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คํานํา 
ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยเปนปจจัยการผลิตใน

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซ่ึงมีความเกี่ยวพันไปยังภาคการผลิตกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
กอใหเกิดการจางงาน และรายไดไปยังภาคการผลิตตางๆ ของระบบเศรษฐกิจไทย ชวงฤดูกาลผลิตออย
ป 2556/2557 ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกออยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2554/2555 และ 2555/2556 
ซ่ึงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหรายละเอียดวาเปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ันท่ี
สนับสนุนใหเกษตรกร มีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพาะปลูกขาวมาปลูกออยเพื่อปอนใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมแทน 
  จากนโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกขาวท่ีไม
เหมาะสมมาปลูกออยโรงงาน โดยปจจุบันการผลิตขาวในพื้นท่ีไมเหมาะสมมีประมาณ 27.41 ลานไร 
และปการผลิต 2557 ยังมีโรงงานน้ําตาลท่ีมีกําลังการผลิตเหลือในบางพื้นท่ี เชน จังหวัดกําแพงเพชร         
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุดรธานี เปนตน สามารถรองรับผลผลิตออยโรงงาน
ไดประมาณ 8 ลานตัน คิดเปนพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังส้ิน 0.8 ลานไร จากนโยบายดังกลาวเพื่อสรางรายไดท่ีสูงกวา
หลายเทา และทําใหเกิดความสมดุลกับความตองการ การผลิต การพัฒนาคนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม     
และปจจัยการผลิตตาง ๆ 
  การกําหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจัดทําข้ึน มีวัตถุประสงคเพื่อ 
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดานกายภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและสภาพเศรษฐกิจสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน โดยกําหนดเปนเขตความเหมาะสมของพื้นท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน
ในระดับตางๆ ทั้งนี ้ไดจัดทําฐานขอมูลพรอมแผนที่เพื ่อใหหนวยงานที่เกี ่ยวของและผูสนใจ         
ไดนําไปใชประโยชนสําหรับกําหนดแผนงานและนโยบายการพัฒนาออยโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประสิทธิผลแกท้ังเกษตรกรและประเทศ สุดทายนี้ ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ท่ีได
อนุเคราะหขอมูลออยโรงงาน อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
เปนตน โดยเฉพาะเกษตรกรผูมีสวนรวมในการใหความเห็น ทัศนคติ ตลอดจนขอมูลท่ีนํามาใชใน       
การวิเคราะหเปนอยางดียิ่ง  
 

คณะผูดําเนนิการ 
2558 



สารบัญ 

 หนา 
สารบัญ I 
สารบัญตาราง IV 
สารบัญรูป VIII 
บทท่ี 1 บทนํา 1-1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค 1-2 
 1.3 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินการ 1-2 
 1.4 ขอบเขตดําเนนิการ 1-3 
 1.5 ท่ีปรึกษา/ผูดําเนินการ 1-3 
บทท่ี 2 ขอมูลท่ัวไป 2-1 
 2.1 สภาพภูมิประเทศ 2-1 
  2.1.1  ภาคเหนือ 2-1 
  2.1.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-2 
  2.1.3  ภาคกลาง 2-2 
  2.1.4  ภาคตะวันออก 2-3 
  2.1.5  ภาคใต 2-3 
 2.2 สภาพภูมิอากาศ 2-3 
  2.2.1  ลมมรสุม 2-3 
  2.2.2  ฤดูกาล 2-4 
  2.2.3  ปริมาณนํ้าฝน 2-4 
  2.2.4  ความช้ืนสัมพัทธ 2-5 
  2.2.5  อุณหภมิู 2-5 
 2.3 ทรัพยากรที่ดนิ 2-10 
 2.4 ทรัพยากรน้ํา 2-33 
  2.4.1  แหลงน้าํตามธรรมชาติ 2-33 
  2.4.2  แหลงน้าํชลประทานผิวดิน 2-39 



 II

สารบัญ(ตอ) 
 หนา 
 2.5 การใชประโยชนท่ีดิน 2-47 
 2.6 สภาวการณผลิตและการตลาด 2-51 
  2.6.1  สถานการณออยของโลก 2-51 
  2.6.2  สถานการณการผลิตออยของประเทศ 2-55 
  2.6.3 ตลาดออย 2-62 
  2.6.4 การแปรรูปออยและการใชประโยชน 2-67 
บทท่ี 3 การวิเคราะหเพื่อกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 3-1 
 3.1 การประเมินคุณภาพท่ีดินดานกายภาพ 3-1 
  3.1.1  ระดับความตองการปจจัยสําหรับพชืเศรษฐกิจออยโรงงาน 3-1 
  3.1.2  คุณภาพของทรัพยากรท่ีดิน 3-3 
  3.1.3  การจัดช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 3-63 
 3.2 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 3-72 
  3.2.1  การใชปจจัยในการผลิตออยโรงงาน 3-73 
  3.2.2  ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิต 3-93 
  3.2.3  ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกร  

ในการผลิตออยโรงงาน 
3-150 

 3.3 นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับออยโรงงาน 3-163 
  3.3.1  นโยบายและมาตรการของรัฐ 3-163
  3.3.2  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3-164
  3.3.3  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 3-166 
  3.3.4  ยุทธศาสตรออยโรงงานและนํ้าตาลทราย 3-168
  3.3.5  นโยบายความม่ันคงดานอาหาร (Food Security) 3-168
  3.3.6  แผนแมบทพลังงานไทย 2558-2578 3-169
  3.3.7  นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน 3-170
 3.4 ศักยภาพ โอกาส และอุปสรรคในการผลิตและการตลาด 3-171 
   



 III

สารบัญ(ตอ) 
 หนา 
บทท่ี 4 เขตการใชท่ีดนิ 4-1 
 4.1 หลักเกณฑในการกําหนดและวิธีการกาํหนดเขตการใชท่ีดิน 4-1 
 4.2 เขตการใชท่ีดนิสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 4-6 
 4.3 มาตรการดําเนนิงานพัฒนาพชืเศรษฐกิจออยโรงงาน 4-64 
เอกสารอางอิง อ-1 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก ผก-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV

สารบัญตาราง 
  หนา 
ตารางท่ี 2-1 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ปพ.ศ. 2513-2557 2-6 
ตารางท่ี 2-2 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2513-2557 2-7 
ตารางท่ี 2-3 สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ป พ.ศ. 2513-2557 2-8 
ตารางท่ี 2-4 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2513-2557 2-9 
ตารางท่ี 2-5 ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 2-30 
ตารางท่ี 2-6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําชลประทานผิวดินขนาดใหญ

และขนาดกลางในประเทศไทยท่ีดําเนินการถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2-41 

ตารางท่ี 2-7 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําชลประทานผิวดินขนาดเล็ก และ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในประเทศไทยทีด่ําเนินการถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

2-44 

ตารางท่ี 2-8 พื้นท่ีปลูกออยโรงงานประเทศไทยจําแนกเปนรายภาคและจังหวัด ป 2557/2558 2-49 
ตารางท่ี 2-9 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก  

ป 2553 - 2555 
2-52 

ตารางท่ี 2-10 ผลผลิต การบริโภค สงออก และนําเขาน้ําตาลของโลก ป2552/53–2557/58 2-53 
ตารางท่ี 2-11 ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรก ป 2553–2557 2-54 
ตารางท่ี 2-12 เนื้อท่ีปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ป 2553 -2557 2-56 
ตารางท่ี 2-13 ตนทุนการผลิตออยของไทย ป 2555-2557 2-58 
ตารางท่ี 2-14 ปริมาณการบริโภคในประเทศ การสงออกและนําเขาน้าํตาลของไทย 

 ป 2553–2558 
2-59 

ตารางท่ี 2-15 ปริมาณการสงออกน้ําตาลทราย และน้ําตาลดิบ ไปประเทศตางๆ 10 อันดับแรก 
ป 2555 -2557 

2-60 

ตารางท่ี 2-16 ปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายและ น้ําตาลดิบ  ประเทศตางๆ 10 อันดับแรก ป 
2555 -2557 

2-61 

ตารางท่ี 2-17 ราคาออย ป 2552/53 - 2557/58 2-61 
ตารางท่ี 2-18 ราคาสงออกน้ําตาลของไทย ป 2553 - 2557 2-62 
ตารางท่ี 2-19 กลุมโรงงานและรายช่ือโรงงานผลิตน้ําตาลทราย 2-69 
ตารางท่ี 2-20 โรงงานน้ําตาลท่ีผลิตเอทานอล 2-70 



 V

สารบัญตาราง(ตอ) 
  หนา 
ตารางท่ี 3-1 ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของออยโรงงาน 3-3 
ตารางท่ี 3-2 คุณสมบัติของหนวยท่ีดนิและระดับความเหมาะสมของที่ดินในประเทศไทย

สําหรับออยโรงงาน 
3-7 

ตารางท่ี 3-3 เนื้อท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงานจําแนก
เปนรายภาค 

3-65 

ตารางท่ี 3-4 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานของประเทศ จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี 
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-77 

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานเขตชลประทานของประเทศ  
ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-78 

ตารางท่ี 3-6 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทานของประเทศ 
ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-81 

ตารางท่ี 3-7 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานจําแนกตามภาค รวมทุกเขตพื้นท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-83 

ตารางท่ี 3-8 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคเหนือ จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ี 
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-86 

ตารางท่ี 3-9 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนก
ตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-88 

ตารางท่ี 3-10 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคกลาง จําแนกตามเขตพืน้ท่ี 
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-91 

ตารางท่ี 3-11 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออก จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี 
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-93 

ตารางท่ี 3-12 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานของประเทศในทุกเขตพ้ืนท่ี 
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-95 

ตารางท่ี 3-13  ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน เขตชลประทานของประเทศ  
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1(IRR)) ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-97 

ตารางท่ี 3-14 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทาน พื้นท่ีท่ี
มีความเหมาะสมสูง (S1) ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-101 



 VI

สารบัญตาราง(ตอ) 
  หนา 
ตารางท่ี 3-15 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทาน พื้นท่ีท่ีมี

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปการเพาะปลูก 2557/58 
3-105

ตารางท่ี 3-16 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทาน พื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-109

ตารางท่ี 3-17 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน เขตชลประทาน จําแนกตาม
อายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-113 

ตารางท่ี 3-18 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทาน จําแนก
ตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-117 

ตารางท่ี 3-19 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทานใชน้ําจาก
แหลงน้ําอ่ืนๆ จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-121

ตารางท่ี 3-20 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทานอาศัย
น้ําฝน จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-125

ตารางท่ี 3-21 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน รายภาค ปการเพาะปลูก 
2557/58 

3-130

ตารางท่ี 3-22 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคเหนือ จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-135

ตารางท่ี 3-23 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-139

ตารางท่ี 3-24 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคกลาง จําแนกตามเขตพื้นท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-144

ตารางท่ี 3-25 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออก จําแนกตามเขต
พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-149

ตารางท่ี 3-26 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตออย
โรงงานจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-154

ตารางท่ี 3-27 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตออย
โรงงานจําแนกเปนรายภาค ปการเพาะปลูก 2557/58 

3-160

ตารางท่ี 3-28 ศักยภาพกากน้ําตาลเพ่ือผลิตเอทานอลป พ.ศ. 2558-2569    3-170



 VII

สารบัญตาราง(ตอ) 
  หนา 
ตารางท่ี 4-1 เขตการใชท่ีพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 4-6 
ตารางท่ี 4-2 เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคเหนือ 4-8 
ตารางท่ี 4-3 เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคกลาง 4-21 
ตารางท่ี 4-4 เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออก 4-34 
ตารางท่ี 4-5 เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-42 



 VIII

สารบัญรูป 

  หนา 
รูปท่ี 2-1 พื้นท่ีปลูกออยโรงงานประเทศไทย ป 2557/2558 2-48 
รูปท่ี 2-2 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก 

ป 2555 
2-52 

รูปท่ี 2-3 ผลผลิต การบริโภค สงออก และนําเขาน้ําตาลของโลก ป2552/53–2557/58 2-54 
รูปท่ี 2-4 เนื้อท่ีปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ป 2553-2557 2-57 
รูปท่ี 2-5 ปริมาณการบริโภคในประเทศ การสงออกและนําเขาน้ําตาลของไทย ป 2553-2558 2-59 
รูปท่ี 2-6 ระบบการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศและสงออก 2-66 
รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงเสนน้ําฝนพืชเศรษฐกิจออยโรงงานประเทศไทย 3-6 
รูปท่ี 3-2 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงานประเทศไทย 3-66 
รูปท่ี 3-3 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคเหนือ 3-67 
รูปท่ี 3-4 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคกลาง 3-68 
รูปท่ี 3-5 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาค

ตะวันออก 
3-69 

รูปท่ี 3-6 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-70 

รูปท่ี 3-7 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคใต 3-71 
รูปท่ี 4-1 แผนท่ีแสดงระยะทางการขนสงจากพื้นท่ีปลูกมาโรงงานแปรรูป 4-4 
รูปท่ี 4-2 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท้ังประเทศ 4-5 
รูปท่ี 4-3 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคเหนือ 4-9 
รูปท่ี 4-4 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครสวรรค 4-10 
รูปท่ี 4-5 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกําแพงเพชร 4-11 
รูปท่ี 4-6 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ 4-12 
รูปท่ี 4-7 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุทัยธาน ี 4-13 
รูปท่ี 4-8 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุโขทัย 4-14 
รูปท่ี 4-9 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดพษิณุโลก 4-15 
รูปท่ี 4-10 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุตรดิตถ 4-16 
รูปท่ี 4-11 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดพจิติร 4-17 



 IX

สารบัญรูป(ตอ) 

  หนา 
รูปท่ี 4-12 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดลําปาง 4-18 
รูปท่ี 4-13 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดตาก 4-19 
รูปท่ี 4-14 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดแพร 4-20 
รูปท่ี 4-15 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคกลาง 4-22 
รูปท่ี 4-16 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดลพบุรี 4-23 
รูปท่ี 4-17 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 4-24 
รูปท่ี 4-18 1แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 4-25 
รูปท่ี 4-19 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดราชบุรี 4-26 
รูปท่ี 4-20 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชัยนาท 4-27 
รูปท่ี 4-21 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสระบุรี 4-28 
รูปท่ี 4-22 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครปฐม 4-29 
รูปท่ี 4-23 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเพชรบุรี 4-30 
รูปท่ี 4-24 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 4-31 
รูปท่ี 4-25 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสิงหบุรี 4-32 
รูปท่ี 4-26 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอางทอง 4-33 
รูปท่ี 4-27 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออก 4-35 
รูปท่ี 4-28 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสระแกว 4-36 
รูปท่ี 4-29 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชลบุรี 4-37 
รูปท่ี 4-30 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 4-38 
รูปท่ี 4-31 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 4-39 
รูปท่ี 4-32 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดระยอง 4-40 
รูปท่ี 4-33 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดจันทบุรี 4-41 
รูปท่ี 4-34 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 4-43 
รูปท่ี 4-35 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดขอนแกน 4-44 
รูปท่ี 4-36 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครราชสีมา 4-45 
รูปท่ี 4-37 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชัยภูมิ 4-46 
รูปท่ี 4-38 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุดรธานี 4-47 



 X

สารบัญรูป(ตอ) 

  หนา 
รูปท่ี 4-39 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกาฬสินธุ 4-48 
รูปท่ี 4-40 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดบุรีรัมย 4-49 
รูปท่ี 4-41 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเลย 4-50 
รูปท่ี 4-42 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดมหาสารคาม 4-51 
รูปท่ี 4-43 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู 4-52 
รูปท่ี 4-44 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดรอยเอ็ด 4-53 
รูปท่ี 4-45 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดมุกดาหาร 4-54 
รูปท่ี 4-46 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดยโสธร 4-55 
รูปท่ี 4-47 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสกลนคร 4-56 
รูปท่ี 4-48 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุรินทร 4-57 
รูปท่ี 4-49 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 4-58 
รูปท่ี 4-50 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดหนองคาย 4-59 
รูปท่ี 4-51 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครพนม 4-60 
รูปท่ี 4-52 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 4-61 
รูปท่ี 4-53 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 4-62 
รูปท่ี 4-54 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดบึงกาฬ 4-63 
 



เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เปนผลผลิตท่ีชวยให

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเปนแหลงสรางงานและสรางรายไดท่ีสําคัญของประเทศ     
ประเทศไทยสงออกน้ําตาลทรายเปนอันดับสองของโลกรองจากบราซิล ในปการผลิต 2556/2557      
มีโรงงานนํ้าตาลเปดหีบ 50 โรงงาน มีออยเขาหีบ 113 ลานตัน มีพื้นท่ีปลูกออย 10.08 ลานไร           
ใน 48 จังหวัด ผลผลิตเฉล่ีย 11.24 ตันตอไร จะเห็นไดวาผลผลิตเฉล่ียตอไรของประเทศไทยอยูใน
ระดับตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานของประเทศไทยสวนใหญ
อาศัยน้ําฝนประมาณรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด การจัดการในไรยังขาดแคลนการจัดการ
ดานดิน ปุย และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตในแตละพื้นท่ี นอกจากออยโรงงานจะสามารถใช
เปนพืชอาหารและสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญแลว ในดานพลังงาน ออยโรงงานถือเปนพืช
สําคัญท่ีสามารถใชผลิตเปนพลังงานทดแทนได จากสภาพปจจุบันเกิดภาวะวิกฤติทางดานพลังงาน
เช้ือเพลิง ราคาน้ํามันมีการปรับราคาข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศตองสูญเสียเงินตรากับพลังงาน
เปนเงาตามตัว ดังนั้นรัฐจึงมีนโยบายพืชพลังงานทดแทนเพื่อลดภาระพ่ึงพิงตางประเทศ  

จากนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลซ่ึงออยโรงงานถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีใชเปนพืชอาหาร
หลักของมนุษยและสัตว รวมทั้งนําไปใชเปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน ดังนั้นผลผลิตของ           
ออยโรงงานท่ีถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคและการสงออกน้ําตาล ตองถูกนํามาใชเพื่อการผลิตเอทานอล  
ถือไดวาออยโรงงานจะมีปริมาณความตองการสินคา ณ ฤดูการผลิตเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหความตองการ
ของผลผลิตเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันเช้ือเพลิงยังเปนตัวแปรสําคัญ
ในการกําหนดราคาออยโรงงาน หากนโยบายของรัฐท่ีกําหนดใหมีการขยายตัวของผลผลิตออย
โรงงานเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีราคาอาจมีความผันผวน จะสงผลใหเกิดผลผลิตของออยโรงงานลนตลาด
ดังนี้ การดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวควรมีการกําหนดแนวทางของอุปสงคใหมีความสมดุลกับอุปทาน 

การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือใหเกิดความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของ         
พืชเศรษฐกิจออยโรงงาน กรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีในการกําหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจไดจัดทํา
รายงานเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน โดยรวบรวมขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
ของออยโรงงาน นํามาจัดทําหนวยท่ีดิน วิเคราะหความเหมาะสมของท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน 
รวมท้ังวิเคราะหการประเมินผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจและสังคม สังเคราะหขอมูลกําหนดเปน
เขตการใชท่ีดินภายใตเง่ือนไขหลัก ใหเกษตรกรมีการใชพื้นท่ีใหเหมาะสมกับศักยภาพของท่ีดิน
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ภายใตนโยบายของรัฐ ในระยะทางที่ มีความเหมาะสมทางดานโลจิสติก  ซ่ึงเขตการใชท่ีดิน              
พืชเศรษฐกิจออยโรงงาน ไดจัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี สามารถกําหนดพื้นท่ีท่ีชัดเจน
เพื่อกําหนดพื้นท่ีในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต หรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดอ่ืน ในกรณีท่ี
เกษตรกรปลูกในเขตท่ีไมมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงถือไดวารายงานฉบับนี้จะสามารถ
นําไปใชเปนตัวขับเคล่ือนทางดานนโยบาย โดยกําหนดพื้นท่ีเปาหมายในการกําหนดผลผลิตหรือ
กําหนดความตองการทางดานตลาด  (Supply) สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและ             
วางแผนการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการตัดสินใจบริหารจัดการ
พื้นท่ีปลูกออยโรงงาน ใหมีความสมดุลในเชิงของการผลิตดานอาหารและพืชพลังงาน รวมถึงบริหาร
จัดการใหเกิดสมดุลของอุปสงคและอุปทานของประเทศตอไป 

1.2  วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดบริเวณการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมท้ังทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ พืช
เศรษฐกิจออยโรงงาน 

1.3  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
 1.3.1  การรวบรวมขอมูลท่ัวไป 
   ขอมูลท่ีนํามาใชเปนฐานในการศึกษาและวิเคราะห มีท้ังขอมูลเชิงอรรถาธิบายและขอมูล
เชิงพื้นท่ีดังนี ้
   1) ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย ไดแก ขอมูลดานทรัพยากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ คือ สภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 
และโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ 
   2) ขอมูลเชิงพื้นท่ี ไดแก ขอมูลแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ และขอบเขตการปกครอง แผนท่ี
กลุมชุดดิน แผนท่ีปาสงวนแหงชาติ แผนท่ีอุทยานแหงชาติ แผนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา แผนท่ีการใช
ท่ีดิน แผนท่ีปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร และแผนท่ีโครงการชลประทาน เปนตน 
 1.3.2  การรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
      ทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร และกลุมวางแผนบริหาร
จัดการพื้นท่ีชุมน้ํา กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน และขอมูลจากหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ ไดแก กรมการคาภายใน กรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเอกสาร/วารสารตางๆ เปนตน 
 1.3.3  การนําเขาและวิเคราะหขอมูล 

   การนําเขาและวิเคราะหขอมูลท้ังขอมูลเชิงพื้นท่ีและขอมูลเชิงอรรถาธิบาย โดยทําการเก็บ    
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และวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
   การวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหขอมูลเฉพาะดานตางๆ แลวจึงนําขอมูลดานตางๆ  
ไปวิเคราะหรวมเพื่อกําหนดเขตการใชท่ีดิน โดยมีการวิเคราะหขอมูลเฉพาะดานดังนี้ 
   1) การประเมินชวงระยะเวลาในการเพาะปลูกออยโรงงาน 
   2) การจัดทําหนวยท่ีดินและคุณสมบัติของดิน 
   3) การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน 
   4)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ วิเคราะหตนทุน การผลิตและผลตอบแทนของออยโรงงาน 
 1.3.4  การกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 
   เปนการสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
รวมกับนโยบายและยุทธศาสตรการผลิตออยโรงงาน และระบบโลจิสติก กําหนดเปนเขตท่ีมีศักยภาพ
ในการสงเสริมการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ท้ังนี้ เขตท่ีไมเหมาะสมมีศักยภาพ
ในการผลิตควรปรับเปล่ียนปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมตอไป 

1.3.5  จัดทํารายงานและแผนท่ี 
   จัดทํารายงานและแผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน ท้ังในรูปดิจิตอล และ
รูปเลมรายงาน 
1.4  ขอบเขตดําเนินการ 
 1.4.1 ระยะเวลา     1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
 1.4.2 ขอบเขตท่ีศึกษา  พื้นท่ีทําการเกษตรท่ีปลูกออยโรงงาน 
 1.4.3 พืชเศรษฐกิจ    ออยโรงงานสําหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปตางๆ และการบริโภค

ภายในประเทศและการสงออก 

1.5 ท่ีปรึกษา/ผูดําเนินการ 
 1.5.1 ท่ีปรึกษา 

   1. นายสมศักดิ์   สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
   2. นายธีระยทุธ  จิตตจํานงค ผูเช่ียวชาญดานวางแผนการใชท่ีดิน 

1.5.2 ผูดําเนินการ 
1. นางสุธารา   ยินดีรส นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
2. นางผกาฟา   ศรจรัสสุวรรณ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวพิมลสิริ  ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
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บทที่ 2 
ขอมูลทั่วไป 

 ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ
กับละติจูดท่ี 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหวางลองติจูดท่ี 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออกกับ 105 องศา  
37 ลิปดาตะวันออก มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320,696,887 ไร  
มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศใต    ติดตอกับ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จากลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันในแตละพื้นท่ีของประเทศ ไดแบงสภาพภูมิประเทศเปน  
5 ภาค ดังนี้ 

 2.1.1 ภาคเหนือ 
   มีพื้นท่ีรวมประมาณ  106,027,680 ไร  ประกอบดวย  17 จังหวัด  ไดแก  จังหวัด
กําแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี ภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยทิวเขา 
ภูเขา หุบเขาและแองแผนดินระหวางภูเขา เทือกเขาสูงทอดตัวยาวในแนวเหนือใตมีเทือกเขาแดนลาว
เปนเทือกเขาสําคัญดานทิศเหนือใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
ทางดานตะวันตกมีเทือกเขาถนนธงชัย มียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ไดแก ยอดดอยอินทนนท มี
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 2,595 เมตร ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผีปนน้ํา มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 
ไดแก ยอดเขาขุนตาล มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 850-1,000 เมตร ดานตะวันออกของภาค  
มีเทือกเขาหลวงพระบางใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในเขตจังหวัดนาน เทือกเขาดังกลาวเปนตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญ 4 สาย ไดแก 
แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน  
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 2.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มีพื้นท่ีรวมประมาณ 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        
สภาพภูมิประเทศเกิดจากการยกตัวของแผนดินดานตะวันตกและดานใต การยกตัวของแผนดิน         
ดานตะวันตกทําใหเกิดเทือกเขาสูงทอดตัวตามแนวเหนือใต ประกอบดวยเทือกเขาเพชรบูรณซ่ึงอยูทางตอน
เหนือ ถัดลงมาบริเวณตอนใตมีเทือกเขาดงพญาเย็นเปนเทือกเขาท่ีสําคัญ สวนการยกตัวของแผนดิน
ดานใตทําใหเกิดเทือกเขาสูงทางดานใตทอดตัวยาวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ประกอบดวย 
เทือกเขาสันกําแพงทางดานตะวันตกถัดมาเปนเทือกเขาพนมดงรัก ใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทย              
และราชอาณาจักรกัมพูชา บริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกะทะ แบงเปนแองโคราชและ 
แองสกลนคร โดยมีเทือกเขาภูพาน ซ่ึงต้ังอยูบริเวณจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ และมุกดาหาร กั้นแอง
ทั้ง 2 แอง แองโคราชเปนพื้นที่ราบทางตอนใตของภาค ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไป
ทางทิศตะวันออก มีแมน้ําชีและแมน้ํามูลเปนแมน้ําสายสําคัญ สวนแองสกลนครเปนพื้นท่ีราบทาง
ตอนบนของภาค ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร อุดรธานีเร่ือยไปจนถึงจังหวัดนครพนม มีแมน้ําสาย
สําคัญ ไดแก แมน้ําโขงไหลผานประเทศไทยบริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลัดเลาะไปตามแนวเขต
แดนจนกระทั่งไหลวกเขาไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี  

 2.1.3  ภาคกลาง 
   มีพื้นท่ีรวมประมาณ 43,450,440 ไร ประกอบดวย 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และ
อ า ง ท อ ง  ลั ก ษณะภู มิ ป ร ะ เ ท ศส ว น ใหญ เ ป น ท่ี ร า บดิ น ต ะ กอน ท่ี ลํ า น้ํ า พั ด ม าทั บ ถม  
มีภูเขาโดด ซ่ึงสวนใหญเปนภูเขาหินปนกระจายอยูท่ัวไป ระดับความลาดเทของพื้นท่ี ลาดเทจากทิศเหนือ
ลงมาทางทิศใต ทางทิศตะวันออกของภาคมีเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาสันกําแพงใชเปน      
แนวเขตระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางของภาค บริเวณตะวันตกของภาคมี
เทือกเขาวางตัวตอเนื่องจากภาคเหนือในแนวเหนือใต ประกอบดวยเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขา
ตะนาวศรี ใช เปนแนวพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร          
บริเวณตะวันตกมีเทือกเขาท่ียาวตอเนื่องจากทิวเขาภาคเหนือลงไปจนถึงทิวเขาในคาบสมุทรภาคใต 
เทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณที่ราบตอนใตเปนดินดอน
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สามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงเกิดการรวมตัวของแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานานไหล
มารวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา  

 2.1.4  ภาคตะวันออก 
   มีพื้นท่ีรวมประมาณ 21,487,812 ไร ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว ลักษณะภูมิประเทศบริเวณตอนบนของ    
ภาคจะเปนภูเขาและแนวเทือกเขาสูง มีเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรักทอดตัวในแนว
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกกั้นภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตะวันออกของภาค 
มีเทือกเขาบรรทัดกั้นพรมแดนประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาวางตัวในแนวเหนือใต ถัดลงมา
เ ป น เ ท ือ ก เ ข า จ ัน ท บ ุร ี เ ท ือ ก เ ข า ส ูง ม ีค ว า ม ล า ด เ ท จ า ก ท ิศ เ ห น ือ ล ง ม า ท ิศ ใ ต 
ทางตอนใตเปนที่ราบชายฝงทะเลลักษณะของชายฝงเวาแหวง ประกอบดวยเกาะและหาดทราย            
ท่ีสวยงาม สวนพื้นท่ีราบมีแมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายสําคัญ  

 2.1.5 ภาคใต 
   มีพื้นท่ีรวมประมาณ 44,196,992 ไร ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบ่ี ชุมพร 
ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี                 
มีลักษณะภูมิประเทศเดน 4 แบบ คือ เทือกเขาสูง ท่ีราบชายฝงอาวไทย ท่ีราบชายฝงอันดามัน และเกาะ 
โดยเทือกเขาสูงพบทิศตะวันตกของภาคทอดตัวในแนวเหนือใต ไดแก เทือกเขาตะนาวศรี ใชเปน
พรมแดนกั้นประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ถัดมาเปนเทือกเขาภูเก็ตทอดตัวตอจาก
เทือกเขาตะนาวศรีจนถึงเกาะภูเก็ต บริเวณตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดตัว       
ในแนวเหนือใต สวนดานใตมีเทือกเขาสันกะลาคีรีใชเปนพรมแดนกั้นระหวางประเทศไทยกับ
สหพันธรัฐมาเลเซีย บริเวณตะวันตกของภาคเปนท่ีราบชายฝงอันดามัน เร่ิมต้ังแตชายฝงจังหวัด
ระนองไปจนถึงจังหวัดสตูล มีลักษณะชายฝงแบบยุบตัว จึงมีท่ีราบแคบไปตามชายเขา สวนบริเวณ
ตะวันออกของภาคเปนท่ีราบชายฝงอาวไทย เร่ิมต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส ลักษณะ
ชายฝงเปนแบบยกตัว มีลักษณะท่ีราบที่กวางกวาท่ีราบชายฝงอันดามัน นอกจากนี้พื้นท่ีฝงทะเล        
ท้ังสองดานมีเกาะมากมาย 

2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลาง             
เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต 
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บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปล่ียนเปนลมตะวันตก
เฉียงใตเม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย
ทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุกท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลม
จะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต
กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศ
สูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น
และแหงจากแหลงกําเนิดเขามากคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลง
ท่ัวไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะ                 
ภาคใตฝงตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้ นําความชุมช้ืนจากอาวไทยเขามาปกคลุม 

 2.2.2 ฤดูกาล 
   จากสภาพทางภูมิศาสตรของไทย ประเทศไทยถูกจัดอยูในประเทศเขตรอนอันมีท่ีต้ังอยู
เหนือเสนศูนยสูตรข้ึนมาเพียงเล็กนอย สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวๆ ไป จึงเปนแบบรอนช้ืน อากาศหนาว
พัดผานเขาในระยะเวลาชวงส้ันๆ เทานั้น ฤดูกาลสําหรับประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล คือ 
   1) ฤดูฝน จะมีปริมาณฝนตกชุก เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต          
พัดปกคลุมประเทศ เร่ิมต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม  
   2) ฤดูหนาว เร่ิมเม่ือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาสูประเทศไทย โดยมีชวง
ระยะเวลาต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ระยะนี้ภูมิอากาศของประเทศไทย 
จะหนาวเย็น ยกเวนภาคใตท่ียังคงถือวาเปนฤดูฝนเพราะยังคงมีฝนตกอยางตอเนื่อง 
   3) ฤดูรอน จะมีชวงระยะเวลาต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ชวงระยะเวลานี้เปนชวงเวลาท่ีโลกเคล่ือนท่ีเขาใกลดวงอาทิตยโดยดูเหมือนกับดวงอาทิตยเคล่ือนผาน
เสนศูนยสูตรข้ึนมาทางซีกโลกเหนือ ทําใหประเทศไทยมีอากาศรอนอบอาว และจะรอนท่ีสุดใน     
ชวงเดือนเมษายน 

 2.2.3 ปริมาณน้ําฝน 
   จากขอมูลสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมของป พ.ศ. 2513-2557 นํามาพิจารณาเปน
ตัวแทนลักษณะภูมิอากาศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปริมาณ
น้ําฝนในแตละพื้นที่เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล 
จากขอมูลสถิติสภาพภูมิอากาศดังแสดงในตารางท่ี 2-1  2-2  2-3  และ 2-4 
   ปริมาณนํ้าฝนรวมเฉล่ียตลอดปแตละภาคมีคาดังนี้ ภาคเหนือ 1,293.59 มิลลิเมตร       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,275.10 มิลลิเมตร ภาคกลาง 1,182.20 มิลลิเมตร และภาคตะวันออก 
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1,523.25 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจาก
การผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลงและมีฝนนอยในฤดูหนาว เม่ือเขาสู
ฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนบางพรอมท้ังมีพายุฟาคะนอง และเม่ือเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนมาก 
โดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากสวนใหญจะ
อยูดานหนาทิวเขาหรือดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนพื้นท่ีท่ีมีฝนนอยสวนใหญอยูดานหลังเขา 
สําหรับภาคใตมีฝนตกชุกเกือบตลอดป  

 2.2.4 ความชื้นสัมพัทธ 
ความช้ืนสัมพัทธของอากาศเปนอัตราสวนของจํานวนไอน้ําท่ีมีอยูในอากาศตอจํานวนไอน้ํา

ท่ีอาจมีไดจนอ่ิมตัวเต็มที่ในอากาศเดียวกันนั้น ความช้ืนสัมพัทธจึงกําหนดเปนรอยละโดยใหจํานวน
ความช้ืนท่ีอ่ิมตัวเต็มท่ีเปน 100 สวน ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรจึงมีอากาศรอนช้ืนปกคลุม
เกือบตลอดป  ความช้ืนสัมพัทธ เฉล่ียตลอดปแตละภาคมีค าดั งนี้  ภาคเหนือ 74.85 เปอร เซ็นต                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71.30 เปอรเซ็นต ภาคกลาง 73.98 เปอรเซ็นต และภาคตะวันออก 75.73 
เปอรเซ็นต  
 2.2.5 อุณหภูมิ 
   ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอนอบอาวเกือบตลอดป 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ 27 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิ
จะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน บริเวณตั้งแต
ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก
ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว และระหวางกลางวันกับกลางคืน สําหรับพื้นท่ีซ่ึงอยูติดทะเล ไดแก 
ภาคตะวันออกตอนลาง และภาคใต ความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา 
โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัด  และฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพื ้นที่ซึ ่งอยู ลึกเขาไปใน
แผนดิน 
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ตารางท่ี 2-1 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ปพ.ศ. 2513-2557 

เดือน ปริมาณ 
น้ําฝน (มม.) 

จํานวนวัน 
ท่ีฝนตก 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด (˚ซ) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด (˚ซ) 

อุณหภูมิ 
เฉล่ีย (˚ซ) 

ความชื้น 
สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 7.04 1.23 17.30 31.18 22.16 72.25 
ก.พ. 13.18 1.46 19.38 33.66 24.28 65.70 
มี.ค. 27.80 3.09 22.45 35.95 27.27 61.16 
เม.ย. 71.68 7.11 24.80 37.13 29.46 63.54 
พ.ค. 187.52 15.93 25.13 34.88 28.57 74.61 
มิ.ย. 163.38 17.50 25.14 33.21 27.98 79.29 
ก.ค. 191.14 19.36 24.80 32.44 27.51 80.62 
ส.ค. 237.75 21.23 24.57 32.05 27.14 82.53 
ก.ย. 225.56 18.38 24.35 32.29 27.03 83.42 
ต.ค. 127.93 11.95 23.33 32.15 26.41 82.07 
พ.ย. 32.56 3.95 20.36 31.15 24.31 78.07 
ธ.ค. 8.05 1.24 17.30 30.05 21.94 74.99 
รวม 1,293.59 122 - - - - 
เฉล่ีย - - 22.41 33.01 26.17 74.85 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 
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ตารางท่ี 2-2 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2513-2557 

เดือน ปริมาณ 
น้ําฝน (มม.) 

จํานวนวัน 
ท่ีฝนตก 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด ( ซ) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด ( ซ) 

อุณหภูมิ 
เฉล่ีย ( ซ) 

ความชื้น 
สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 5.80 1.01 16.63 30.94 23.46 66.03 
ก.พ. 16.23 2.22 19.10 33.51 25.81 63.26 
มี.ค. 38.74 4.55 21.71 35.51 28.20 62.03 
เม.ย. 83.75 8.00 23.93 36.46 29.60 66.38 
พ.ค. 160.02 15.08 24.35 34.74 28.78 74.00 
มิ.ย. 155.88 15.78 24.54 33.60 28.49 77.17 
ก.ค. 187.91 16.70 24.26 32.99 28.04 78.02 
ส.ค. 230.16 18.61 24.04 32.29 27.64 80.32 
ก.ย. 256.73 18.52 23.73 31.93 27.24 82.51 
ต.ค. 118.34 10.46 22.55 31.41 26.59 78.32 
พ.ย. 18.28 3.01 19.68 31.61 24.91 71.85 
ธ.ค. 3.26 0.71 16.86 29.78 23.03 55.68 
รวม 1,275.10 115 - - - - 
เฉล่ีย - - 21.78 32.91 26.82 71.30 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 
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ตารางท่ี 2-3 สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ป พ.ศ. 2513-2557 

เดือน ปริมาณ 
น้ําฝน (มม.) 

จํานวนวัน 
ท่ีฝนตก 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด (˚ซ) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด (˚ซ) 

อุณหภูมิ 
เฉล่ีย (˚ซ) 

ความชื้น 
สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 9.80 1.27 20.13 31.76 25.79 68.89 
ก.พ. 14.90 2.48 22.09 33.31 27.63 69.31 
มี.ค. 38.62 3.29 23.83 34.70 29.11 69.48 
เม.ย. 65.47 5.60 25.30 35.77 30.27 70.71 
พ.ค. 151.09 13.54 25.38 34.66 29.56 75.25 
มิ.ย. 124.58 14.71 25.27 33.58 28.99 76.07 
ก.ค. 135.31 15.86 24.84 33.13 28.57 76.84 
ส.ค. 153.61 17.31 24.80 32.79 28.33 77.94 
ก.ย. 225.76 18.28 24.46 32.51 28.07 80.74 
ต.ค. 194.43 14.64 23.90 31.98 27.74 80.26 
พ.ย. 60.31 4.93 22.32 31.45 26.81 73.82 
ธ.ค. 8.34 1.09 20.12 30.95 25.46 68.50 
รวม 1,182.20 113 - - - - 
เฉล่ีย - - 23.54 33.05 28.03 73.98 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 
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ตารางท่ี 2-4 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2513-2557 

เดือน ปริมาณน้าํฝน 
(มม.) 

จํานวนวัน 
ท่ีฝนตก 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด ( ซ) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด ( ซ) 

อุณหภูมิ 
เฉล่ีย ( ซ) 

ความชื้น 
สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 14.69 1.49 20.94 32.25 26.32 69.22 
ก.พ. 23.96 2.76 22.98 33.06 27.71 72.03 
มี.ค. 53.34 4.82 24.45 34.00 28.83 73.15 
เม.ย. 86.50 7.57 25.46 34.75 29.70 74.80 
พ.ค. 190.83 14.72 25.44 33.87 29.29 78.10 
มิ.ย. 193.95 15.59 25.41 32.87 28.89 78.74 
ก.ค. 191.54 15.94 25.22 32.42 28.44 79.50 
ส.ค. 209.67 17.13 25.03 32.17 28.26 80.14 
ก.ย. 293.72 19.19 24.42 32.02 27.81 82.65 
ต.ค. 206.55 16.10 23.91 32.09 27.50 80.92 
พ.ย. 52.07 5.35 22.66 32.09 26.96 72.76 
ธ.ค. 6.43 1.06 20.79 31.63 25.85 66.74 
รวม 1,523.25 122 - - - - 

เฉล่ีย - - 23.89 32.77 27.96 75.73 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 
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2.3 ทรัพยากรท่ีดิน 
 ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญตอการดํารงชีพของประชากรไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ดินจึงเปนปจจัยหลักท่ีชวยในการผลิตอาหารของมนุษย  
จากกระบวนการกําเนิดของดินท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินและแรธาตุตางๆ ผสมคลุกเคลากับ
อินทรียวัตถุ  น้ําและอากาศจนกลายเปนดิน  ทําใหดินแตละแหงมีลักษณะตางกัน  เนื่องจาก 
การกําเนิดดิน ท่ีแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุตนกําเนิด ระยะเวลาและสวนผสม 
จากขอมูลของส่ิงมีชีวิตตางๆ เม่ือมีการใชประโยชนท่ีเกี่ยวเนื่องกับดินในการเพาะปลูก ดินแตละแหง
จึงมีความเหมาะสมแตกตางกันไปในแตละพืชตามลักษณะของดิน 

 จากขอมูลการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินท่ีไดรวบรวมลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินท่ีมี
ศักยภาพในการใชประโยชนท่ีดินมารวมกันอยู เปนกลุมเดียวกัน สามารถจําแนกออกได 62            
กลุมชุดดิน ลักษณะและสมบัติตางๆของดิน เชนความลาดชันของพื้นท่ี สภาพการใชประโยชนท่ีดิน 
อันตรายจากการถูกน้ําทวม ความเปนกรดจัดรุนแรงของดิน การมีคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน และ
ลักษณะอ่ืนๆ เปนตน มีรายละเอียดดังนี้ 

  กลุมชุดดินท่ี 1 
  กลุมชุดดินนี้ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนน้ําพัดพามาทับถม หนาดินแตกระแหง สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ           
มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวจัดสีดํา
หรือสีเทาเขม มักพบจุดปะสีน้ําตาล และสีเหลืองปนน้ําตาลในดินช้ันบน  สวนดินช้ันลางสีเทาเขม และ 
มักพบกอนปูนปะปนอยูในเนื้อดิน ในฤดูแลงแตกระแหงเปนรองลึก เนื่องจากมีการยืดและหดตัวสูง     
เม่ือดินเปยกและแหง  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  การไถพรวนลําบาก เนื่องจากเปนดินเหนียวจัด        
ตองไถพรวนในชวงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้า
ไดงายเมื่อฝนท้ิงชวงนานกวาปกติ เนื่องจากนํ้าท่ีขังอยูจะซึมหายไปงาย เม่ือดินเร่ิมแหงและ
แตกระแหงเปนรองลึก 

  กลุมชุดดินท่ี 2  
  กลุมชุดดินนี้ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ําพัดพาและตะกอนนํ้าทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบบริเวณที่ราบชายฝงทะเล
และท่ีราบลุมภาคกลาง สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือ  
ดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลงและ  มีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีเทาเขม         
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สวนดินช้ันลางสีเทาและมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดง จะพบช้ันดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลือง
ฟางขาวหรือสีเหลืองของจาโรไซต อยูเหนือช้ันดินเลน ซ่ึงเปนตะกอนท่ีถูกพัดพามาทับถมโดยน้ําทะเล         
มีสีเทาปนเขียว  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  โครงสรางของดินแนนทึบ ดินเปนกรดจัดมาก  และ     
มีศักยภาพกอใหเกิดความเปนกรดของดินเพิ่มข้ึนในดินลาง  ซ่ึงจะสงผลตอผลผลิต แตถามีการจัดการ
ท่ีดินอยางดีแลวจะใหผลผลิตคอนขางสูง 

  กลุมชุดดินท่ี 3  
  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึก มีการระบายนํ้าเลวที่เกิดจาก
วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนนํ้าทะเลแลวพัฒนาในสภาพ      
น้ํากรอย ในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ บริเวณชายฝงทะเลหรือหางจากทะเลไมมากนัก สภาพ
พื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ น้ําแชขังในชวงฤดูฝน มีเนื ้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือ          
ดินเหนียวจัด ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขมมาก สวนดินช้ันลางสีดําหรือสีน้ําตาลออน พบจุดประสีเหลือง 
และสีน้ําตาลหรือสีแดงตลอดหนาตัดดิน บางพื้นท่ีจะพบเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง  
  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง                 
และแตกระแหงทําใหไถพรวนยาก การระบายน้ําเลว  ถาเปนท่ีลุมมากๆ จะมีปญหาเร่ืองน้ําทวมใน    
ฤดูฝนหรือถาอยูในบริเวณท่ีมีอิทธิพลของน้ําทะเลข้ึนลงอยูในรอบปอาจพบปญหาดินเค็มบาง บางพื้นท่ี
อาจพบช้ันดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินลาง 

  กลุมชุดดินท่ี 4  
กลุมดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึก การระบายน้ําเลว ท่ีเกิดจาก      

วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ ท่ีอาจไดรับอิทธิพลจากการ
ทวมของน้ําจากแมน้ําได สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน หนาดิน
อาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และอาจมีรอยถูไถลในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ   
ปานกลาง 

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก โครงสรางแนนทึบ  ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก การระบายนํ้าคอนขางเลว อาจมีปญหาเร่ืองน้ําทวมในฤดูฝน 

  กลุมชุดดินท่ี 5  
  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา 
พบในพื้นท่ีราบเรียบตามลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมและลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นท่ี
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ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มี มีการระบายนํ้าเลว น้ําแชขังลึกนอยกวา 30 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวน
เหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออนหรือสีเทา  มีจุดประสีน้ําตาล  สีเหลือง 
หรือสีแดงตลอดช้ันดิน มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู และอาจพบกอนปูน
ในช้ันดินลาง  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก การระบายน้ําเลว บางพื้นท่ีเส่ียงตอการขาดน้ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 6 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเนื้อดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา

เปนดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ต้ังแตท่ีราบน้ําทวมถึงลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบ  
หรือคอนขางราบเรียบ  มีการระบายน้ํ า เลวหรือคอนขางเลว  มีน้ํ าแช ขัง  30-50 เซนติเมตร                 
นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทา    
ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดปะสีน้ําตาลหรือสีแดง ตลอดช้ันดิน บางแหงมีศิลาแลงออน     
หรือกอนสารเคมีพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปนอยูดวย  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า บางพ้ืนท่ีดินเปน
กรดจัดมาก การระบายนํ้าเลวถึงคอนขางเลว 

  กลุมชุดดินท่ี 7  
  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเนื้อดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ              
มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายนํ้าคอนขางเลว บางพื้นท่ีพบในพื้นท่ี
คอนขางดอน ทําใหเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้า  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีโครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง 
ทําใหไถพรวนยาก การระบายนํ้าคอนขางเลว 

  กลุมชุดดินท่ี 8  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเนื้อดินเหนียว ดินลึกมาก มีลักษณะการทับถมเปนช้ันๆ ของ

ดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูดวย พบบริเวณท่ีราบ
ลุมชายฝงทะเล  สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลว                    
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง เปนกลุมชุดดินที่มีการยกรอง เนื้อดินสวนใหญเปน     
ดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเปนช้ันๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา    
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ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูดวยพบในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงเกษตรกรไดดัดแปลง
พื้นท่ีเพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน หรือพืชไร ทําใหสภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ข้ึนอยูกับลักษณะและสมบัติดินเดิมกอนมีการยกรอง      
และแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะนําดินช้ันลางที่มีโครงสรางแนนทึบ ความอุดมสมบูรณตํ่า ชั้นดินที่เปน
กรดรุนแรงมากหรือเปนดินเค็มมาไวท่ีผิวดินทําใหไมเหมาะสมตอการปลูกพืช 

  กลุมชุดดินท่ี 9  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเนื้อดินเหนียว ดินลึกมาก มีเศษพืชท่ีกําลังเนาเปอยปะปนอยูดวย       

พบบริเวณท่ีราบลุมตามชายฝงทะเล อาจมีน้ําทะเลหรือน้ํากรอยทวมเปนคร้ังคราว  สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีการระบายนํ้าเลว  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวตลอด  หนาตัดดิน ดินช้ันบนสีเทาเขมหรือสีเทา พบจุดประสีเหลือง       
หรือสีเหลืองปนแดง สวนดินช้ันลางสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก 
   ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินเปนกรดรุนแรงมากและเปนดินเค็ม      
ในฤดูแลงมีคราบเกลือลอยหนา ปลูกพืชไมข้ึนจึงจัดเปนดินมีปญหา  

  กลุมชุดดินท่ี 10  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเนื้อดินเหนียว ดินลึกมาก พบบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล     

น้ําแชขังลึก 100 เซนติเมตร นาน 6-7 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีการระบายนํ้าเลว        
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีดําหรือสีเทาแก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง 4.5-5.0  ดินลางมีเนื้อดิน        
เปนดินเหนียว มีสีเทามีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองฟางขาว
ของสารจาโรไซด ภายในระดับความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก          
มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก        
มักขาดแรธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  ในขณะเดียวกันจะมีสารละลายพวกอะลูมินั่ม
และเหล็กเปนปริมาณมากจนเปนพิษตอพืชท่ีปลูก ดินกลุมนี้จัดเปนดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถัน 

  กลุมชุดดินท่ี 11  
กลุมชุดดินนี้ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึก การระบายนํ้าเลว ท่ีเกิดจาก

วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนนํ้าทะเลแลวพัฒนาในสภาพ      
น้ํากรอย ในบริเวณท่ีราบลุมท่ีหางจากทะเลไมมากนัก สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ        
มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง    
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และมีรอยถูไถลในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว   
หรือดินเหนียวจัด ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขม สวนดินช้ันลางสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง         
และสีแดงปะปนอยู เปนจํานวนมาก ในดินช้ันลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของจาโรไซต              
ในระดับความลึกระหวาง 50-100 เซนติเมตร 

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินเปนกรดรุนแรงมาก  อาจขาดธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  หรือมีสารละลายพวกอะลูมินั่มและเหล็กเปนปริมาณมากเกินไปจนเปนพิษ
ตอพืชท่ีปลูก  

  กลุมชุดดินท่ี 12  
กลุมชุดดินนี้ท่ีมีตะกอนเปนดินเหนียวหรือหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีการระบาย  

น้ําเลว ดินลึก ท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลทวมถึง       
และบริเวณชะวากทะเล  สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปนดินเลนเละ พบเศษรากพืช
ปะปนในดินเปนจํานวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินเลนท่ีมีโครงสรางเลว และเปนดินเค็ม     
ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชประโยชนทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังคงมีน้ําทะเลทวมถึง
เปนประจําในชวงน้ําทะเลขึ้น  
  กลุมชุดดินท่ี 13  
  กลุมชุดดินนี้ท่ีมีตะกอนเปนดินเหนียวหรือหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีการระบาย  
น้ําเลว ดินลึก ท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลทวมถึง       
และบริเวณชะวากทะเล  เปนดินท่ีมีสารประกอบกํามะถันปะปนอยูมาก ตามปกติเม่ือเปยกดินจะเปน
กลาง หรือเปนดาง แตเม่ือมีการระบายนํ้าออกไป หรือทําใหดินแหง สารประกอบกํามะถัน               
จะแปรสภาพปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําใหดินเปนกรดจัดมาก การจัดการท่ีดินจึงยุงยากข้ึนเปน
ทวีคูณ  ดินกลุมนี้จัดเปนดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู  สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ                  
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเลนเค็มท่ีมีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา  
มีศักยภาพกอใหเกิดดินกรดกํามะถัน เกิดกาซพิษไขเนา และกาซมีเทน ซ่ึงเปนอันตรายตอพืช 
ความสามารถในการทรงตัวของตนพืชตํ่ามาก หักลมงาย เม่ือดินแหงจะแปรสภาพเปนดินกรดกํามะถัน  
และเค็ม  
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  กลุมชุดดินท่ี 14 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีการระบายนํ้าเลว ดินลึก ท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน

พวกตะกอนน้ําทะเล ในบริเวณท่ีราบน้ําทะเลทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล  เปนดินท่ีมีสารประกอบ
กํามะถันปะปนอยูมาก ตามปกติเม่ือเปยกดินจะเปนกลาง หรือเปนดาง แตเม่ือมีการระบายน้ําออกไป
หรือทําใหดินแหง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําใหดินเปน     
กรดจัดมาก การจัดการท่ีดินจึงยุงยากข้ึนเปนทวีคูณดิน กลุมนี้จัดเปนดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดนิเปนกรดจัดมาก อีกท้ังจะเปนกรดเพิ่มมาก
ข้ึนอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทําใหดนิแหงเปนระยะเวลานานติดตอกัน นอกจากนี้ในชวงฤดูเพาะปลูก
จะพบปญหาเร่ืองน้ําทวมเกดิข้ึนเสมอๆ 

  กลุมชุดดินท่ี 15  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินพวกดินทรายแปง ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน 

ลําน้ํา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ บางแหงเปนดินลึกปานกลาง หรือบางแหงมีพื้นท่ี
เปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีการระบายนํ้าคอนขางเลว หรือเลว     
ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  และหนาดินแนนทึบ      
ทําใหขาวแตกกอไดยาก 

  กลุมชุดดินท่ี 16 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปง ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน

ลําน้ํา พบบริเวณพ้ืนท่ีลุมตํ่าตะกอนน้ําพา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  มีการระบายน้ํา
คอนขางเลวหรือเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  การระบายนํ้าเลว         
บางพื้นท่ีดินเปนกรดจัดมาก และหนาดินแนนทึบทําใหขาวแตกกอไดยาก 

  กลุมชุดดินท่ี 17 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน  ดินลึกมาก เกิดจาก       

พวกตะกอนลําน้ํา บริเวณลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า น้ําแชขังลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 2-4 เดือน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย มีการระบายนํ้าเลว                      
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
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   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  เนื้อดินบนคอนขาง
เปนทราย และมักจะขาดแคลนน้ําถาใชปลูกขาว 

  กลุมชุดดินท่ี 18 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน        

พวกตะกอนลําน้ําหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีและมีการทับถมของตะกอนเนื้อหยาบ           
ในบริเวณท่ีลุมราบเรียบ สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการระบายน้ําคอนขางเลว        
มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ความอุดมสมบูรณตํ่า การระบายนํ้าเลวถึง
คอนขางเลว บางพื้นท่ีเส่ียงตอการขาดนํ้า 

  กลุมชุดดินท่ี 19  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําระดับกลาง 

น้ําแชขังลึก 20-30 เซนติเมตร นาน 3-4 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการระบายน้ํา      
คอนขางเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินบนคอนขางเปนทรายและดินลาง     
แนนทึบไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ถาฝนตกลงมาดินจะมีน้ําแชขัง แตถาฝนท้ิงชวงดินจะขาดน้ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 20  
กลุ ม ชุดดินนี้ มี เนื้ อดิน เปนพวกดินร วนละ เอี ยด  ดิน ลึก  เ กิ ดจากตะกอนลําน้ํ า                     

หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ 
ท่ีมีช้ันหินเกลือรองรับอยู หรืออาจไดรับอิทธิพลจากการแพรกระจายหินเกลือทางผิวดิน มีน้ําแชขัง 
ในฤดูฝน น้ําแชขัง 30-100 เซนติเมตร นาน 3-4 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ      
มีการระบายนํ้าคอนขางเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินกลุมนี้ฤดูแลงจะมีคราบเกลือเกิดข้ึน  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินเค็ม  ซ่ึงจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจน
เปนพิษตอพืช เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีโครงสรางของดินไมดี คอนขางแนนทึบ 
  กลุมชุดดินท่ี 21  
  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ดินลึก เกิดจาก        
พวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนน้ํา ท่ีเปนสวนตํ่าของสันดินริมน้ํา มีน้ําแชขังในฤดูฝน      
น้ําลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 2-3 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอน
ลาดเล็กนอย มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง 5.5-7.0  
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   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินคอนขางเปนทราย เส่ียงตอการขาดนํ้า       
บางพื้นท่ีอาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง  
  กลุมชุดดินท่ี 22 
  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน ดินลึก เกิดจาก        
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ มีน้ําแชขัง
ในฤดูฝนสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ําคอนขางเลว 
ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกร  ไดแก  มีความอุดมสมบูรณตํ่า  เนื้อดินคอนขางเปนทราย       
มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า มักพบปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
  กลุมชุดดินท่ี 23  

กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนเนื้อหยาบ ดินลึก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนเน้ือหยาบ 
พบในบริเวณท่ีลุมระหวางสันหาด หรือเนินทรายชายฝงทะเล มีน้ําแชขังในฤดูฝน น้ําแชขังลึก         
30-50 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการระบายนํ้าคอนขาง
เลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทาพบจุดประสีน้ําตาล
หรือสีเหลือง  
   ปญหาในการใช ท่ีดินดานเกษตรกรรม   ไดแก   ดินมีความอุดมสมบูรณ ตํ่า   เนื้อดิน 
เปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่าและมีน้ําทวมขังนานในรอบป 

  กลุมชุดดินท่ี 24  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน ดินลึก เกิดจาก       

พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ มีน้ําแชขัง
ในฤดูฝนสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ําคอนขางเลว 
ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   

   ปญหาในการใชที ่ด ินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื ้อดินเปนทรายจัด  มีความสามารถ 
ในการอุมน้ําตํ่า พืชมักแสดงอาการขาดนํ้าในชวงฝนท้ิงชวงและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

      กลุมชุดดินท่ี 25  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน ดินต้ืน เกิดจาก        

วัตถุตนกํา เนิดดินพวกตะกอนลําน้ํ า ทับอยูบนช้ันหินผุ  พบบริ เวณพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ                
ตามลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าและระดับกลาง เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังแลว
ถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ มีน้ําแชขังในฤดูฝน น้ําแชขังลึก 30 เซนติเมตร              
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นาน 3-4 เดือน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย มีการระบายนํ้า
คอนขางเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

   ปญหาในการใช ท่ีดินดานเกษตรกรรม   ไดแก   เปนดินต้ืนมีความอุดมสมบูรณ ตํ่า              
และมีโอกาสที่จะขาดนํ้าไดงายในชวงฤดูเพาะปลูก บางแหงมีเนื้อดินบนคอนขางเปนทราย  

  กลุมชุดดินท่ี 26  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี        

หรือจากการสลายตัวผุพังแลวเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด ท่ีมาจากหินตนกําเนิดชนิด
ตางๆ ซ่ึงมีท้ังหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พื้นท่ีดอน  พบในเขตที่มีฝนตกชุก เชน ภาคใต      
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา  การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก บางบริเวณอาจพบดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า          
ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปนจะมีอัตราเส่ียงตอการชะลางพังทลายของดินสูง 
หากมีการจัดการดินไมเหมาะสม 

  กลุมชุดดินท่ี 27 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวท่ีคอนขางรวนซุย และมีโครงสรางดี ดินลึกมาก 

เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ เชน หินบะซอลต พบพื้นท่ีดอน  พบบริเวณพื้นท่ีฝนตกชุก 
เ ช น  ภ าคต ะ วั นออก  สภ าพพื้ น ท่ี เ ป น ลู ก ค ล่ื นลอนล าด ถึ ง เ นิ น เ ข า  ก า ร ร ะบ า ย นํ้ า ดี                                
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  

  ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความสามารถในการซาบซึมน้ําเร็ว     
จึงมักจะขาดแคลนน้ําไดงาย ถาหากฝนท้ิงชวง 

  กลุมชุดดินท่ี 28  
   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือเกิดจาก
การสลายตัวแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินตนกําเนิดพวกหินบะซอลต
หรือหินแอนดีไซต พบบริเวณพื้นที่ดอนท่ีอยูใกลกับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื ้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดิน    
เปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด   
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  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวงท่ีดิน
ม ีความชื ้นพอเหมาะ  ม ิฉะนั ้นจะทําให ด ินแน นท ึบ   ในช วงฤด ูแล งด ินม ีการหดต ัว ทําให 
ดินแตกระแหงเปนรองลึก สวนในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 
  กลุมชุดดินท่ี 29  

กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี        
หรือเคล่ือนยายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดท่ีมีเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน    
ลําน้ํา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา การระบายนํ้าดี  เปนดินเหนียวลึกมาก 
บางแหงลึกปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
   ปญหาในการใช ที ่ด ินด านเกษตรกรรม   ได แก   ดินมีความอ ุดมสมบูรณตํ่าในชวง 
ฤดูเพาะปลูกพืชอาจขาดนํ้าไดหากฝนท้ิงชวงไปเปนเวลานาน  สวนในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง      
จะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินท่ี 30  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี        

หรือจากการสลายตัวผุพังของวัตถุตนกําเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด พบบริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงมีความสูง 
จากระดับน้ําทะเลปานกลางต้ังแต 500 เมตรข้ึนไป สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึง   
เนินเขา  การระบายนํ้าดี  เปนดินเหนียวลึกมาก บางแหงลึกปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ        
ตามธรรมชาติปานกลาง  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินท่ีเกิดอยูบริเวณที่มีระดับความสูงมาก      
มีความลาดชันสูง มีแนวโนมท่ีจะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

  กลุมชุดดินท่ี 31  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี        

หรือเคล่ือนยายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดท่ีมีเนื้อละเอียด สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
ถึงเปนเนินเขา มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง       
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  บริเวณที่มีความลาดชันจะมีปญหาเกี่ยวกับ  
การชะลางพังทลายของหนาดิน และดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูเพาะปลูก 
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  กลุมชุดดินท่ี 32  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินพวกทรายแปงละเอียด หรือดินรวน เปนดินลึกปานกลางถึงลึก

มาก  เกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ําบริเวณสันดินริมน้ํา บางแหงอาจมีช้ันดินทรายละเอียดสลับอยู            
และมักมีแรไมกาปะปนในเน้ือดินพบในพ้ืนท่ีฝนตกชุก เชนภาคใต  มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย การระบายน้ําดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ    
ตามธรรมชาติปานกลาง  
  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก เส่ียงตอการขาดน้ํา  บางพื้นท่ีอาจมี 
น้ําไหลบาทวมขังฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 

  กลุมชุดดินท่ี 33  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินพวกทรายแปงละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนแมน้ํา      

พบบนเนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
ถึงลูกคล่ืนลอนลาด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก  บางแหงทําคันดิน 
เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับทํานา ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง   

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก เส่ียงตอการขาดน้ํา  ในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน      
บางพ้ืนท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเขตกรรม  

  กลุมชุดดินท่ี 34  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดปนทราย ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิด

ดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุ          
เนื้อหยาบที่สวนใหญมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดิน ในเขตฝนตกชุก เชนภาคใต 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง         
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
   ปญหาในการใช ท่ี ดิ นด าน เกษตรกรรม   ได แก   เนื้ อดิ นค อนข าง เป นทรายและ                                     
ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินท่ี 35  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน       

พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ   
ท่ีสวนใหญมาจากหินตะกอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีการระบายนํ้าดี
ถึงดีปานกลาง อาจพบลูกรังในชวงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า  
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   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินคอนขางเปนทราย และดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินท่ี 36  
กลุมชุดดินนี้ ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี             

หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน         
พวกตะกอนลําน้ํา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดชัน มีการระบายน้ํา 
ดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก การมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย  ซ่ึงทําให          
ดินอุมน้ําไดนอย  พืชอาจขาดแคลนน้ําไดในชวงฝนท้ิงเปนระยะเวลานาน  ๆ สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง   
อาจมีปญหาเร่ืองการชะลางพังทลายเกิดข้ึน 

  กลุมชุดดินท่ี 37 
กลุมชุดดินนี้ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินลึก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา 

หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณท่ีดิน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดชัน มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   
   ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ในชวงฤดูฝน    
ดินเปยกแฉะเกินไปสําหรับการปลูกพืชไรบางชนิด และหนาดินคอนขางเปนทรายหนา 

  กลุมชุดดินท่ี 38  
   กลุมชุดดินนี้ มีเนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา    
พบบนสันดินริมน้ําหรือท่ีราบตะกอนน้ําพา มีลักษณะการทับถมเปนช้ัน ๆ ของตะกอนลําน้ําในแตละ
ชวงเวลา สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ําดีถึง              
ดีปานกลาง บางพื้นท่ีพบในพื้นท่ีตํ่า มีน้ําทวมขังจากการไหลบาของน้ําในฤดูฝน                              
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย บางพ้ืนท่ีอาจมี     
น้ําทวมขังหรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 

  กลุมชุดดินท่ี 39  
กลุมชุดดินนี้ มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก  เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน          

พวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน 
พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน อยูในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก ภาคใต  สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือ
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คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง บางพื้นท่ีพบในพื้นท่ีตํ่า มีน้ําทวมขังจาก
การไหลบาของน้ําในฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินคอนขางเปนทรายมีความอุดมสมบูรณตํ่า      
และมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

  กลุมชุดดินท่ี 40  
กลุมชุดดินนี้ มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก  เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน           

พวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถมของวัสดุ เนื้อหยาบ สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน                 
มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินคอนขางเปนทราย   พืชท่ีปลูก 
มีโอกาสเส่ียงตอการขาดแคลนน้ํ าไดง าย   ดินมีความอุดมสมบูรณ ตํ่าและมีปญหาเกี่ยวกับ                  
การชะลางพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 

  กลุมชุดดินท่ี 41  
   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี  หรือจากการสลายตัวผุพังแลว 
ถูกเคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือ
วัตถุน้ําพาจากบริเวณที่สูง วางทับอยูบนชั้นดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นที่ดอน 
ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึง   
ดีปานกลาง เนื้อดินภายในความลึก 50-100 เซนติเมตร เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สวนช้ันดิน
ถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และดินรวนเหนียวปนทราย  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก  เนื้อดินบน     
เปนทรายจัด  พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าไดงาย  แตถามีฝนตกมากดินช้ันบนจะแฉะ
และอาจเปนอันตรายตอพืชท่ีปลูกบางชนิด บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

  กลุมชุดดินท่ี 42  
  เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล  
พบบนพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย    
มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก ถัดลงไปเปนชั้นทรายสีขาว   
อยูเหนือชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแดง มีชั้นดานพบภายใน
ความลึก 1 เมตร จากผิวดินบนเปนสวนใหญ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
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   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก  และเน้ือดิน
คอนขางเปนทรายจัด  ไมมีธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชหลงเหลืออยู  และพืชมักแสดงอาการ 
ขาดธาตุอาหารใหเห็นในชวงฤดูแลงช้ันดานจะแหงและแข็งมาก รากพืชไมสามารถไชชอนผานไปได 
สวนในชวงฤดูฝนจะเปยกแฉะและมีน้ําแชขัง   

  กลุมชุดดินท่ี 43  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกวัสดุเนื้อหยาบ ดินลึก เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล        

หรือจากการสลายตัวอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ 
พบบริเวณลูกคล่ืนลอนลาด บริเวณชายหาดทรายหรือสันทรายชายทะเลบางแหง บริเวณท่ีลาดเชิงเขา
ในเขตฝนตกชุก  เชนภาคตะวันออก  ภาคใต  สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึง               
ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย มีการระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินเปนทรายจัด  ทําใหมีความสามารถ            
ในการอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ําอยูเสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก  

  กลุมชุดดินท่ี 44  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับท่ีของพวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงลูกคล่ืนลอนชัน 
เปนดินลึกมีการระบายนํ้าดีมากเกินไป  เนื้อดินเปนพวกดินทราย  ดินมีความอุดมสมบูรณ                 
ตามธรรมชาติตํ่า  

  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินเปนทรายจัดและหนามาก  พืชมีโอกาส
ขาดน้ําไดงาย  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและโครงสรางไมดี  บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินท่ี 45  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวน ดินต้ืน เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน  

พวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม
ของวัสดุเนื้อละเอียด ในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก ภาคใต พบบริเวณท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า  

ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง พบเศษหินหรือกอนกรวด
ภายในความลึก  50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพื้นท่ีพบลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดกระจัดกระจาย
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ท่ัวไปอยูบริเวณผิวหนาดิน ความอุดมสมบูรณตํ่าและในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย  

  กลุมชุดดินท่ี 46  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียว ต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือลูกรังหนา     

เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคล่ือนยายมา 
ทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดและมีเหล็กเคลือบ สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา   
มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว
ปนกรวดลูกรังหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณตํ่า  บริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

  กลุมชุดดินท่ี 47 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียว ต้ืนถึงช้ันหินพื้น เกิดจากการสลายตัว

ผุพังอยูกับท่ีหรือเคล่ือนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอน
ลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นต้ืนกวา 50 เซนติเมตร  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินต้ืน  มีเศษหินปะปนอยูในเน้ือดินเปน
ปริมาณมากในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 
อยางรุนแรง 

  กลุมชุดดินท่ี 48  
  กลุมชุดดินนี้ มี เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียว  ต้ืนถึงกอนกรวด  เกิดจาก               
วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคล่ือนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบหรือเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีช้ันเศษหินหรือกอนหินหนามากกวา       
100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินตื้นมาก  บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงเกิด
การชะลางพังทลายไดงาย นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าอีกดวย 
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  กลุมชุดดินท่ี 49  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียว ต้ืนถึงช้ันลูกรัง เกิดจากการสลายตัว  

ผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคล่ือนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหิน             
เนื้อคอนขางหยาบหรือจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนช้ันดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือ
เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินท่ีตางชนิดตางยุคกัน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา 
มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดนิต้ืนและมีความอุดมสมบูรณตํ่า บางแหงมี
กอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูท่ัวไป เปนอุปสรรคตอการเขตกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกดิ
การชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง  
  กลุมชุดดินท่ี 50  
   กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกวัสดุเนื้อหยาบ ดินลึกปานกลาง เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู
กับท่ี หรือสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจาก
หินตะกอน  หรือเกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวกตะกอนลําน้ํา ในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก ภาคใต 
พบบริเวณท่ีดอน สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า เนื้อดินท่ีความลึกในชวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จะพบช้ันดิน ปนเศษหินหรือ
ลูกรังปริมาณมาก  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเร่ืองการชะลางพังทลายของหนาดิน 
  กลุมชุดดินท่ี 51  
   เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู
กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุ               
เนื้อคอนขางหยาบหรือคอนขางละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน    
สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา เปนดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี เนื้อดินเปนพวกดินรวนปน
เศษหิน ซ่ึงเศษหินสวนใหญเปนพวกหินทราย ควอรตไซตหรือหินดินดาน และพบช้ันหินพื้นท่ีความลึก  
50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินต้ืน  มีเศษหินปะปนอยูในเน้ือดินเปน
ปริมาณมาก   และมีช้ันหินพื้นอยู ต้ืนดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง               
จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย   
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  กลุมชุดดินท่ี 52 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําทับอยูบนช้ันปูนมารล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน      
มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินต้ืนถึงช้ันปูนมารล มีการระบายนํ้าดี 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงท่ีมีกอนปูนหรือปูนมารล 
ปะปนอยูมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 

   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก ดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลหรือกอนปูน  
ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียว ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และดินเปนดางจัด  

  กลุมชุดดินท่ี 53  
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนพวกเน้ือละเอียด ดินลึกปานกลาง เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี           

หรือถูกเคล่ือนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินเนื้อละเอียด                
พบบนพื้นท่ีดอน ในเขตฝนตกชุก  เชน ภาคใต ภาคตะวันออก สภาพพื้นท่ีลอนลาดเล็กนอย               
ถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีการระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  เนื้อดินบนเปนดินรวน
หรือดินรวนปนดินเหนียวทับอยูบนดินเหนียว สวนดินลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 เซนติเมตร 
เปนดินเหนียวปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินลึกปานกลางถึงช้ันกรวดลูกรัง เศษหินหรือ
ชั้นหินพื้นในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ในบริเวณพื้นที่ที่มี       
ความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

  กลุมชุดดินท่ี 54  
   เป นกลุ มชุดดินที ่เก ิดจากการสลายตัวผุพ ังอยู ก ับที ่ หรือจากการสลายตัวผุพ ังแลว             
ถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต 
แอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน  เป นด ินล ึกปานกลาง  มีการระบายนํ้าดี                 
ถึงดีปานกลาง เนื ้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว  โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหิน            
ที ่กํ าล ังผ ุพ ังสลายต ัวปะปนอยู ใน เนื ้อด ินด วย  ในชั ้นด ินล า งล ึกๆ  อาจพบชั ้นป ูนมาร ล                       
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  

  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เนื้อดินเหนียวจัด  การไถพรวนตองทําในชวง
ท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต บริเวณพื้นท่ีมี        
ความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน 
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  กลุมชุดดินท่ี 55 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี  หรือจากการสลายตัวผุพังแลว                
ถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน 
พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง       
มีการระบายนํ้าดี ถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว ในดินช้ันลางท่ีระดับความลึกประมาณ                       
50-100 เซนติเมตร พบช้ันหินผุซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  ดินมีโครงสรางแนนทึบยากตอการชอนไช       
ของรากพืช มักเกิดข้ันดานไถพรวนไดงาย หากไถพรวนในระยะเวลาท่ีไมเหมาะสม  
  กลุมชุดดินท่ี 56  
   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี  หรือจากการสลายตัวผุพังแล ว               
ถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหนิอัคน ี
พบบริเวณพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง         
มีการระบายน้ําดี เนื้อดินตอนบนชวง 50 เซนติเมตร เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลาง       
เปนดินปนเศษหิน มักพบชั้นพบหินพื้นลึกกวา 100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  
  ปญหาในการใช ท่ีดินดานเกษตรกรรม   ไดแก   ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า   
ถาปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม อาจเกิดปญหา  
ดานการชะลางพังทลายของดิน 
  กลุมชุดดินท่ี 57  
  เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริ เวณพ้ืนท่ี ลุม ตํ่ าหรือพื้นท่ีพรุ มีน้ํ าแช ขั งอยู เปนเวลานาน  
การระบายน้ําเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรียท่ีสลายตัวปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร  
บางแหงเปนช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย สีดินเปนสีดําหรือสีน้ําตาลในช้ันดินอินทรีย 
สวนดินอนินทรียท่ีเกิดเปนช้ันสลับอยูมีสีเปนสีเทา ใตช้ันดินอินทรียลงไปเปนดินเลนตะกอนนํ้าทะเล
ท่ีมักจะพบระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกํามะถัน 
(ไพไรต) อยูมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินอินทรีย  เม่ือแหงจะยุบตัวและ   
ปฏิกิริยาดินจะเปนกรดรุนแรงมาก  ทําใหขาดธาตุอาหารพืชอยางรุนแรง  นอกจากนี้ยังเปนพื้นท่ี       
ท่ีมีน้ําแชขังอยูตลอดเวลา 
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  กลุมชุดดินท่ี 58  
   เปนกลุมชุดดินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมชุดดินท่ี 57 คือ พบบริเวณพื้นท่ีลุมตํ่าหรือพื้นท่ี
พรุมีน้ํ าแช ขังอยู เปนเวลานานหรือตลอดป  เปนดินลึก  การระบายน้ํา เลวมาก  มีเนื้อดินเปน              
พวกดินอินทรียท่ีมีเนื้อหยาบที่มีความหนามากกวา 100 เซนติเมตร มักมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาด
ใหญปะปนอยูท่ัวไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก  เปนดินอินทรียท่ีมีคุณภาพต่ํา เปนกรดรุนแรงมาก       
ขาดธาตุอาหารพืชตางๆ  อยางรุนแรงและยากตอการใชเคร่ืองมือทางการเกษตร เนื่องจากเปนท่ีลุมตํ่า
และดินยุบตัว หากมีการระบายนํ้าออกเม่ือดินแหงจะติดไฟไดงาย 

  กลุมชุดดินท่ี 59  
   กลุมดินนี้พบบริเวณท่ีราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนินหรือหุบเขาท่ีมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน         
ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน 
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอนข้ึนอยูกับชนิดของ
วัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวย                   
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  

  ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก ดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า               
เส่ียงตอการขาดนํ้า และบางปอาจถูกน้ําทวม การระบายนํ้าเลวถึงคอนขางเลว  

  กลุมชุดดินท่ี 60  
   กลุมดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอนซ่ึงสวนใหญมีสภาพพื้นท่ี
คอนขางเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาด เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพา 
มาทับถมกัน ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึก เนื้อดินเปนพวกดินรวน บางแหง
มีช้ันดินท่ีมีเนื้อดินคอนขางเปนทรายหรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผล
มาจากการเกิดน้ําทวมใหญในอดีต  
   ปญหาในการใชท่ีดินดานเกษตรกรรม  ไดแก ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า 
ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูงงายตอการถูกชะลางพังทลาย และสูญเสียหนาดิน 

  กลุมชุดดินท่ี 61  
   กลุ มด ินนี ้เป นหน วยผสมของด ินหลายชน ิด  ซึ ่ง เก ิดจากการผ ุพ ังสลายต ัวของ                 
หินตนกําเนิดชนิดตางๆ แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึง
ลอนชัน ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายนํ้าดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน    
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ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิด
ของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายท่ัวไป 

  เนื่องจากหนวยแผนที่นี้ประกอบดวยดินบริเวณเชิงเขาที่มีดินหลายอยางเกิดปะปนกัน 
ดังนั้นในแผนท่ีดินระดับจังหวัดจึงเรียกดินเหลานี้วา ดินท่ีลาดเชิงเขา 

  กลุมชุดดินท่ี 62  
  กลุมดินนี้ประกอบดวยพื้นท่ีภูเขา และเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีพบไมแนนอนมีท้ังดินลึก และดินต้ืน ลักษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหิน กอนหินหรือ 
พื้นโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
หรือปาดงดิบช้ืน หลายแหงมีการทําไรเล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา  
ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินจนบางแหงเหลือแตหินโผล กลุมดินนี้ไมควร
นํามาใชประโยชนทางการเกษตร  เนื่องจากมีปญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศ  
ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป 
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ตารางท่ี 2-5 ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดนิ 
กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 

 1. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมหรือพ้ืนท่ีนํ้าขัง 
 กลุมดินเหนียว 

1  - ดินเหนียวสีดําลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
3  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนนํ้าทะเล 
4  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
5  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายนํ้าเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
6  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
7  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายนํ้าคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
 กลุมดินท่ีมีการยกรอง 

8  - ดินที่มีการยกรอง เพ่ือเปล่ียนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล 
 กลุมดินเปร้ียวจัด 

2  - ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัด 
9  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเลที่เปนดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด 
10  - ดินเปรี้ยวจัดต้ืนที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล 
11  - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเล 
14  - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีช้ันดินเลนที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด 
 กลุมดินเลนชายทะเล 

12  - ดินเลนเค็มชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน 
13  - ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน 
 กลุมดินทรายแปง 

15  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
16  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
 กลุมดินรวนละเอียด 

17  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
18  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 กลุมดินรวนหยาบ 

19  - ดินรวนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า มีช้ันแนนทึบภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน 
21  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าในสวนที่ตํ่าของพ้ืนที่ริมแมนํ้า 
22  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ 
59  - ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน ช้ันดินมีลักษณะเปนช้ันสลับ 
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ตารางท่ี 2-5 (ตอ) 
กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน

 กลุมดินเค็ม 
20  - ดินเค็มเกิดจากตะกอนลํานํ้า มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีช้ันดานแข็งท่ีสะสมเกลือ 

 กลุมดินทราย 
23  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนทรายชายทะเล
24  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าท่ีมีเน้ือดินเปนดินทรายหนา

 กลุมดินต้ืน
25  - ดินต้ืน 

 กลุมดินอินทรีย 
57  - ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนา 40 – 100 ซม. จากผิวดิน
58  - ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 ซม. จากผิวดิน

 2. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง 
 กลุมดินเหนียว 

28  - ดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก
29  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
30  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีพบในพ้ืนท่ีภูเขา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
31  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง

 กลุมดินริมแมนํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด
33  - ดินทรายแปงละเอียดมากท่ีเกิดจากตะกอนแมนํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด
38  - ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมนํ้า

 กลุมดินรวนละเอียด 
35  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
36  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง

 กลุมดินรวนหยาบ 
40  - ดินรวนหยาบลึกมาก 
60  - ดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน

 กลุมดินทราย 
41  - ดินทรายหนาปานกลาง 
44  - ดินทรายหนา 

 กลุมดินต้ืน
46  - ดินต้ืนถึงกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก
47  - ดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืน 
48  - ดินต้ืนถึงกอนหินหรือเศษหิน
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ตารางท่ี 2-5 (ตอ) 
กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน

49  - ดินต้ืนถึงลูกรังหรือช้ันเช่ือมแข็งของเหล็กทับอยูบนช้ันดินเหนียว
 กลุมดินที่พบชั้นมารล 

52  - ดินต้ืนถึงช้ันมารลหรือกอนปูน
54  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันมารลหรือกอนปูน

 กลุมดินลึกปานกลาง 
37  - ดินรวนหยาบลึกปานกลางทับถมบนช้ันหินผุ
55  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
56  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

 กลุมดินลาดเชิงเขา 
61  - ดินเศษหินเชิงเขาท่ีเกิดจากการสลายตัวแตกผุพังของเขา

 3. กลุมชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่อยูในเขตดินชื้น
 กลุมดินเหนียว 

26  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือละเอียด 
27  - ดินเหนียวจัดสีแดงลึกมากท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

 กลุมดินรวนริมแมนํ้า 
32  - ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมนํ้า

 กลุมดินรวนละเอียด 
34  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ 

 กลุมดินรวนหยาบ 
39  - ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ 

 กลุมดินทราย 
42  - ดินทรายท่ีมีช้ันดานอินทรียภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน
43  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือสันทรายชายทะเล

 กลุมดินต้ืน
45  - ดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน
51  - ดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืน 

 กลุมดินลึกปานกลาง 
50  - ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพ้ืน
53  - ดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน

 4. กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง
62  - พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต

ท่ีมา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2548) 
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2.4 ทรัพยากรนํ้า 
 2.4.1 แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
   1) แหลงน้ําตามธรรมชาติในภาคเหนือ 
    แหลงน้ําธรรมชาติในภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในภาคเหนือมีลักษณะ
เปนภูเขาซ่ึงมีท่ีราบแคบๆ ค่ันอยูระหวางภูเขา ดังนั้น แหลงน้ําในภาคเหนือจึงเกิดจากภูเขาตางๆ 
เหลานั้น  โดยไหลอยู ระหวางหุบเขา  มีทิศทางการไหลลงสู ท่ีราบภาคกลางและแมน้ํ าโขง  
ซ่ึงประกอบดวยแมน้ําสายสําคัญ ดังนี้ 
    แมน้ํ ากก  มีตนน้ํา เกิดในประเทศพมา  ไหลเขาสูประเทศไทย  อําเภอแมอาย       
จังหวัดเชียงใหม และไหลผานจังหวัดเชียงราย   ไปลงแมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
    แมน้ําลาว มีตนน้ําเกิดในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และไหลไปรวมกับแมน้ํากก 
ทางดานตะวันออกของจังหวัดเชียงราย 
    แมน้ําอิง มีตนน้ําเกิดในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บริเวณท่ีเรียกวากวานพะเยา 
จากกวานพะเยาแมน้ําอิงจะไหลผานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอเทิงไปลงแมน้ําโขง 
ท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    แมน้ําปง มีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม ไหลลงมาทางใต
ผานอําเภอเชียงดาวบรรจบกับน้ําแมงัดทางตอนเหนือของอําเภอสันทราย และไหลรวมกันลงมา
บรรจบกับแมน้ําแมแตง ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกันทางทิศตะวันตกของอําเภอแมแตง 
แลวไหลลงมาทางใตมาบรรจบกับน้ําแมกวง ตอจากนั้นแมน้ําปงเร่ิมเบนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
บรรจบกับน้ําแมขานทางฝงขวาและไปบรรจบกับน้ําแมลี้ทางฝงซายที่อําเภอจอมทอง ตอจากนั้น
แมน้ําปงเริ่มเบนตัวลงมาทางใตอีกคร้ังหนึ่งไปบรรจบกับน้ําแมแจมในเขตอําเภอฮอด และแมน้ําปงก็
เร่ิมไหลเขาสูซอกเขาสูงผานมาในจังหวัดตากบรรจบกับน้ําแมตื่น ซึ่งตนน้ํามีกําเนิดจากเทือกเขา
ทางทิศตะวันตกของอําเภออมกอยและทางใตท่ีตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีเข่ือนภูมิพล
กั้นขวางลําน้ํา แลวแมน้ําปงก็ไหลมาบรรจบกับแมน้ํานานท่ีจังหวัดนครสวรรค และกําเนิดเปน    
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปงมีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร 
    แมน้ําวัง มีแหลงกําเนิดบนเทือกเขาผีปนน้ําและเทือกเขาขุนตาลในเขตจังหวัดลําปาง 
ไหลผานอําเภอแจหม อําเภอเมืองลําปาง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไปสูท่ีราบจังหวัดตากและรวมกับ
แมน้ําปงท่ีอําเภอบานตาก แมน้ําวังมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร และไมมีลําน้ําสาขาขนาดใหญ
เชนเดียวกับแมน้ําปง แตมีน้ําแมตุยและน้ําแมจางซึ่งเปนหวยขนาดใหญไหลมารวมกับแมน้ําวัง 
ท่ีบริเวณอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
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    แมน้ํายม มีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลมาบรรจบ
กับน้ําแมงาวในเขตอําเภอสอง บริเวณท่ีทางหลวงสายอําเภอรองกวาง-อําเภองาวตัดผานแลวไหลลง
มาทางใตผานที่ราบจังหวัดแพร ผานซอกเขาในเขตอําเภอสอง มาออกที่ราบของจังหวัดสุโขทัย 
ที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และไหลผานเขามาใน
เขตจังหวัดพิษณุโลกท่ีอําเภอบางระกําไปบรรจบกับแมน้ํานานท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
รวมความยาวท้ังส้ินประมาณ 530 กิโลเมตร 
    แมน้ํานาน มีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือของจังหวัดนานและไหลลงใตผาน
ท่ีราบผืนแคบๆ ของจังหวัดนาน แลวไหลผานซอกเขาลงมาทางใตจนถึงอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
จากน้ันแมน้ํานานจะเร่ิมเบนตัวไปทางทิศตะวันตกและไหลออกสูท่ีราบจังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก 
พิจิตร  แลวมาบรรจบกับแมน้ํายมท่ีอําเภอชุมแสง แลวจึงไหลเขารวมกับแมน้ําปงไหลลงสู 
แมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค แมน้ํานานมีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร 

 2)  แหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
             แหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ 

แมน้ําโขง เปนแมน้ําท่ีมีตนกําเนิดจากทิเบต บางสวนจึงมาเปนพรมแดนของประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางตะวันออกของประเทศ เปนแมน้ําท่ีมีสาขาท่ีเกิด
จากแมน้ําในประเทศหลายสายท้ังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก แมน้ํามูล แมน้ําชี 
และแมน้ําสงคราม 

แมน้ํามูล ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกําแพงในเขตอําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาออกสูแมน้ําโขงท่ีบานดาน ตําบลบานดาน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีฤดูฝนน้ํา
จะเออทวมท่ีราบริมฝงแมน้ํา ซ่ึงเปนประโยชนแกการทํานา มีความยาวประมาณ641 กิโลเมตร เปน
แมน้ําสายสําคัญของอีสานตอนลาง 

แมน้ําช ีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาพญาฝอในเทือกเขาเพชรบูรณทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจังหวดัชัยภูมิ มีแมน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําพอง ลําปาว และลําคันฉู แมน้ําชีมีความยาวประมาณ 
765 กิโลเมตร เปนแมน้ําสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 

แมน้ําสงคราม ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผานจังหวัดสกลนคร จังหวัด
อุดรธานี และไหลลงแมน้ําโขงท่ีอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ในฤดูน้ํามีน้ํามาก แตฤดูแลงน้ําแหง
เปนตอนๆ 
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   3) แหลงน้ําตามธรรมชาติในภาคกลาง 
    แหลงน้ําธรรมชาติในภาคกลางจากการที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคนี้เปนท่ีราบลุม
กวางใหญ ซ่ึงไดช่ือวาเปนอูขาวอูน้ําของประเทศไทย มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ 
    แมน้ําเจาพระยา เ ร่ิมบริเวณแมน้ําปงและแมน้ํานานไหลมารวมบรรจบกันท่ี 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไหลไปทางทิศใต มีแมน้ําสะแกกรังไหลมาบรรจบท่ี 
อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีแมน้ําสุพรรณบุรีแยกทางฝงตะวันตกท่ีอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
มีแมน้ํานอยแยกไปทางฝงตะวันตก และแมน้ําเจาพระยาไหลผานลงมาถึงจังหวัดสิงหบุรี มีคลองบางพุทรา
แยกไปทางดานตะวันออก ซ่ึงคลองนี้ไหลไปลงแมน้ําลพบุรี ตอจากนั้นแมน้ําเจาพระยาจะไหลผาน
จังหวัดอางทองเขาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีอําเภอบางบาล และมีแมน้ําปาสักไหลมาลง 
แมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอจากนั้นแมน้ําเจาพระยาไหลลงใตผานจังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานครลงสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรปราการ รวมความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร 
    แมน้ําทาจีน แยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท 
แมน้ํานี้ใชเปนคลองสงน้ําสายใหญของโครงการเข่ือนเจาพระยา เม่ือผานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวา
แมน้ําสุพรรณบุรี เม่ือผานมาถึงจังหวัดนครปฐมเรียกวาแมน้ํานครชัยศรี และเม่ือไหลลงสูอาวไทย 
ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เรียกวาแมน้ําทาจีน แมน้ํานี้มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร 
    แมน้ํานอย แยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท แมน้ํานี้
ใชเปนคลองสงน้ําสายใหญของโครงการเข่ือนเจาพระยาใหญอีกสายหนึ่ง แมน้ํานี้จะมาบรรจบกับ แมน้ํา
เจาพระยาอีกคร้ังท่ีอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแมน้ํานี้มีความยาวประมาณ  
145 กิโลเมตร 
    แมน้ําลพบุรี ตนน้ํากําเนิดจากบริเวณภูเขาในเขตอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ไหลมา
รวมกับแมน้ําบางขามอันเกิดจากท่ีลุมระหวางจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงหบุรี แลวจึงไหลมารวมกับ
คลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใตบรรจบกับแมน้ําปาสักท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
    แมน้ําปาสัก ตนน้ําเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณในเขตอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ไหลผาน
จังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรีและสระบุรีไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     แมน้ําสะแกกรัง ตนน้ําเกิดจากทิวเขาแมวง ดังนั้น ตอนตนน้ําจึงเรียกวาลําน้ําแมวง 
จะเรียกลําน้ําสะแกกรัง เม่ือผานภูเขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีทิศทางการไหลจากดานทิศตะวันตก
ไปทางดานทิศตะวันออก ปากนํ้าสะแกกรังอยูใตอําเภอมโนรมย  
     แมน้ําแควใหญ (แมน้ําศรีสวัสดิ์) เปนแมน้ําท่ีมีตนกําเนิดจากเทือกเขารอยตอของ
จังหวัดตาก กาญจนบุรีและอุทัยธานี โดยมีลําธารใหญนอยหลายสายไหลมารวมกันเปนแควใหญและ
ไหลมารวมกับแมน้ําแควนอยท่ีปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนแมน้ําแมกลอง 
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     แมน้ําแควนอย (แมน้ําไทรโยค) เปนแมน้ําท่ีเกิดจากลําธารบนภูเขาในอําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และมีลําธารอื่นๆ อีกหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตชายแดนไทย-พมา 
แลวไหลผานอําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค และมีแมน้ําชีไหลมาบรรจบกันรวมกับแมน้ําแควใหญ
กลายเปนแมน้ําแมกลอง  
    แมน้ําแมกลอง เปนแมน้ําที่เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําแควนอยและ
แมน้ําแควใหญ นับไดวาเปนแมน้ําที่สําคัญในภาคนี้ เพราะเปนแมน้ําที่มีน้ําปริมาณมากที่สุด 
ในภาคตะวันตก โดยไหลผานจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  
    แมน้ําเพชรบุรี ตนกําเนิดจากทิวเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
แลวไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
    แมน้ําปราณบุรี ตนน้ําเกิดจากเขาพะเนินทุงในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลไป
ทางทิศใตขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เขาเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
    แมน้ํานครนายก ตนน้ําเกิดจากเขาอินทนินในอําเภอเมืองนครนายก ไหลผาน 
จังหวัดนครนายกลงสูแมน้ําบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจังหวัดติดตอกัน คือ จังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา 

   4) แหลงน้ําตามธรรมชาติในภาคตะวันออก 
    แหลงน้ําธรรมชาติในภาคตะวนัออก ไดแก 
    แมน้ําบางปะกง ตนกําเนิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรงไหลมารวมกัน 
ท่ีอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในตอนนี้เรียกวาแมน้ําปราจีนบุรี และเม่ือผานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงเรียกวาแมน้ําบางปะกงไหลไปสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลําน้ําตางๆ ของ
แมน้ําปราจีนบุรี ไดแก ลําน้ําหนุมาน ลําน้ําประจันตคามและลําน้ํานครนายก 
    แมน้ําประแสร ตนน้ําเกิดจากเขาสอยดาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไหลไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูอาวไทยในเขตจังหวัดระยอง 
    แมน้ําระยอง ตนน้ําเกิดจากเขาเรือแตก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ไหลผานเขาไป
ในเขตจังหวัดระยอง ผานอําเภอบานคายลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองระยอง 
     แมน้ําจันทบุรี ตนน้ําเกิดจากทิวเขาจันทบุรี มีลําธารไหลมาบรรจบหลายสาย ไหลผาน
อําเภอมะขาม อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอทาแฉลบ แลวไหลลงสูทะเลบริเวณเขาแหลมสิงห มีความยาว
ประมาณ 86 กิโลเมตร 
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     แมน้ําเวฬุ ตนน้ําเกิดจากทิวเขาจันทบุรีบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเขาสระบาป 
ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต ตอนตนน้ํามีลําธารอยูสองสาย คือ คลองเวฬุและคลองตรอกนาง  
ซ่ึงไหลจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก มาบรรจบลําน้ําเวฬุท่ีบานรอยจู  
     แมน้ําตราด ตนน้ําเกิดจากทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาบรรทัด ไหลจากทิศเหนือลงมา
ทางทิศใตและไหลลงอาวไทยทางทิศตะวันออกตอนบน แมน้ําตราดมีลําน้ําใหญสองลําน้ําไหลมาบรรจบ 
คือ คลองใหญ ตนน้ําเกิดจากเขาตะแบงใหญไหลผานอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และคลองหวยแรง 
ตนน้ําเกิดจากทิวเขาบรรทัด  

   5) แหลงน้ําตามธรรมชาติในภาคใต 
    แหลงน้ําธรรมชาติในภาคใต จากลักษณะภูมิประเทศที่มีทิวเขาอยูในแนวเหนือ-ใต 
และมีท่ีราบใกลทะเลเปนบางบริเวณ ท้ังทางดานตะวันออกและทางดานตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรี 
โดยพื้นที่ราบลุมสวนใหญอยูในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช บางพื้นท่ี
ทางดานตะวันออกมีความลาดชันนอยกวาทางดานตะวันตกอันเปนท่ีต้ังของจังหวัดระนอง กระบ่ี พังงา 
ภูเก็ต ตรัง และสตูล โดยทิวเขาเหลานี้จะเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสาย ดังนี้ 
    แมน้ําทาตะเภาหรือแมน้ําชุมพร ตนน้ํา คือ คลองทาแซะและคลองรับรอไหลมา
รวมกันในเขตอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร คลองทาแซะนั้นตนน้ําอยูในเขตอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนคลองรับรอนั้นเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ําทาตะเภาไหลผาน
จังหวัดชุมพร ลงสูอาวไทย มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
    - คลองทาแซะเปนลําน้ําสายตะวันออก เกิดจากทิวเขาตะนาวศรีแลวไหลลงไปทาง
ทิศใต มีคลองบางทะลายไหลมาบรรจบที่ตําบลทาเงาะ แลวไหลไปรวมกับคลองรับรอท่ีอําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 
     - คลองรับรอเปนลําน้ําสายตะวันตกเกิดจากทิวเขาตะนาวศรีแลวไหลไปทางทิศใต
ตามหุบเขา แลวไหลวกไปทางตะวันออกผานบานทาขามไปรวมกับหวยทาแซะในเขตอําเภอทาแซะ  
    แมน้ํากระบุรีหรือแมน้ําปากจ่ัน ตนน้ํา คือ ลําน้ํากระนอยและลําน้ํางาน แลวไหลผาน
เขตอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปทางทิศตะวันตกผานอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ลงสูอาวระนอง 
     - ลําน้ํากระนอย ตนน้ําเกิดจากภูเขาช้ันบนในทิวเขาตะนาวศรี คลองนี้ถือวาเปน 
ลําน้ํากระดวย ใชเปนเสนพรมแดนระหวางไทยกับพมา   
     - ลําน้ํางาน ตนน้ําเกิดจากภูเขาคลองกุนในเขตพมา แลวไหลมาบรรจบลําน้ํากระนอย  
     แมน้ํากระบุรีตอนตนน้ําไหลผานไปตามซอกเขา และหุบเขาแคบๆ ตอนกลางไหลผาน
พื้นท่ีเปนเนินและท่ีราบตอนปลายไหลผานหุบเขาอีกคร้ังหนึ่ง พื้นทองน้ําเปนทราย มีเกาะแกง 
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อยูหลายแหง ฝงลําน้ําทางดานตะวันตกสูงกวาทางฝงไทยและมีลักษณะเปนทิวเขาตลอด สวนฝงตะวันออก
เปนทิวเขาตํ่ากวา และเปนเนิน แมน้ํากระบุรี มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญทางดานฝงตะวันออก คือ  
     - คลองปากจั่น ตนน้ําเกิดจากเขาทางเหนือของทิวเขาภูเก็ต แลวไหลไปทาง 
ทิศตะวันตกไปบรรจบลําน้ํากระท่ีบานปากจ่ัน 
     - คลองลําเลียง เกิดจากภูเขาขานาง แลวไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบลําน้ํากระ 
ในเขตบานกาลาม  
     - คลองละอุน เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แลวไหลไปทางทิศเหนือ ผานเขตอําเภอละอุน 
แลวไหลวกไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบลําน้ําปากจั่นท่ีบานเขาฝาชี  
    แมน้ําหลังสวน ตนน้ําเกิดจากภูเขาในอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไหลลงสูอาวไทย
ท่ีอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
    แมน้ําตาป ตนน้ําเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด
ในอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอําเภอฉวางเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ําคีรีรัฐ
ไหลมาบรรจบและไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตนน้ําเกิดจากลําน้ําใหญสองลําน้ํา คือ 
ลําน้ําคีรีรัฐและลําน้ําหลวง 
     - ลําน้ําคีรีรัฐ เปนลําน้ําสายตะวันตกไดรับน้ําจากลําหวยหลายสาย ซ่ึงเกิดจากเขา
หลังคาตึก เขาตะก่ัวปา เขาแหยง และเขากะทะคว่ํา ในทิวเขาภูเก็ต มีลําหวยท่ีไหลมาบรรจบ ไดแก คลองแอ 
จากเขาหลังคาตึกและคลองโสกจากเขาตะก่ัวปา ลําหวยท้ังสองไหลมาบรรจบลําน้ําคีรีรัฐท่ีบานทาขนอน 
จากนั้นลําน้ําคีรีรัฐก็ขยายใหญออกแลวไหลไปทางทิศตะวันออกไปรวมกับลําน้ําหลวงท่ีบานทาขาม 
     - ลําน้ําหลวงเปนลําน้ําสายใต ซ่ึงมีขนาดใหญและยาวมาก ไดรับน้ําจากลําหวย
หลายสายทางดานทิศใตและทิศตะวันตก คือ คลองยาว คลองอีปน คลองอีพัน คลองแมน้ําและคลองหลวง 
    แมน้ําตรัง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบางสวนในเขตจังหวัดกระบ่ี ไหลผานเขาสูจังหวัดตรังลงสูทะเลในเขตอําเภอกันตัง อันเปน
เมืองทาเรือท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภาคใต มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 123 กิโลเมตร 
    แมน้ําปตตานี ตนน้ําอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรีซ่ึงกั้นระหวางพรมแดนประเทศไทย
กับสหพันธรัฐมาเลเซียในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ําท่ีไหลผานอําเภอธารโต อําเภอ
บันนังสตา และอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีท่ีอําเภอยะรังจนกระท่ังลงสู
อาวไทยท่ีอําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 120 กิโลเมตร 
    แมน้ําสายบุรี (สุไหงตาลุบัน) ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีระหวางเขาคุลากาโอ
กับเขาตาโบ ในอําเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ไหลขึ้นไปทางเหนือผานอําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ 
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จังหวัดนราธิวาส และไหลผานเขาไปในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 186 กิโลเมตร 
    แมน้ําโก-ลก (สุไหงโกลก) ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตอําเภอสุคีริน 
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนแมน้ําท่ีแบง
เขตแดนระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 2.4.2 แหลงน้ําชลประทานผิวดิน 
   แหลงน้ําผิวดินเปนโครงการท่ีมีลักษณะแตกตางกันท้ังดานขนาด การใชประโยชน และ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการสรางและบํารุงรักษา โดยขนาดของโครงการพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน
สามารถแบงไดเปนโครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟา ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ (ตารางท่ี 2-6 และตารางท่ี 2-7) 
   1) แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคเหนือ 
    แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคเหนือแบงเปนโครงการขนาดใหญจํานวน 15 โครงการ 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก 24,675.80 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 2,017,866 ไร โครงการขนาดกลาง
จํานวน 197 โครงการ ปริมาณนํ้าเก็บกัก 832.07 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 2,592,905 ไร 
โครงการขนาดเล็กจํานวน 3,663 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 403.52 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 
457,812 ไร และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 780 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน 1,239,004 ไร 

   2) แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงเปนโครงการขนาดใหญ
จํานวน 20 โครงการ ปริมาณนํ้าเก็บกัก 8,147.36 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 2,454,276 ไร 
โครงการขนาดกลางจํานวน 324 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 1,670.10 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 
1,387,954 ไร โครงการขนาดเล็กจํานวน 5,010 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 898.18 ลานลูกบาศกเมตร 
พื้นท่ีชลประทาน 86,426 ไร และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 1,094 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน 2,074,098 ไร 

   3) แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคกลาง 
    แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคกลางแบงเปนโครงการขนาดใหญจํานวน 43 โครงการ 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก 29,184 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 10,743,880 ไร โครงการขนาดกลาง
จํานวน 70 โครงการ ปริมาณนํ้าเก็บกัก 371.92 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 476,554 ไร โครงการ
ขนาดเล็กจํานวน 1,200 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 273.54 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 86,605 ไร 
และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 63 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน 93,818 ไร 
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   4) แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคตะวันออก 
    แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคตะวันออกแบงเปนโครงการขนาดใหญจํานวน 6 โครงการ 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก 847 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 1,346,355 ไร โครงการขนาดกลางจํานวน 
63 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 538.28 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 663,415 ไร โครงการ
ขนาดเล็กจํานวน 805 โครงการ ปริมาณนํ้าเก็บกัก 46.79 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 48,319 ไร 
และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 93 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน 207,283 ไร 

   5) แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคใต 
    แหลงน้ําชลประทานผิวดินภาคใตแบงเปนโครงการขนาดใหญจํานวน 8 โครงการ 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก 7,123 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 1,316,594 ไร โครงการขนาดกลางจํานวน 
77 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกัก 251.78 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 1,075,415 ไร โครงการ
ขนาดเล็กจํานวน 1,995 โครงการ ปริมาณนํ้าเก็บกัก 97.05 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีชลประทาน 
164,460 ไร และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 106 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน 181,755 ไร 



2-41 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  2-6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําชลประทานผิวดินขนาดใหญและ 
ขนาดกลางในประเทศไทยท่ีดําเนินการถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

จังหวัด 
โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(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
ชัยภูม ิ 1 244.00 114,400 14 52.09 25,170
นครพนม 1 - 45,100 16 46.62 45,835
นครราชสีมา 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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ตารางท่ี 2-6 (ตอ) 

จังหวัด 
โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(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 
หนองบัวลําภ ู - - - 1 2.14 2,000 
อํานาจเจริญ - - - 4 31.75 16,934 
อุดรธานี 1 113.00 86,987 19 140.41 92,040 
อุบลราชธานี 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 - - - 
นนทบุรี 2 - 229,790 - - - 
ปทุมธานี 2 - 688,485 - - - 
ประจวบคีรีขันธ 1 445.00 220,000 11 92.08 63,465 
พระนครศรีอยุธยา 4 - 1,234,820 - - - 
เพชรบุร ี 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 - - - 
สระบุรี 3 - 404,000 4 3.25 13,800 
สิงหบุรี 2 - 424,000 - - - 
สุพรรณบุร ี 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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ตารางท่ี 2-6 (ตอ) 

จังหวัด 
โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

ภาคตะวันออก 
จันทบุรี - - - 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
ปราจีนบุรี 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 
กระบ่ี - - - 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 

ท่ีมา : รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน (2552) 
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ตารางท่ี  2-7 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําชลประทานผิวดินขนาดเล็ก และ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในประเทศไทยท่ีดําเนินการถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

จังหวัด 
โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(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
ชัยภูม ิ 313 55.87 6,150 72 - 115,803
นครพนม 212 60.29 4,420 83 - 135,891
นครราชสีมา 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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ตารางท่ี 2-7 (ตอ) 

จังหวัด 
โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(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 
หนองบัวลําภ ู 97 14.77 2,000 29 - 50,641 
อํานาจเจริญ 105 3.95 3,840 19 - 17,780 
อุดรธานี 267 51.34 3,800 27 - 43,350 
อุบลราชธานี 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 - - - - - 
นนทบุรี 6 - - - - - 
ปทุมธานี 23 - - - - - 
ประจวบคีรีขันธ 100 46.83 8,074 - - - 
พระนครศรีอยุธยา 4 1.89 - - - - 
เพชรบุร ี 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 - - - 
สระบุรี 100 1.01 2,000 - - - 
สิงหบุรี 4 4.03 4,500 - - - 
สุพรรณบุร ี 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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ตารางท่ี 2-7 (ตอ) 

จังหวัด 
โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร)

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นท่ีชลประทาน
(ไร) 

ภาคตะวันออก 
จันทบุรี 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 - -
ปราจีนบุรี 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 
กระบ่ี 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 

ท่ีมา : รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน (2552) 



2-47 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

2.5 การใชประโยชนท่ีดิน 
 จากการศึกษาสภาพการใชท่ีดินป 2557/58 ของกรมพัฒนาท่ีดิน พบวา มีพื้นท่ีปลูกออยโรงงาน
ท้ังหมด 15,205,939 ไร โดยปลูกในเขตปาไมตามกฎหมาย เนื้อท่ี 758,587ไร ดังแสดงในตารางท่ี 2-8 (รูปท่ี 2-1)        
แสดงรายละเอียดเปนรายภาคไดดังนี้ 
 1) ภาคเหนือ 
  มี พื้ นท่ี ปลู กอ อยโรงงานทั้ งหมด  3,413,586ไร  โดยปลู กในเขตป าไม ตามกฎหมาย                                              
เนื้อท่ี 100,474ไร จังหวัดท่ีปลูกออยโรงงานมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อท่ี 797,520ไร    
หรือรอยละ 23.36 ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคเหนือ รองลงมา ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี 751,037 ไร 
หรือรอยละ 22.01 ของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานภาคเหนือ และจังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อท่ี 535,957 ไร           
หรือรอยละ 15.70 ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคเหนือ ตามลําดับ 
 2) ภาคกลาง  
  มีพื้นท่ีปลูกออยโรงงานท้ังหมด 3,925,006 ไร โดยปลูกในเขตปาไมตามกฎหมาย            
เนื้อท่ี 110,278 ไร จังหวัดท่ีปลูกออยโรงงานมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดลพบุรี มีเนื้อท่ี 1,217,947 ไร        
หรือรอยละ 31.03 ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคกลาง รองลงมาไดแก จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อท่ี 1,026,028 ไร   
หรือรอยละ 26.14 ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคกลาง และจังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อท่ี 741,190 ไร                     
หรือรอยละ 18.89    ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคกลาง ตามลําดับ 
 3) ภาคตะวันออก  
  มีพื้นท่ีปลูกออยโรงงานท้ังหมด 741,983 ไร โดยปลูกในเขตปาไมตามกฎหมาย เนื้อท่ี 49,341ไร   
จังหวัดท่ีปลูกออยโรงงานมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดสระแกว มีเนื้อท่ี 428,938 ไร หรือรอยละ 57.81          
ของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานภาคตะวันออก รองลงมา ไดแก จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ี 202,840 ไร หรือรอยละ 27.34     
ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคตะวันออก และจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ี 52,334 ไร หรือรอยละ 7.05 
ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงานภาคตะวันออก ตามลําดับ 
 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  มีพื้ นท่ี ปลู กอ อยโรงงานทั้ งหมด 7,125,364 ไร  โดยปลู กในเขตป าไม ตามกฎหมาย                                        
เนื้อท่ี 498,494 ไร จังหวัดท่ีปลูกออยโรงงานมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดขอนแกน มีเนื้อท่ี 1,150,158 ไร 
หรือ  รอยละ 16.14ของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ไดแก             
จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อท่ี 943,003 ไร หรือรอยละ 13.23 ของพื้นท่ีปลูกออยโรงงาน                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อท่ี 912,477 ไร หรือรอยละ 12.81 ของพื้นท่ี
ปลูกออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ 
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  รูปท่ี 2-1  พื้นท่ีปลูกออยโรงงานประเทศไทย ป 2557/2558 
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ตารางท่ี 2-8 พื้นท่ีปลูกออยโรงงานประเทศไทยจําแนกเปนรายภาคและจังหวัด ป 2557/2558 
รายภาค รายจังหวัด 

เขตปา นอกเขตปา รวมเนื้อท่ี 
รอยละ 

เนื้อท่ี(ไร) รอยละ เนื้อท่ี(ไร) รอยละ (ไร) 
เหนือ นครสวรรค 10,235 0.30 787,285 23.06 797,520 23.36 

กําแพงเพชร 28,888 0.85 722,149 21.16 751,037 22.01 
อุทัยธาน ี 10,468 0.31 525,489 15.39 535,957 15.70 
เพชรบูรณ 960 0.03 467,835 13.71 468,795 13.74 
สุโขทัย 18,977 0.56 374,133 10.96 393,110 11.52 
พิษณุโลก 1,330 0.04 154,902 4.54 156,232 4.58 
อุตรดิตถ 4,825 0.14 112,269 3.29 117,094 3.43 
พิจิตร - 0.00 76,603 2.24 76,603 2.24 
ตาก 13,496 0.40 52,621 1.54 66,117 1.94 
ลําปาง 10,472 0.31 31,110 0.91 41,582 1.22 
แพร 199 0.01 5,142 0.15 5,341 0.16 
ลําพูน 434 0.01 1,119 0.03 1,553 0.04 
พะเยา 74 0.00 1,281 0.04 1,355 0.04 
เชียงใหม 116 0.00 1,174 0.03 1,290 0.03 

เนื้อท่ีรวมภาคเหนอื   100,474 2.94 3,313,112 97.06 3,413,586 100.00 
กลาง ลพบุรี 2,512 0.06 1,215,435 30.97 1,217,947 31.03 

กาญจนบุรี 32,830 0.84 993,198 25.3 1,026,028 26.14 
สุพรรณบุรี 22,269 0.57 718,921 18.32 741,190 18.89 
ราชบุรี 3,997 0.10 308,135 7.85 312,132 7.95 
ชัยนาท 35,574 0.91 170,172 4.34 205,746 5.25 
สระบุรี 4,115 0.10 173,343 4.42 177,458 4.52 
นครปฐม - 0.00 85,142 2.17 85,142 2.17 
ประจวบคีรีขันธ 2,957 0.08 62,376 1.59 65,333 1.67 
เพชรบุรี 6,024 0.15 51,833 1.32 57,857 1.47 
สิงหบุรี - 0.00 21,384 0.54 21,384 0.54 
อางทอง - 0.00 14,789 0.38 14,789 0.38 

เนื้อท่ีรวมภาคกลาง   110,278 2.81 3,814,728 97.19 3,925,006 100.00 
ตะวันออก สระแกว 43,753  5.90 385,185  51.91 428,938  57.81 

ชลบุรี 652  0.09 202,188  27.25 202,840  27.34 
ปราจีนบุรี 9  0.00 52,325  7.05 52,334  7.05 
ฉะเชิงเทรา 2,768  0.37 39,460  5.32 42,228  5.69 
ระยอง 1,145  0.15 8,219  1.11 9,364  1.26 
จันทบุรี 1,014  0.14 5,265  0.71 6,279  0.85 

เนื้อท่ีรวมภาคตะวนัออก 49,341  6.65  692,642  93.35  741,983  100  
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ตารางท่ี 2-8 (ตอ) 
รายภาค รายจังหวัด 

เขตปา นอกเขตปา รวมเนื้อท่ี 
รอยละ 

เนื้อท่ี(ไร) รอยละ เนื้อท่ี(ไร) รอยละ (ไร) 
ตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน 139,759 1.96 1,010,399 14.18 1,150,158 16.14 

นครราชสีมา 50,793 0.71 892,210 12.52 943,003 13.23 
อุดรธานี 58,806 0.83 853,671 11.98 912,477 12.81 
ชัยภูม ิ 21,787 0.31 882,295 12.38 904,082 12.69 
กาฬสินธุ 54,654 0.77 699,089 9.81 753,743 10.58 
บุรีรัมย 3,588 0.05 569,934 8.00 573,522 8.05 
เลย 30,648 0.43 363,212 5.10 393,860 5.53 
หนองบัวลําภู 22,317 0.31 367,917 5.16 390,234 5.47 
มุกดาหาร 57,479 0.81 232,777 3.27 290,256 4.08 
รอยเอ็ด 11,510 0.16 179,624 2.52 191,134 2.68 
มหาสารคาม 4,589 0.06 177,150 2.49 181,739 2.55 
สุรินทร 5,621 0.08 125,548 1.76 131,169 1.84 
สกลนคร 10,342 0.15 104,586 1.47 114,928 1.62 
ยโสธร 10,275 0.14 83,925 1.18 94,200 1.32 
อํานาจเจริญ 13,227 0.19 49,312 0.69 62,539 0.88 
หนองคาย 123 0.00 18,029 0.25 18,152 0.25 
ศรีสะเกษ 273 0.00 8,869 0.12 9,142 0.12 
อุบลราชธานี 1,680 0.02 3,507 0.05 5,187 0.07 
นครพนม 1,023 0.01 3,249 0.05 4,272 0.06 
บึงกาฬ - 0.00 1,567 0.02 1,567 0.02 

เนื้อท่ีรวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 498,494 7.00 6,626,870 93.00 7,125,364 100.00 
เนื้อท่ีรวมประเทศไทย 758,587 4.99 14,447,352 95.01 15,205,939 100 

ท่ีมา : กรมพัฒนาที่ดิน (2558) 
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2.6  สภาวการณการผลิตและการตลาด 
2.6.1 สถานการณออยของโลก 

1) สถานการณการผลิตและการใชออยของโลก 
   จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557)  ป 2555 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวออยท้ังหมด

ของโลก 162.942 ลานไร ผลผลิต 1,834.441 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 11,258 กิโลกรัมตอไร ประเทศท่ีมี
ผลผลิตออยมากท่ีสุดในโลก คือ บราซิล มีผลผลิต 721.077 ลานตันหรือรอยละ 39.31 ของผลผลิต
ท้ังหมดของโลก รองลงมา ไดแก อินเดีย ผลผลิต 347.87 ลานตันหรือรอยละ 18.96 และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผลผลิต 124.038 ลานตันหรือรอยละ 6.76 ตามลําดับ รวมท้ังสามประเทศจะมีผลผลิตออย
คิดเปนรอยละ 65.03 ของผลผลิตท้ังหมดของโลก สําหรับประเทศไทย มีผลผลิต 98.40 ลานตัน หรือรอยละ 
5.36 เปนอันดับ 4 ของโลก เมื่อพิจารณาเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตและปริมาณผลผลิตตอไรท้ังโลก 
ระหวาง ป 2553-2555 พบวา แนวโนมเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว และผลผลิตท้ังโลก มีอัตราการเพิ่มข้ึนนอยมาก
เพียงรอยละ 4.66  และ 3.86 ตอป ตามลําดับ สวนปริมาณผลผลิตตอไรกลับลดลงรอยละ 0.95 ตอป 
สําหรับประเทศไทยเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตและปริมาณผลผลิตตอไรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 13.27 
21.00 และ 6.26 ตอป ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐสงเสริมใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีดอนซ่ึง
ใหผลผลิตตํ่ามาปลูกเปนออยโรงงาน ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ดีขึ้น(ตารางที่ 2-9) 
(รูปท่ี 2-2)  
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ตารางท่ี 2-9 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก  
ป 2553 - 2555 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555

รวมท้ังโลก 148,848 159,882 162,942 4.66 1,707,863 1,819,420 1,834,441 3.68 11,474 11,380 11,258 -0.95
บราซิล 56,729 60,008 60,659 3.43 717,464 734,006 721,077 0.27 12,647 12,232 11,887 -3.05
อินเดีย 26,091 30,902 31,813 10.69 292,302 342,382 347,870 9.37 11,203 11,080 10,935 -1.20
จีน 10,599 10,815 11,267 3.11 111,501 115,124 124,038 5.50 10,520 10,645 11,009 2.30
ไทย 6,310 7,870 8,013 13.27 68,808 95,950 98,400 21.00 10,905 12,192 12,280 6.26
ปากีสถาน 5,893 6,173 6,538 5.33 49,373 55,309 58,397 8.80 8,378 8,960 8,932 3.32
เมก็ซิโก 4,400 4,461 4,595 2.20 50,422 49,735 50,946 0.54 11,460 11,149 11,087 -1.63
โคลัมเบีย 2,178 2,313 2,188 0.40 37,000 42,000 38,000 1.99 16,988 18,158 17,367 1.27
ฟลิปปนส 2,218 2,748 2,708 11.22 28,000 30,000 30,000 3.57 12,624 10,917 11,078 -6.02
สหรัฐอเมริกา 2,219 2,207 2,313 2.13 24,821 26,656 27,900 6.03 11,186 12,078 12,062 3.92
อินโดนีเซีย 2,729 2,719 2,854 2.30 26,600 24,000 26,342 -0.01 9,747 8,827 9,230 -2.44
อ่ืน ๆ 29,482 29,666 29,994 0.86 301,572 304,258 311,471 1.63 10,229 10,256 10,384 0.76

อัตราการ
เปล่ียนแปลง

เฉล่ีย
(รอยละ)

ประเทศ
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (1,000 ไร)

อัตราการ
เปล่ียนแปลง

เฉล่ีย
(รอยละ)

ผลผลิต (1,000 ตัน)
อัตราการ

เปล่ียนแปลง
เฉล่ีย

(รอยละ)

ผลผลิตตอไร (กก.)

 
ท่ีมา : องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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เนื้อที่เก็บเก่ียว (1,000 ไร) ผลผลิต (1,000 ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.)  
 
รูปท่ี 2-2 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก ป 2555 
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    ผลผลิตและการบริโภคน้ําตาลของโลก ต้ังแตป 2552/53-2556/57 มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
คือป 2552/53 ผลผลิตน้ําตาลจํานวน 153.37 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 175.70 ลานตัน ในป 2556/57 หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.70 ตอป เนื่องจากประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ ไดแก บราซิล อินเดีย จีน ไทย สหรัฐอเมริกา 
และปากีสถาน ผลิตไดเพิ่มข้ึน การบริโภคจาก 154.38 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 167.49 ลานตัน หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 2.22 ตอป เนื่องจากความตองการบริโภคน้ําตาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย การสงออกน้ําตาลจาก 48.33 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 55.91 ลานตัน 
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.08 ตอป เนื่องจากประเทศบราซิล ไทย ออสเตรเลีย เม็กซิโก และกัวเตมาลา ผลิต
น้ําตาลไดเพิ่มข้ึน จึงสามารถสงออกไดเพิ่มข้ึน และการนําเขาจาก 48.32 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 50.48 ลานตัน 
หรือเพิ่ม ข้ึนรอยละ  1.36 ตอป  เนื่องจากความตองการนําเขา เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกน้ํ าตาล
ภายในประเทศของประเทศผูนําเขาสําคัญของโลก ไดแก สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย จีน สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และมาเลเซีย สําหรับแนวโนมป 2557/58 ผลผลิตน้ําตาลทรายดิบของโลกมี
ปริมาณ 175.59 ลานตัน ลดลงจาก 175.70 ลานตัน ในป 2556/57 รอยละ 0.06 เนื่องจากประเทศผูผลิต
ท่ีสําคัญหลายประเทศ ไดแก บราซิล จีน ไทย และปากีสถาน ผลิตน้ําตาลไดลดลงข้ึน (ตารางท่ี 2-10 )
(รูปท่ี 2-3) 

ตารางท่ี 2-10 ผลผลิต การบริโภค สงออก และนําเขาน้ําตาลของโลก ป2552/53–2557/58 
หนวย : ลานตันนํ้าตาลทรายดิบ 

ป ผลผลิต การบริโภค สงออก นําเขา 
2552/53 153.37 154.38 48.33 48.32 
2553/54 161.94 155.47 53.86 49.28 
2554/55 172.17 159.18 54.98 48.45 
2555/56 177.49 164.51 54.49 51.70 
2556/57 175.70 167.49 55.91 50.48 

อัตราเพิ่ม(รอยละ) 3.70 2.22 3.08 1.36 
2557/58 175.59 170.53 55.24 50.04 

ท่ีมา : World Market and Trade : May 2014  อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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รูปท่ี 2-3 ผลผลิต การบริโภค สงออก และนําเขาน้ําตาลของโลก ป2552/53–2557/58 

2) สถานการณราคาออยในตลาดโลก 
    จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ป 2553 - 2557 ราคาน้ําตาลทรายดิบ
ตลาดนิวยอรก ลดลงรอยละ 10.10 ตอป จากราคาเฉล่ีย 22.49 เซนตตอปอนด หรือกิโลกรัมละ 15.62 บาท 
(อัตราแลกเปล่ียน 31.51 บาทตอดอลลารสหรัฐ) ในป 2553 ลดลงเหลือ 16.48 เซนตตอปอนด หรือ
กิโลกรัมละ 11.69 บาท (อัตราแลกเปล่ียน 32.16 บาทตอดอลลารสหรัฐ) ในป 2557 เนื่องจากผลผลิตท่ี
เพิ่มมากข้ึนของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญและความผันผวนของเศรษฐกิจในตลาดโลก( ตารางท่ี 2-11 ) 

ตารางท่ี 2-11 ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนวิยอรก ป 2553–2557 
ป 2553 2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-ก.ย.) อัตราเพิ่ม (รอยละ) 

เซนต/ปอนด 22.49 27.22 21.69 17.46 16.48 -10.10 
บาท/กิโลกรัม 15.62 18.20 14.74 11.74 11.69 -9.68 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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2.6.2 สถานการณการผลิตออยของประเทศ 
1) สถานการณการผลิต การใชและการสงออกของประเทศ 

       เนื้อท่ีปลูกออยของไทยในชวง 5 ป ระหวางป 2553-2557 พบวา เนื ้อที่ปลูกมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเนื้อท่ีปลูก 6.31 ลานไรในป 2555 เพิ่มข้ึนเปน 8.46 ลานไรในป 2557 
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.00 ตอป สงผลใหผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 68.81 ลานตันในป 2553 เพิ่มข้ึนเปน 103.70 ลานตัน 
ในป 2557 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.83 ตอป และผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนจาก 10,905 กิโลกรัมตอไรในป 2553 
เพิ่มข้ึนเปน 12,263 กิโลกรัมตอไรในป 2557 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.10 ตอป เนื่องจากมีการสงเสริมให
เกษตรกรขยายเนื้อท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปล่ียนจาก   
การปลูกขาวในพื้นท่ีนาดอนซ่ึงใหผลผลิตตํ่ามาปลูกเปนออยโรงงาน และเม่ือจําแนกเนื้อท่ีปลูกในแตละ
ภาคในป 2557 พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุด 3.78 ลานไร จังหวัดท่ีปลูกมาก 
คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และชัยภูมิ รองลงมาคือภาคกลาง/ภาคตะวันออก เนื้อท่ีปลูก    
2.48 ลานไร จังหวัดท่ีปลูกมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี และภาคเหนือ เนื้อท่ีปลูก 
2.19 ลานไร จังหวัดท่ีปลูกมากคือ จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร และเพชรบูรณ เม่ือพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงเนื้อท่ีปลูกออย ป 2553-2557 พบวา เนื้อท่ีปลูกออยท้ังประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 8.00 ตอป 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดรอยละ 14.61 ของเนื้อท่ีปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท้ังหมด รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคกลาง/ภาคตะวันออก  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ  4.44 และ       
3.52 ของเนื้อท่ีปลูกแตละภาค ตามลําดับ ผลผลิตท้ังประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 11.83 ตอป โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหผลผลิตเพิ่มมากที่สุดรอยละ 18.49 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั ้งหมด  รองลงมา  ค ือ  ภาคกลาง/ภาคตะวันออก  และภาคเหนือ  หรือรอยละ   8.30 และ                       
8.11 ของผลผลิตแตละภาค ตามลําดับ สําหรับผลผลิตตอไรท้ังประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 3.10 ตอป     
โดยภาคกลาง/ภาคตะวันออกใหผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนรอยละ 4.15 ของภาคกลาง/ภาคตะวันออก
ท้ังหมด รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 3.35 และ     
2.53 ของแตละภาคตามลําดับ (ตารางท่ี 2-12) 
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ตารางท่ี 2-12  เนื้อท่ีปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ป 2553 -2557 

2553 2557 2553 2557 2553 2557

รวมท้ังประเทศ 6,309,892 8,456,409 8.00 68,807,800 103,697,005 11.83 10,905 12,263 3.10
ภาคเหนือ 1,850,540 2,192,888 4.44 21,757,490 29,338,263 8.11 11,757 13,379 3.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,269,465 3,780,963 14.61 23,866,884 43,613,650 18.49 10,517 11,535 2.53
ภาคกลาง / ภาคตะวันออก 2,189,887 2,482,558 3.52 23,183,426 30,745,092 8.30 10,587 12,384 4.15

ภาคเหนือ
กําแพงเพชร 396,319 452,833 3.42 4,743,755 6,231,226 7.20 11,970 13,761 3.67
เชียงใหม 2,690 2,709 0.25 24,455 25,384 1.04 9,091 9,370 0.77
ตาก 8,511 9,857 3.75 83,537 99,362 4.46 9,815 10,080 0.68
นครสวรรค 558,944 619,424 2.64 6,954,961 8,506,665 5.38 12,443 13,733 2.58
พิจิตร 43,374 55,312 6.62 463,241 660,300 9.70 10,680 11,938 2.84
พิษณุโลก 129,094 130,600 0.46 1,413,411 1,590,684 3.22 10,949 12,180 2.72
เพชรบูรณ 221,667 327,014 10.88 2,766,898 4,645,608 14.94 12,482 14,206 3.34
แพร 1,989 2,305 3.77 21,139 26,480 5.84 10,628 11,488 1.97
ลําปาง 33,314 6,362 -26.60 267,054 48,061 -27.07 8,016 7,554 -1.42
สุโขทัย 153,693 197,598 6.58 1,618,189 2,445,964 11.28 10,529 12,378 4.26
อุตรดิตถ 90,153 85,137 -1.29 955,152 1,069,333 3.27 10,595 12,560 4.46
อุทัยธานี 210,792 303,737 9.98 2,445,698 3,989,196 13.80 11,602 13,134 3.22

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ 258,863 304,247 4.30 2,728,118 3,708,766 8.66 10,539 12,190 3.90
ขอนแกน 410,358 585,694 10.47 4,587,830 7,455,854 15.25 11,180 12,730 3.45
ชัยภูมิ 290,784 513,130 16.40 3,118,393 5,730,605 19.22 10,724 11,168 1.34
นครพนม 6,472 5,006 -5.30 65,571 60,622 -0.50 10,131 12,110 4.70
นครราชสีมา 495,264 665,534 8.44 5,175,695 7,362,783 11.31 10,450 11,063 1.82
บึงกาฬ * - 1,501 -0.17 - 17,907 -0.15 - 11,930 0.04
บุรีรัมย 110,162 211,168 19.11 1,172,160 2,416,988 22.01 10,640 11,446 2.25
มหาสารคาม 28,263 131,003 69.77 285,549 1,370,838 80.21 10,103 10,464 1.27
มกุดาหาร 84,129 135,551 13.90 901,157 1,640,896 17.48 10,712 12,105 3.16
ยโสธร 4,161 21,348 102.46 41,207 248,401 121.79 9,903 11,636 4.29
รอยเอ็ด 20,966 54,240 39.23 217,029 651,531 48.78 10,351 12,012 3.98
เลย 59,465 150,837 27.73 569,637 1,733,592 35.64 9,579 11,493 4.94
ศรีสะเกษ 5,087 6,405 6.02 51,877 71,841 8.83 10,198 11,216 2.50
สกลนคร 13,886 53,101 52.02 128,632 612,127 64.75 9,263 11,528 5.80
สุรินทร 106,146 212,100 23.72 1,108,548 2,372,504 27.78 10,444 11,186 1.89
หนองคาย 6,867 3,646 -13.94 65,913 42,622 -8.27 9,599 11,690 5.45
หนองบัวลําภู 40,142 177,127 52.83 384,527 2,023,904 64.04 9,579 11,426 4.78
อํานาจเจริญ 3,074 16,327 95.74 30,403 190,617 113.14 9,890 11,675 4.39
อุดรธานี 325,376 521,539 13.05 3,234,638 5,765,416 16.16 9,941 11,055 2.77
อุบลราชธานี * - 11,459 0.54 - 135,836 1.36 - 11,854 0.83

อัตราการ
เปล่ียนแปลง
เฉล่ีย (%)

จังหวัด
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร) อัตราการ

เปล่ียนแปลง
เฉล่ีย (%)

ผลผลิต (ตัน) อัตราการ
เปล่ียนแปลง
เฉล่ีย (%)

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)
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ตารางท่ี 2-12 (ตอ) 

2553 2557 2553 2557 2553 2557

ภาคกลาง
กาญจนบุรี 628,805 666,520 1.58 6,678,309 7,884,115 4.96 10,621 11,829 3.02
จันทบุรี 16,671 14,518 -1.06 156,001 155,311 3.13 9,358 10,698 3.47
ฉะเชิงเทรา 37,743 39,204 2.42 350,405 413,360 6.28 9,284 10,544 3.28
ชลบุรี 90,628 100,974 5.29 867,122 1,107,275 9.73 9,568 10,966 3.51
ชัยนาท 30,885 78,537 35.70 337,640 1,035,510 45.08 10,932 13,185 4.91
นครปฐม 57,350 71,993 9.77 656,099 954,653 15.32 11,440 13,260 3.85
ประจวบคีรีขันธ 30,266 37,193 5.56 296,584 375,923 6.70 9,799 10,107 0.84
ปราจีนบุรี 5,242 11,874 33.38 51,186 129,605 38.98 9,765 10,915 2.86
เพชรบุรี 21,966 29,145 7.81 220,185 298,647 8.76 10,024 10,247 0.60
ระยอง 27,413 6,113 -25.96 258,322 64,143 -23.09 9,423 10,493 2.78
ราชบุรี 160,813 205,261 6.79 1,740,022 2,304,225 8.29 10,820 11,226 1.01
ลพบุรี 315,969 357,358 3.14 3,294,799 4,417,258 7.78 10,428 12,361 4.44
สระแกว 194,221 200,241 1.11 1,863,414 2,170,091 4.53 9,594 10,837 3.14
สระบุรี 148,728 146,211 -0.31 1,554,479 1,832,141 4.50 10,452 12,531 4.72
สิงหบุรี 32,295 12,750 -3.04 357,871 166,947 2.82 11,081 13,094 4.32
สุพรรณบุรี 378,590 490,662 6.94 4,363,623 7,258,834 14.85 11,526 14,794 6.83
อางทอง 12,302 14,004 7.63 137,365 177,054 11.28 11,166 12,643 3.16

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) อัตราการ
เปล่ียนแปลง
เฉลี่ย (%)

จังหวัด
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร) อัตราการ

เปล่ียนแปลง
เฉลี่ย (%)

ผลผลิต (ตัน) อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
เฉลี่ย (%)

 
หมายเหตุ :  1. ป 2557 เปนขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
หมายเหตุ :  2. *คาเฉล่ียของป 2555-2557 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (1,000 ไร) ผลผลิต (1,000 ตัน) ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

1,000 ไร,  1,000 ตัน,  กิโลกรัม

 
รูปท่ี 2-4 เนื้อท่ีปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ป 2553-2557 

เน้ือที่ปลูก (1,000 ไร) 
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  ตนทุนการผลิตออยตอไรของเกษตรกรในชวง 3 ป (ป 2555-2557) มีแนวโนมเพิ่มข้ึนใน
ป 2555 มีตนทุน 8,737.02 บาทตอไร เพิ่มข้ึนเปน 10,084.96 บาทตอไร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 7.45 ตอป จาก
ตนทุนการผลิตออย พบวา ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 7.38 ตอป และตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 8.14 
ตอป สงผลใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตออยเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 7.57 ตอป จาก 711 บาทตอตัน ในป 
2555 เปน 822 บาทตอตัน ในป 2557 (ตารางท่ี 2-13) 

ตารางท่ี 2-13 ตนทุนการผลิตออยของไทย ป 2555-2557 
หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
ป อัตราการเปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 2555 2556 2557 
1.ตนทุนผันแปร 7,712.25 8,366.73 8,890.88 7.38 
2.ตนทุนคงท่ี 1,024.77 1,175.27 1,194.08 8.14 
3.ตนทุนรวมตอไร 8,737.02 9,542.00 10,084.96 7.45 
4.ตนทุนรวมตอตัน 711 787 822 7.57 
ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

   ปริมาณการบริโภคน้ําตาลในประเทศ มีแนวโนมสูงข้ึนทุกป ป 2553 จาก 2.16 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนเปน 2.50 ลานตัน ในป 2557 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.44 ตอป ปริมาณการสงออกมีแนวโนม
สูงข้ึนทุกป ป 2553 สงออกน้ําตาลจาก 4.50 ลานตัน เพิ่มข้ึนเปน 6.50 ลานตันในป 2557 หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 6.72 ตอป สําหรับการนําเขามีแนวโนมลดลงจาก 12,166 ตันในป 2553 ลดลงเหลือ 400 ตัน
ในป 2557 หรือลดลงรอยละ 65.19 ตอป สําหรับแนวโนมป 2558 ปริมาณน้ําตาลสําหรับบริโภค
ภายในประเทศ คาดวามีจํานวน 2.50 ลานตัน เทากับป 2557 การสงออกคาดวามีปริมาณ 7.87 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 6.50 ลานตัน ในป 2557 รอยละ 21.08 การนําเขาคาดวาจะมีปริมาณไมมากนัก เนื่องจาก
ผลผลิตน้ําตาลภายในประเทศผลิตไดมากกวาความตองการใชภายในประเทศ ประกอบกับอัตราภาษี
นําเขาคอนขางสูง โดยการนําเขาสวนใหญเปนการนําเขาน้ําตาลชนิดพิเศษ (ตารางท่ี 2-14) 
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ตารางท่ี 2-14 ปริมาณการบริโภคในประเทศ การสงออกและนําเขาน้ําตาลของไทย ป 2553–2558 

ป บริโภคภายในประเทศ  
(ลานตนั) 

สงออก 
(ลานตนั) 

นําเขา  
(ตัน) 

2553 2.16 4.50 12,166 
2554 2.35 6.52 13,001 
2555 2.46 6.85 560 
2556 2.46 5.99 314 
2557* 2.50 6.50 400 

อัตราเพิ่ม(รอยละ) 3.44 6.72 -65.19 
2558* 2.50 7.87 500 

หมายเหตุ : *ประมาณการ 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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ตันลานตัน

บริโภคภายในประเทศ (ลานตัน) สงออก (ลานตัน) นําเขา (ตัน)
 

รูปท่ี 2-5 ปริมาณการบริโภคในประเทศ การสงออกและนําเขาน้ําตาลของไทย ป 2553-2558 
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   ปริมาณการสงออกน้ําตาลทราย และนํ้าตาลดิบ ป 2557 แยกเปนน้ําตาลทราย จํานวน 
2.77 ลานตัน ลดลงจากป 2556 รอยละ 3.25 ตอป สงออกมากไปประเทศกัมพูชา มาเลเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  น้ําตาลดิบ จํานวน 3.52 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 12.52 ตอป 
สงออกมากไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และไตหวัน  (ตารางท่ี.2-15) 

ตารางท่ี 2-15 ปริมาณการสงออกน้าํตาลทราย และน้าํตาลดบิ ไปประเทศตาง  ๆ10 อันดบัแรก ป 2555 -2557 
หนวย : ตัน

2555 2556 2557 2556 2557 2555 2556 2557 2556 2557
กัมพูชา 550,462.22 624,574.53 488,356.30 13.46 -21.81 3,001.80 4.29 210.18 -99.86 4,799.30
มาเลเซีย 100,468.04 153,410.41 215,266.71 52.70 40.32 337,134.80 131,069.33 288,173.67 -61.12 119.86
สาธารณรัฐประชาชนจีน 138,532.71 213,775.94 212,005.08 54.31 -0.83 776,547.60 52,098.45 330,403.01 -93.29 534.19
ซูดาน 5,592.00 214,875.00 202,160.00 3,742.54 -5.92 - 11,000.00 - - -
สิงคโปร 127,762.97 107,398.98 136,799.23 -15.94 27.37 345.50 307.44 692.73 -11.02 125.32
เมยีนมาร 46,012.63 113,844.99 133,920.23 147.42 17.63 8.92 0.19 0.02 -97.87 -89.47
ไตหวัน 92,133.64 110,302.06 104,580.01 19.72 -5.19 174,959.99 87,443.00 131,092.01 -50.02 49.92
ศรีลังกา 49,925.00 49,800.00 98,370.00 -0.25 97.53 500.00 19,100.00 16,025.00 3,720.00 -16.10
กานา 117,375.01 825.00 90,893.00 -99.30 10,917.33 54.00 110.00 115.00 103.70 4.55
จอรแดน 46,722.99 61,850.00 89,475.00 32.38 44.66 - - - - -
อ่ืนๆ 1,331,171.16 1,216,036.60 1,001,752.58 -8.65 -17.62 2,951,579.15 2,827,119.36 2,753,300.11 -4.22 -2.61
รวม 2,606,158.37 2,866,693.51 2,773,578.14 10.00 -3.25 4,244,131.76 3,128,252.06 3,520,011.73 -26.29 12.52

% เพ่ิมลด
ประเทศ

น้ําตาลทราย น้ําตาลดิบ % เพ่ิมลด

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

   ปริมาณการนํา เข าสวนใหญจะเปนน้ํ าตาลทรายชนิดพิ เศษท่ีไม มีการผลิต
ภายในประเทศและมีปริมาณนําเขาไมแนนอน ป 2557 แยกเปนน้ําตาลทราย จํานวน 415.68 ตัน 
เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 37.26 ตอป ประเทศท่ีนําเขามาก คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และญ่ีปุน 
และนํ้าตาลดิบมีการนําเขาคอนขางนอย จํานวน 9.60 ตัน ลดลงจากป 2556 รอยละ 12.78 ตอป 
ประเทศท่ีนําเขา คือ ญ่ีปุน เบลเยี่ยม และฝร่ังเศส (ตารางท่ี 2-16) 
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ตารางท่ี 2-16 ปริมาณการนําเขาน้ําตาลทรายและ น้ําตาลดิบ  ประเทศตาง  ๆ10 อันดับแรก ป 2555 -2557 
หนวย : ตัน/ป

2555 2556 2557 2556 2557 2555 2556 2557 2556 2557
สหรัฐอเมริกา 54.84 59.85 212.86 9.14 255.66 0.02 - - - -
เบลเยียม 6.68 17.10 73.60 155.99 330.41 - 0.05 0.03 - -40.00
ญี่ปุน 20.14 1.59 39.50 -92.11 2,384.28 - - 0.04 - -
สหราชอาณาจักร 15.57 0.04 8.59 -99.74 21,375.00 - 1.05 - - -
สหรัฐอาหรับ 0.80 1.58 3.05 97.50 93.04 - 0.01 - - -
มาลาวี 2.53 7.03 1.95 177.87 -72.26 - - - - -
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนั 2.97 1.87 1.43 -37.04 -23.53 - - - - -
สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) - - 1.08 - - - - - - -
ฝร่ังเศส 5.29 0.24 0.54 -95.46 125.00 - - 0.003 - -
จอรแดน - - 0.44 - - - - - - -
อ่ืนๆ 284.75 213.54 72.64 -25.01 -65.98 166.08 9.90 9.53 -94.04 -3.74
รวม 393.57 302.84 415.68 -23.05 37.26 166.10 11.01 9.603 -93.37 -12.78

ประเทศ
น้ําตาลทราย % เพ่ิมลด น้ําตาลดิบ % เพ่ิมลด

 
ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

   2)  สถานการณราคาออยของไทย 
   ราคาออยภายในประเทศ ต้ังแตป 2552/53 – 2556/57 ราคาออยท่ีเกษตรกรขายได 
ณ ไรนา จากตันละ 861 บาท ในป 2552/53 เปนตันละ 855 บาท เฉล่ียลดลงรอยละ 0.04 ตอป ราคา
ออยข้ันตนจากตันละ 965 บาท เปนตันละ 900 บาท หรือเฉล่ียลดลงรอยละ 1.33 ตอป และราคาออย
ข้ันสุดทายจากตันละ 1,000 บาท เปนตันละ 900 หรือลดลงรอยละ 2.47 ตอป เนื่องจากราคาออยท่ีขาย
ไดปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้ําตาลในตลาดโลก (ตารางท่ี 2-17) 

ตารางท่ี 2-17 ราคาออย ป 2552/53 - 2557/58 

ป 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 อัตราเพิ่ม 
(รอยละ) 

ราคาเกษตรกรขายได ณ ไรนา 861 908 954 917 855 -0.04 
ราคาออยข้ันตน 965 945 1,000 950 900 -1.33 
ราคาออยข้ันสุดทาย 1,000 1,039 1,075 999 n/a -2.47 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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   สําหรับราคาสงออกน้ําตาลของไทย ต้ังแตป 2553 – 2557 น้ําตาลทรายดิบ จากตันละ 
13,212 บาท ในป 2553 เปนตันละ  12,998 บาทในป 2557 หรือลดลงรอยละ 1.80 ตอป สําหรับน้ําตาลทรายขาว
จากตันละ 17.249 บาท ในป 2553 เปนตันละ 15,127 บาท ในป  2557 หรือลดลงรอยละ 4.76 ตอป
(ตารางท่ี 2-18) 

ตารางท่ี  2-18 ราคาสงออกน้ําตาลของไทย ป 2553 - 2557 
หนวย : บาท/ตัน 

ป 2553 2554 2555 2556 2557 
(ม.ค.-ส.ค.) 

อัตราเพิ่ม 
(รอยละ) 

น้ําตาลทรายดบิ 13,212 15,275 16,870 13,167 12,998 -1.80 
น้ําตาลทรายขาว 17,249 19,355 19,406 15,449 15,127 -4.76 
ท่ีมา : กรมศุลกากร อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

2.6.3 ตลาดออย 
  เนื่องจากออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปนพืชท่ีมีการแขงขันในระดับนานาชาติสูง 
รัฐบาลไดใหความสําคัญจึงไดออกพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อท่ีจะรักษา
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และคุมครองรักษาผลประโยชนของเกษตรกรจึงจําเปนตองมีการจัดระบบ
และควบคุมการผลิต การจําหนายออย และนํ้าตาลทรายท่ีผลิตจากออย พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 
พ.ศ.2527 ซ่ึงมีคณะกรรมการออยและนํ้าตาล ไดเขาควบคุมการผลิตออยและนํ้าตาลทุกข้ันตอนรวมถึง
การตลาดดวย เพื่อท่ีจะนํารายไดสุทธิจากการขายน้ําตาลทรายมาจายเปนราคาออยใหแกชาวไรออย และ
นําผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายใหแกโรงงาน (เปนระบบการแบงปนผลประโยชน 
70 : 30 ระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล) รัฐบาลจึงมีมาตรการในการควบคุมดานผลผลิตน้ําตาล 
(ยกเวนผลพลอยไดจากการผลิต คือ กากนํ้าตาล) และการจําหนายน้ําตาลทรายท่ีผลิตข้ึนไดท้ังหมด 
โดยแบงสรรโควตาปริมาณผลผลิตน้ําตาลทรายท่ีไดในแตละฤดูการผลิตออกเปน 3 สวน 
    1.  น้ําตาลทรายโควตา ก ไดแก น้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลขาวบริสุทธ์ิและน้ําตาล
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดใหโรงงานนํ้าตาลผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ ตามปริมาณท่ี
คณะกรรมการกําหนดในแตละฤดูการผลิต 
   2. น้ําตาลทรายโควตา ข ไดแก น้ําตาลทรายดิบ และนํ้าตาลชนิดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการ
กําหนดใหโรงงานนํ้าตาลผลิตแลวสงมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด เพื่อการสงออกไปยัง
ตางประเทศ 
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   3.  น้ําตาลทรายโควตา ค ไดแก น้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิและน้ําตาลชนิดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออกได 
หลังจากท่ีโรงงานผลิตน้ําตาลทรายไดครบตามปริมาณท่ีจัดสรรใหตามโควตา ก และโควตา ข แลว 

ตลาดน้ําตาลทราย แบงเปน 2 ตลาด คือ ตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
ดังนี้ 
   1.  ตลาดในประเทศ เปนระบบการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ หรือการ
จําหนายน้ําตาลโควตา ก นั้น คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
น้ําตาลทราย  เปนผูวางแผนควบคุมและกําหนดวิธีการจําหนาย ซ่ึงการจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศนั้นจะมีลักษณะเปนตลาดกลาง โดยโรงงานนํ้าตาลดําเนินการขายอยางเสรี เพียงแต
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะควบคุมปริมาณน้ําตาลทรายท่ีจะเขาสูตลาดกลาง และรักษา
เสถียรภาพของราคาไว โดยคณะกรรมการฯจะกําหนดการนําน้ําตาลทรายออกมาจําหนายตามความ
ตองการของตลาด 

 โครงสรางการตลาดของออย การทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาของโรงงานนํ้าตาลจะ
ไมไดทํากับเกษตรกรทุกคน แตโรงงานจะกําหนดปริมาณข้ันตํ่าไว ถาเกษตรกรรายใดสามารถสงออย
ใหโรงงานไดมากกวา หรือเทากับปริมาณที่โรงงานกําหนดไวทางโรงงานจึงจะทําสัญญาการซ้ือขาย
โดยกําหนดเปนโควตาสงออย สวนเกษตรกรายยอยท่ีไมสามารถสงออยใหโรงงานไดตามปริมาณข้ันตํ่าได 
ตองไปขอเขารวมโควตากับเกษตรกรรายใหญ ดวยเหตุนี้เกษตรกรรายใหญจึงกลายเปนหัวหนาโควตา 
ในบางคร้ังหัวหนาโควตาอาจเปนเกษตรกรรายยอยแตมีเงินทุนมาก หรือเปนนายทุนท่ีรับซ้ือออยเพื่อ
สงโรงงานโดยท่ีนายทุนอาจไมไดเปนเกษตรกรก็ได เกษตรกรท่ีจะสงออยใหกับโรงงานนํ้าตาล
จะตองไปข้ึนทะเบียนกับโรงงานน้ําตาล เพื่อขอหมายเลขโควตา และแจงถึงปริมาณออยท่ีคาดวาจะสง
มอบในปการผลิตนั้นๆ สัญญาการประกันการสงออยของกลุมโควตา โดยปกติกลุมโควตาออยจะมี
สมาชิกกี่คนก็ได แตตองรวมกลุมกันทําสัญญาสงออยกับโรงงาน 3 ป โดยตองสงออยใหโรงงานไดใน
ปริมาณไมนอยกวา 1,000 ตัน ท้ังนี้โรงงานจะหักเงินลวงหนาของกลุมโควตาไว ตันละ 100 บาท เพื่อ
เปนคาประกันการสงออยของกลุมโควตาใหครบตามปริมาณท่ีสัญญาไวกับโรงงาน หมายความวา 
หากกลุมโควตาสามารถรวมตัวกันสงออยครบตามปริมาณท่ีตกลงไวกับโรงงาน ทางโรงงานจะติดตอ
แจงใหกลุมโควตามายื่นเอกสารเพ่ือขอรับเงินประกันกลุมคืน โดยเงินท่ีไดคืนมานั้นเปนหนาท่ีของคน
ในกลุมโควตานํามาจัดสรรแบงคืนกันเอง 

 สภาพการซ้ือขาย สภาพท่ัวไปของตลาดออย มีลักษณะเปนตลาดขอตกลง จะมีการ
ซ้ือขายกันทันทีนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย นอกจากจะเกิดข้ึนในภาวะท่ีออยขาดแคลนในตลาด
เทานั้น การที่ลักษณะเปนตลาดขอตกลงก็เพื่อลดการเส่ียงของโรงงานตออุปทานออยท่ีสงเขาหีบ      
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จึงทําใหเกิดหัวหนาข้ึนมาทําหนาท่ีเปนคนกลางในการรวบรวมออยจากชาวไรออยรายเล็กๆ และออย
ของตนเองนําสงโรงงานน้ําตาล เพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจลักษณะตลาดออย ชาวไรออย
จําแนกออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ คือ 
    - กลุมชาวไรออยท่ีมีปริมาณการผลิตมาก กลาวคือ มีการผลิตมากพอหรือมากกวา
ปริมาณข้ันต่ําท่ีทางโรงงานกําหนด ซ่ึงกลุมนี้จะทําสัญญากับโรงงานโดยตรงในการซ้ือขายออย 
   - กลุมชาวไรออยคนกลางหรือหัวหนาโควตา ซ่ึงจะเปนเหมือนคนกลางรับโควตาออย
ท่ีจะสงโรงงานและจัดการรวบรวมออยของลูกไรของตนไปสงโรงงาน ชาวไรออยกลุมนี้สวนใหญจะ
เปนชาวไรออยท่ีมีการผลิตขนาดใหญหรือเปนชาวไรออยท่ีมีทุนเพราะในการเปนหัวหนาโควตา
จําเปนจะตองมีเงินทุนมากพอท่ีจะใหลูกไรของตนกูได ซ่ึงกลุมนี้ก็จะมีสัญญาซ้ือขายลวงหนากับ
โรงงานโดยตรง 
   - กลุมชาวไรออยท่ีมีการผลิตขนาดเล็กไมเพียงพอท่ีจะผลิตไดตามโควตาของโรงงาน
ไดชาวไรออยกลุมนี้จึงอยูในลักษณะท่ีเรียกวาตองขายผานคนกลาง คนกลางของชาวไรกลุมนี้คือ 
หัวหนาโควตา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดวยสภาพเชนนี้เปนผลใหสภาพการซ้ือขายออย 
ไดแก ชาวไรรายใหญ เรียกวาหัวหนาโควตา ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการรวบรวมออยจากไรของตนเองและ
ลูกไร (ชาวไรออยขนาดเล็ก) สงโรงงาน ในการซ้ือขายออยระหวางโรงงานน้ําตาลกับหัวหนาโควตา
จะมีการทําสัญญาขอตกลงในดานการสงมอบโดยมีเง่ือนไขทางดานปริมาณ คุณภาพและสินเช่ือในรูป
ของเงินเกี๊ยว การทําสัญญาซ้ือขายออยจึงมีลักษณะเปนการผูกมัดหัวหนาโควตาในการชําระคืนเงินกู 
โดยการนําผลผลิตมาขายใหโรงงานนํ้าตาล นอกจากทําสัญญาซ้ือขายออยระหวางโรงงานนํ้าตาลแลว 
โรงงานน้ําตาลบางแหงอาจทําสัญญาขอตกลงกับคนกลางประเภทอื่นๆ อีก เชน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ  สหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกร เปนตน 
   ตลาดการซ้ือขายออยในปจจุบันมี 2 แบบ คือ 
   - ตลาดซ้ือขายกันทันที (spot market) มีลักษณะการซ้ือขายคือ เกษตรกรนําผลผลิตไป
ขายใหกับโรงงานน้ําตาลโดยไมจําเปนตองมีโควตาในการสงออยใหกับโรงงานนํ้าตาล และโรงงาน
จะจายเงินเปนเงินสดซ่ึงลักษณะการขายกันทันทีนั้นมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย โดยสวนใหญทาง
โรงงานจะอนุโลมใหมีการซ้ือขายในลักษณะน้ี ก็ตอเม่ือเกษตรกรใชรถบรรทุกขนาดเล็กบรรทุกมาขาย 
เชน รถกระบะ 4 ลอ ซ่ึงไมเปนท่ีนิยมของเกษตรกร เนื่องจากมีคาใชจายสูง  
   - ตลาดซ้ือขายลวงหนา (future forward market)  มีลักษณะการซ้ือขายลวงหนา ท้ังนี้
เพื่อเปนหลักประกันวาเม่ือฤดูหีบออยมาถึงโรงงานจะมีออยเขาหีบอยางเพียงพอตอความตองการผลิต
น้ําตาล โดยเกษตรกรจะทําการเปดโควตาไวกับโรงงานน้ําตาลท่ีจะขายผลผลิต โดยการเปดโควตานั้น
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เกษตรกรจะตองมีผลผลิตท่ีจะขายไมนอยกวา 1,000 ตันตอโควตา ถาเกษตรกรรายใดมีปริมาณผลผลิต
ไมถึงท่ีจะเปดโควตา เกษตรกรจะตองไปรวมกลุมกับหัวหนาโควตา 

 วิถีการตลาดออย โครงสรางตลาดออยโดยท่ัวไป เม่ือออยออกสูตลาดจะมีการ
ไหลเวียนออกจากมือเกษตรกรผานบุคคล และสถาบันตางๆ เขาสูโรงงานน้ําตาลท่ีไดทําสัญญาไว ใน
กรณีท่ีเปนชาวไรรายใหญท่ีมีปริมาณผลผลิตออยมาก สามารถทําการซ้ือขายออยกับโรงงานได
โดยตรง แตในกรณีท่ีเปนชาวไรออยท่ีมีผลผลิตนอย การขายออยใหกับโรงงานจะทําการขายผานคน
กลางหรือหัวหนาโควตา  

 การซ้ือขายระหวางเกษตรกรหรือหัวหนาโควตากับโรงงานนํ้าตาลจะซ้ือขายกันแบบ
ทําสัญญาลวงหนา ระบบตลาดขอตกลงของออยประกอบดวยขอตกลงสําคัญ 2 สวน (รายละเอียด
ปลีกยอยในแตละสวนจะแตกตางกันตามสัญญาท่ีโรงงานและเกษตรกรผูขายออยไดตกลงไว) คือ 
ขอตกลงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของออยท่ีจะสงมอบ ขอตกลงเกี่ยวกับปริมาณ เปนขอตกลงท่ีมี
ความสําคัญตอผูขาย และผูซ้ือเพราะปริมาณท่ีระบุนี้จะเปนขอประกันวาผูซ้ือจะไดวัตถุดิบมาปอน
ใหกับโรงงาน และผูขายก็จะสามารถทราบถึงจํานวนเงินชวยเหลือท่ีจะไดรับจากโรงงาน เรียกวา “เงิน
บํารุงไร” หรือ “เงินเกี๊ยว” ซ่ึงทางโรงงานจะจายตามปริมาณท่ีผูขายสัญญาวาจะสงมอบ โดยในสัญญา
จะระบุจํานวนออยท่ีผูขายจะสงมอบใหกับผูซ้ือ ปริมาณท่ีสงมอบจริงจะมากกวาหรือนอยกวาปริมาณ
ท่ีระบุไวลวงหนาไมเกินรอยละ 20 ของปริมาณท่ีระบุในสัญญาขอตกลงเกี่ยวกับเงินบํารุงไร เงินบํารุงไร
เปนเงินท่ีทางโรงงานจะจายใหกับเกษตรกรชาวไรออยภายหลังจากการทําสัญญาซ่ึงจะมีผลคือ เปน
เคร่ืองจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกออย เพราะเปนเสมือนการจายคาออยลวงหนาใหกับชาวไร 

2. ตลาดตางประเทศ น้ําตาลท่ีมีการสงออกไปจําหนายในตางประเทศจะเปนน้ําตาลทราย
ตามโควตา ข ท่ีเปนน้ําตาลทรายดิบท้ังหมด ซ่ืงจะดําเนินการสงออกโดยบริษัทออยและนํ้าตาลไทยจํากัด 
นอกจากนี้ยังมีน้ําตาลโควตา ค ท่ีจะดําเนินการสงออกผานทางบริษัทสงออกท่ีตองเปนไปตาม
กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย ซ่ึงวิธีการสงออกน้ําตาลของไทยนั้นจะ
ไมไดสงขายโดยตรงไปยังประเทศผูบริโภค แตจะเปนการขายใหแกบริษัทนายหนา และผูคาน้ําตาลท่ี
เปนท่ีรูจักกันดีในวงการคาระหวางประเทศ การซ้ือขายผูซ้ือและผูขายจะอิงราคานํ้าตาลในตลาด
น้ําตาลลวงหนาลอนดอน และตลาดน้ําตาลลวงหนานิวยอรค ซ่ึงระยะหลังไดอิงราคานํ้าตาลตลาด
ลวงหนานิวยอรคเกือบท้ังส้ิน ราคาท่ีซ้ือขายในตลาดนิวยอรคเปนราคา เอฟ.โอ.บี. และการขายนํ้าตาล
ของไทยก็อยูในรูปราคา เอฟ.โอ.บี. เชนกัน การเจรจาซ้ือขายน้ําตาลนอกจากการขายโดยวิธีการเปด
ประมูลท่ัวไปที่กระทํากันโดยตรงระหวางเอกชน ผูซ้ือและผูขาย โดยท่ีหนวยงานของรัฐมิไดมีสวน
เกี่ยวของ แตการซ้ือขายดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานขอรัฐ ในการตกลงทํา
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สัญญาซ้ือขายแตละคร้ังจะเจรจาตอรองกันเฉพาะเร่ืองราคา และงวดการสงมอบสําหรับเง่ือนไขอ่ืนๆ นั้น 
สวนใหญเหมือนกับเง่ือนไขท่ีถือปฏิบัติกันโดยท่ัวไปในวงการคาน้ําตาลระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ท่ีมา :  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย (2543) 

  รูปท่ี 2-6  ระบบการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศและสงออก 
 
 
 

โควตา ก โควตา ข โควตา ค 

ศูนยบริหารการผลิตฯ 
สอน. 

บริษัท ออยและ 
นํ้าตาลไทย จํากัด 

บริษัทสงออก 
7 บริษัท 

รายรับ รายรับ 

รายรับสุทธ ิ

ร1 + ร2 

ชาวไรออย โรงงานนํ้าตาล 

โรงงานนํ้าตาล ออย 

นํ้าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์และดิบ นํ้าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ 

- หักภาษีการคา, ภาษีการสงออก 
- หักคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของระบบ 
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2.6.4 การแปรรูปออยและการใชประโยชน 
การแปรรูปและการใชประโยชนของออยมีท้ังการแปรรูปโดยโรงงานอุตสาหกรรม ท้ัง

น้ําตาลทราย กากออย กากตะกอนหมอกรอง และกากน้ําตาล สวนการแปรรูปในทองถ่ินในเขต
ภาคเหนือ มีการแปรรูปออยท้ังออยโรงงาน ออยค้ันน้ํา และออยเค้ียว ในรูปของน้ําออยสด ออยงบ 
และออยควั่น จากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลและสมาคมโรงงานนํ้าตาลไทย สรุป
กลุมโรงงานและรายช่ือโรงงานผลิตน้ําตาลทรายดังแสดงในตารางท่ี 2-19 

การแปรรูปและผลิตภัณฑจากออย 
1. ออยเปนวัตถุดิบสําหรับน้ําตาลทราย 
2. กากนํ้าตาลสามารถผลิตเปนแอลกอฮอลเพื่อใชผสมในนํ้ามันเบนซินเปนแกส
โซฮอล 

3. กากออยสามารถนําไปผลิตเปนกระดาษ หรือไมสําหรับทําเฟอรนิเจอร 
4. ออยสามารถแปรรูปเปนน้ําออยพรอมดื่ม 

  การแปรรูปโดยโรงงานอุตสาหกรรม  
   น้ําตาลทราย ไดจากการหีบออย ไดน้ําออยนําไปผานกระบวนการผลิตเปนน้ําตาล
ทราย ซ่ึงแบงได 3 ระดับ คือ น้ําตาลเอผานกระบวนการฟอกสี การอบแหงไดน้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ น้ําตาลบี หรือน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลซี เปนเช้ือสําหรับใชในการเค่ียวน้ําตาลเอ
และนํ้าตาลบีบ 

1. กากออย (bagassee) หมายถึงเศษเหลือจากการหีบเอาน้ําออยออกจากทอนออยแลว 
เมื่อทอนออยผานลูกหีบชุดแรกอาจจะมีน้ําออยตกคางเหลืออยูยังหีบออกไมหมด แตพอผานลูกหีบ
ชุดท่ี 3-4 ก็จะมีน้ําออยตกคางอยูนอยมากหรือแทบจะไมเหลืออยูเลยโดยท่ัวไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
ไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาใชในกระบวนการผลิตน้ําตาล ใชทําปุยอินทรียใชเปนวัตถุสําหรับผลิตอาหารสัตว 
ทําเยื่อกระดาษพลาสติก ตลอดจนสารเฟอฟวราล (furfural) และพารติเคิลบอรด (particle boad) 
   2. กากตะกอนหมอกรอง (filter cake) ประกอบดวยไขมัน (wax) สารประกอบ
โปรตีนสวนใหญจะนําไปเปนปุยใสในไรออยหรือทําปุยหมัก หรือทําเปนสวนผสมอาหารสัตว 
       3.  กากนํ้าตาล (molasses) เปนของเหลวสีดําเหนียวขน ซ่ึงไมสามารถตกผลึกน้ําตาล
ไดอีกดวยเคร่ืองจักรกลของโรงงานน้ําตาลธรรมดา กากน้ําตาลเปนเนื้อของส่ิงท่ีมิใชน้ําตาลท่ีละลาย
ปนอยูในน้ําออย ซ่ึงประกอบไปดวยน้ําตาลซูโครส น้ําตาลอินเวอรท (invert sugar) และสารเคมี เชน
ปูนขาวซ่ึงใชในการตกตะกอนใหน้ําออยใส สวนประกอบของกากน้ําตาลจะแปรปรวนไมแนนอน 
ข้ึนอยูกับพันธุและผานกรรมวิธีอยางไร ปจจุบันโรงงานน้ําตาลท่ีทันสมัยมีความสามารถในการสกัด
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น้ําตาลออกจากกากนํ้าตาลไดมากท่ีสุด แตก็ไมหมดเสียท่ีเดียว เพราะถาสกัดใหออกหมดจริงจะส้ิน
คาใชจายสูง ดังนั้นจึงมีน้ําตาลซูโครสบางสวนสูญเสียไปกับกากน้ําตาลเฉล่ีย 7.5 เปอรเซ็นต 
กากน้ําตาลสามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตภัณฑอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน เอทิลแอลกอฮอล บิวทิล
แอลกอฮอล ผงชูรส ยีสตท่ีเปนอาหารสัตว อาหารมนุษย เอทิลีน อะซิทัลดีไฮด กรดอะซิโตน เปนตน 
สารประกอบอ่ืนท่ีไดจากการหมักน้ําตาล ไดแก เอธิลอาซีเตท บิวธิอาซีเตท อามีลอาซีเตท น้ําสมสายชู 
และคารบอนไดออกไซดแข็ง นอกจากนี้กากน้ําตาลสามารถใชทําปุยหรือปรับคุณภาพดิน เพราะ
กากนํ้าตาลมีสวนประกอบของโพแทสเซียม อินทรียวัตถุและธาตุอาหารรองอื่นๆ อีกมากมาย และยัง
ใชกากน้ําตาลผสมกับชานออยสําหรับทําถานใชในครัวเรือน 
   4.  อุตสาหกรรมแอลกอฮอล ในปจจุบันกับสภาวะน้ํามันแพง ประเทศไทยหันมา
สนใจกับพลังงานแทนน้ํามัน ออยเปนพืชพลังงานชนิดหนึ่งท่ีสามารถผลิตแอลกอฮอลได เพื่อนํามา
ผสมกับน้ํามันเบนซิลธรรมดาในอัตราสวน  10-20 เปอร เซ็นต  จากการวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สามารถใชกับรถยนตไดโดยไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนต 
ผลิตภัณฑท่ีไดเรียกวาเบนโซฮอล (Benzohol) หรือกาซโซฮอล (Gasohol) ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือน
น้ํามันเบนซินทุกประการ จะชวยลดมลภาวะในอากาศไดอีกทางหนึ่ง และยังชวยยกระดับราคา
ผลผลิตของออยไดอีกดวย  

 ออยสดเปนวัตถุดิบท่ีเหมาะสมท่ีจะผลิตแอลกอฮอลในประเทศไทย เพราะปจจุบัน
เราผลิตน้ําตาล ไดเกินความจําเปน สําหรับการผลิตแอลกอฮอลจากออยสด พบวา ออยสด 1 ตัน 
สามารถผลิตแอลกอฮอลได 70 ลิตร ในพื้นท่ี 1 ไร ผลิตออยได 7.59 ตัน (โดยเฉล่ียในภาคเหนือ
ตอนลาง) ซ่ึงจะผลิตแอลกอฮอลได 531.3 ลิตรตอไร นอกจากนี้ยังพบวา กากนํ้าตาล 1 เมตริกตัน 
สามารถผลิตแอลกอฮอลได 267 ลิตร ซ่ึงการผลิตแอลกอฮอลจากออยนั้น จําเปนตองต้ังโรงงานใน
ทองถ่ิน ท่ีมีการผลิตออยใหมีปริมาณเพียงพอ เปนสัดสวนพอเหมาะกับตนทุนการขนสง ปจจุบัน
โรงงานน้ําตาลท่ีขออนุญาตผลิตเอทานอลท้ังส้ิน 13 โรงงาน (ตารางท่ี 2-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-69 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี 2-19 กลุมโรงงานและรายชื่อโรงงานผลิตน้ําตาลทราย 
ลําดับท่ี กลุมโรงงาน จํานวน(51 โรงงาน) ชื่อโรงงาน 

1 กลุม KSL 5 โรงงานน้ําตาลขอนแกน โรงงานน้ําตาลขอนแกน  (สาขาวังสะพุง) 
โรงงานนํ้าตาลทามะกา โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย และโรงงาน
น้ําตาลนิวกวางสุนหลี 

2 กลุม KTIS 3 โรงงานเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล  โรงงานรวมผล
อุตสาหกรรมนครสวรรค และโรงงานนํ้าตาลไทยเอกลกัษณ 

3 กลุมเกษตรผล 2 โรงงานนํ้าตาลกุมภวาป และโรงงานนํ้าตาลเกษตรผล 
4 กลุมโคราช 2 โรงงานนํ้าตาลสุรินทร และโรงงานนํ้าตาลอุตสาหกรรมโคราช 
5 กลุมไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม 7 โรงงานนํ้าตาลไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม โรงงานนํ้าตาลไทย

รุงเรืองอุตสาหกรรม โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล โรงงาน
น้ําตาลพิษณุโลก โรงงานนํ้าตาลสระบุรี โรงงานสหการนํ้าตาล
ชลบุรี และโรงงานนํ้าตาลอุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร 

6 กลุมนํ้าตาลคริสตอลลา 3 โรงงานนํ้าตาลทิพยกําแพงเพชร โรงงานนํ้าตาลทิพยสุโขทัย  
และโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลสุพรรณบุรี 

7 กลุมนํ้าตาลไทยกาญจนบุรี 2 โรงงานนํ้าตาลไทยกาญจนบุรี และโรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานี 
8 กลุมนํ้าตาลมิตรเกษตร 2 โรงงานนํ้าตาลมิตรเกษตร (อุทัยธานี) และโรงงานนํ้าตาล

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 
9 กลุมบานโปง 2 โรงงานนํ้าตาลนครเพชร และโรงงานนํ้าตาลบานโปง 
10 กลุมมิตรผล 6 โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ โรงงานนํ้าตาลมิตรผล โรงงาน

น้ําตาลรวมเกษตรอุตสาหกรรม  (มิตรภูหลวง) โรงงานนํ้าตาล
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม โรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม  (มิตรภูเวียง) และโรงงานนํ้าตาลสิงหบุรี 

11 11. กลุมวังขนาย 4 โรงงานนํ้าตาลรีไฟนชัยมงคล โรงงานนํ้าตาลวังขนาย  
โรงงานนํ้าตาลอุตสาหกรรมนํ้าตาลที.เอ็น. และโรงงานนํ้าตาล
อุตสาหกรรมอางเวียน (ราชสีมา) 

12 12. โรงงานนํ้าตาลอิสระ 13 โรงงานนํ้าตาล เอราวัณ โรงงานนํ้าตาลครบุรี โรงงานนํ้าตาล
ทรายกําแพงเพชร โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม  
โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย โรงงานนํ้าตาลประจวบอุตสาหกรรม 
โรงงานนํ้าตาลระยอง โรงงานนํ้าตาลราชบุรี โรงงานนํ้าตาล 
และออยตะวันออก โรงงานนํ้าตาลสหเรือง โรงงานอุตสาหกรรม
น้ําตาลชลบุรี โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี  
และโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน 

ท่ีมา :  1. สมาคมโรงงานนํ้าตาลไทย 
            2. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล (2557) 
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ตารางท่ี 2-20 โรงงานน้ําตาลท่ีผลิตเอทานอล 

ลําดับท่ี โรงงาน จังหวัด 
1 โรงงานน้ําตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ชัยภูมิ 
2 โรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมอางเวียน นครราชสีมา 
3 โรงงานน้ําตาลไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม เพชรบูรณ 
4 โรงงานน้ําตาลสระบุรี สระบุรี 
5 โรงงานอุตสาหกรรมโคราช นครราชสีมา 
6 โรงงานน้ําตาลราชบุรี ราชบุรี 
7 โรงงานน้ําตาลตะวันออก สระแกว 
8 โรงงานน้ําตาลขอนแกน ขอนแกน 
9 โรงงานน้ําตาลครบุรี (N Y Sugar) นครราชสีมา 
10 โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย บุรีรัมย 
11 โรงงานน้ําตาลไทยกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
12 โรงงานน้ําตาลมิตรผล สุพรรณบุรี 
13 โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม อุดรธานี 

ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

 การแปรรูปในทองถ่ิน 
 การแปรรูปในลักษณะทําเปนออยงบ ออยวง ออยหลอด ในเขตภาคเหนือตอนลางมีการแปรรูป
น้ําตาลงบหรือออยงบท่ีอําเภอศรีสําโรง และสวรรคโลก จังหวดัสุโขทัย พันธุออยท่ีเกษตรกรนิยมนํามา
ทําออยงบ ไดแก LK92-11 และอูทอง 3 ในแตละปออยงบสามารถสรางรายไดใหกบัเกษตรกรประมาณ 
23,400-25,200 บาท/ไร ในการผลิตออยงบของจังหวัดสุโขทัยมีข้ันตอนการผลิต ดังตอไปน้ี 
 1.1 หีบน้ําออยท้ังลําโดยใชเคร่ืองหีบแบบใชเคร่ืองยนตดีเซล นําน้ําออยท่ีไดใสในถัง 200 ลิตร 
ปลอยน้าํออยลงในกระทะใบบัว 3 ใบ (น้ําออย 200 ลิตร เทากับ 1 ราว 3 กระทะ) เค่ียวน้ําออยในกระทะ
โดยใชไมพายกวน ในขณะท่ีเค่ียวตองคอยตักกากและส่ิงเจือปนออก โดยจะใชชานออยและไมไผเปน
เช้ือเพลิง 
 1.2 หลังจากเค่ียวมาประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที นํ้าออยเร่ิมเหนียวใสแบะแซเพิ่มความเหนียว 
ตักออยเพื่อทดสอบความแข็ง ในน้ําเปลา ใชมือกําทดสอบถาน้ําออยกรอบแสดงวาใชได ตักใสกระทะ 
แลวนํามากวนโดยใชไมพายมอเตอร ใชเวลา 5 นาที ใหน้ําออยงวด และแข็งตัว 
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 1.3 ใชไมพายเล็กและวงไมไผตักหยอดบนไมกระดานท่ีปูดวยผาชุบน้ําหมาดๆ หรือเทใสแบบ
พิมพไมวงกลม (ข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา) ท้ิงไวประมาณ 2-3 นาที ออยงบ จะแข็งตัว กลับ
ออยงบข้ึนมาอีกดาน เพื่อใหอีกดานหน่ึงแหง ท้ิงไวสักครูใหเย็น บรรจุใสถุงๆ ละ 10 กิโลกรัม หรือ
บรรจุใบเขงไมไผเพื่อรอการจําหนาย 
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บทที่ 3 
การวิเคราะหเพ่ือกําหนดเขตการใชที่ดิน 

3.1 การประเมินคุณภาพท่ีดินดานกายภาพ 
 การประเมินคุณภาพท่ีดิน (Qualitative Land Evaluations) เปนการพิจารณาศักยภาพของ   
หนวยทรัพยากรที่ดินตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน วิธีการ
ประเมินคุณภาพท่ีดินมีหลายวิธี สวนวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดินไดเลือกใชวิธีการ
ประเมินคุณภาพท่ีดินในหลักการของ FAO Framework (1983) สามารถทําได 2 รูปแบบ 
 รูปแบบแรก การประเมินทางดานคุณภาพหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เปนการประเมินเชิงกายภาพ
วาท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมสูงหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ 
 รูปแบบท่ีสอง การประเมินทางดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิต
ท่ีไดรับ จํานวนเงินในการลงทุนและจํานวนเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรับ 

 3.1.1 ระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 
   จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพืชท่ีมีปลูกในพื้นท่ีตางๆ พบวา พืชมีความตองการ
ปจจัยและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน นอกจากความตองการดานพืชแลว เกษตรกรแตละคนยังใช
เคร่ืองจักร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนท่ีแตกตางกัน รวมถึงการปรับพื้นท่ีเพื่อใหออย
โรงงานสามารถเจริญเติบโตไดโดยไมเกิดปญหาการแชขังของน้ํา ดังนั้นปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญตอ
พืชสามารถแบงได 3 กลุม ไดแก  
   1. ความตองการดานพืช (Crop Requirements) ประกอบดวยความเขมของแสง อุณหภูมิ 
ปริมาณนํ้าฝนหรือความตองการน้ําในชวงการเจริญเติบโต การระบายน้ําท่ีเหมาะสม ปริมาณธาตุอาหารพืช
ในดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ความอ่ิมตัวดวยคาดาง 
   2. ความตองการดานการจดัการ (Management Requirements) เนื่องจากพืชแตละชนดิ
เหมาะสมในสภาพพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกนั เชน ออยโรงงานสามารถเจริญเติบโตไดดใีนดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ดงันั้น การจดัการโดยใสปุยจงึมีนอย รวมถึงสามารถพบเห็นเกษตรกรปลูกออยโรงงานในดิน
ทรายดวย 
   3. ความตองการดานการอนุรักษ (Conservation Requirements) เปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การเจริญของพืชในพื้นท่ีสูง ซ่ึงมีโอกาสท่ีดินจะถูกกัดกรอนไดงายจากอิทธิพลของลมและน้ํา      
สงผลใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน รวมถึงปริมาณตะกอนท่ีไหลลงสูท่ีลุมทําใหมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมอีกทางหนึ่ง 
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 การกําหนดระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน ประเมินจาก
คุณลักษณะของที่ดินที่มีปจจัยการเจริญเติบโตของพืช โดยคุณลักษณะที่ดินใชในการแสดงคา      
เพื่อชี้บงปจจัยความเจริญเติบโตของออยโรงงาน จะสัมพันธกับคุณภาพของที่ดินวาตัวชี้บงของพืช
อาจมีปจจัยชี้บงเพียงตัวเดียว เชนปจจัยที่ชี้บงเรื่องความเปนประโยชนของออกชิเจนตอรากพืช               
จะใชปจจัยในเรื่องการระบายน้ําของดินเปนตัวชี้บงตัวเดียว ขณะที่ปจจัยชี้บงเรื่องความจุในการดูด
ยึดธาตุอาหารของออยโรงงาน มีตัวชี้บงในเรื่องความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก(C.E.C) และ/
หรือคาความอิ่มตัวของประจุบวกที่เปนดาง (B.S) ที่ใชเปนปจจัยชี้บง ซึ่งปจจัยทั้งสองตัวอาจสงผล
กระทบซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแปรผันตามสภาพแวดลอม ทําใหการนําคาดังกลาวมาใช
จําเปนตองมีการคาดคะเนผลจากปจจัยรวม (diagnostic factors) โดยประเมินจาก กลุมคุณลักษณะ
ท่ีดินท่ีมีขอจํากัดรุนแรงท่ีสุดท่ีสงผลกระทบตอปจจัยความเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุดเปนตัวกําหนด
ระดับความเหมาะสมสําหรับความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
 ดังนั้น การกําหนดระดับความตองการปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของออยโรงงาน
กําหนดโดยอาศัยชวงคาความเหมาะสมจากการคาดคะเนปจจัยรวม หากมีชวงคาความเหมาะสมสูง
จะใหคาพิสัยสูง แตคาปจจัยใดที่มีชวงท่ีมีผลตอการหยุดชะงักการเจริญเติบโตจะใหคาพิสัยตํ่า เชน 
ปริมาณน้ําฝน ท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดหนึ่งจะถูกกําหนดใหมีคาพิสัยสูง แตชวง
ปริมาณนํ้าฝนท่ีมากเกินไปจะทําใหรากเนา การเจริญเติบโตจะถูกกําหนดใหมีคาพิสัยตํ่าสุด  
 การกําหนดระดับคาพิสัยของคุณภาพที่ดินสามารถกําหนดชวงคาความเหมาะสมออกเปน 
4 ช้ัน โดยอาศัยหลักเกณฑในรูปของผลผลิตและการลงทุนดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี ก-2 สําหรับการ
เจริญเติบโตของออยโรงงาน สามารถกําหนดระดับความตองการปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ
ออยโรงงานไดดังแสดงในตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของออยโรงงาน 
ออยโรงงาน คาพิสัย 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยชี้บง หนวย S1 S2 S3 N

ความชุมช้ืนที่เปน
ประโยชนตอพืช(m) ปริมาณนํ้าฝน ม ม. 1,500 – 2,500 2,500–4,500 

1,100–1,500 
4,500–5,000 
1,000–1,100 

>5,000  
<1,000 

ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช(o) การระบายนํ้า class คอนขางเลว-ดีมาก เลว เลวมาก - 

ความเปนประโยชนของ
ธาตุอาหาร (s) 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ class สูงมาก, สูง ปานกลาง, ตํ่า - - 

ความจุในการดูดยึดธาตุ
อาหาร (n) 

C.E.C. ดินบน meq./100g. >15 5-15 <5  -

B.S. ดินลาง % >35 <35 - - 

สภาวะการหยั่งลึก 
ของราก(r) 

ความลึกของดิน cm. >100 50-100 25-50 <25
ปริมาณกอนหิน % <15 15-40 40-80 >80

ความเสียหายจากการกัด
กรอน (e) 

ความลาดชัน - ราบเรียบ, ลูกคล่ืน
ลอนลาด (ABC) 

ลูกคลื่นลอนชัน
(C)  ชันปานกลาง (D)    ชัน (>D) 

ปริมาณดินที่
สูญเสยี ตัน/ไร/ป <2 2-4 4-12 >12 

ศักยภาพการใช ความลาดชัน Class ABC D E <E
เคร่ืองจักร (w) ปริมาณหินโผล Class 1 2 3 4
 ปริมาณกอนหิน Class 1 2 3 4

การมีเกลือมากเกินไป (x) คาการนําไฟฟา 
ของดิน dS/m. <2 2-3 3-5 >5 

สารพิษ (z) ระดับความลึก 
ของจาโรไซต cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
ปฏิกิริยาดิน  
(ความเปนกรด 
เปนดาง:pH) 

pH 5.6-7.3 7.4-7.8 
4.5-5.5 

7.9-8.4 
4.0-4.5 

>8.4 
<4 

ที่มา :   กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2542) 

 3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรท่ีดิน 
  คุณภาพท่ีดิน (Land Quality) คือ คุณสมบัติของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช คุณภาพท่ีดินอาจประกอบดวยคุณลักษณะท่ีดิน (Land characteristic) ตัวเดียวหรือ
หลายตัวก็ได เชน ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability to roots)       
เปนคุณภาพท่ีดินซ่ึงมีผลมาจากคุณลักษณะของท่ีดินหลายตัว ท้ังนี้เกิดจากการใชคุณลักษณะของ    
ช้ันการระบายน้ําของดิน (Soil drainage class) ความลึกของระดับน้ําใตดิน (depth of watertable) 
ระยะเวลาของน้ําทวมขัง (period of waterlogging) พิจารณารวมกัน 
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    ในระบบของ FAO ไดกําหนดคุณภาพที่ดินที่นํามาประเมินสําหรับการปลูกพืช     
ในระบบไว 25 ชนิด สําหรับประเทศไทยคุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมินมี 13 ชนิด ไดแก 

  1) ความเขมของแสง 
  2) ระบบอุณหภูมิ  

  3) ความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช  
  4) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช  
  5) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร  

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

 11) สภาวะการเขตกรรม  
 12) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร  
 13) ความเสียหายจากการกัดกรอน  
 เนื่องจากคุณภาพที่ดินเปนนามธรรมที่ไมสามารถวัดออกมาเปนคาเชิงปริมาณได   

แตจําเปนตองวัดคาออกมาเพ่ือจัดลําดับความเหมาะสม ดังนั้น คาท่ีนํามาใชในการวัดคุณภาพท่ีดินได
จากองคประกอบของคุณภาพท่ีดินคือคุณลักษณะท่ีดิน (Land characteristic) เชน ความลาดชัน 
ปริมาณนํ้าฝน เนื้อดิน การระบายนํ้าและปริมาณหิน  
 การเลือกใชคุณลักษณะที่ดินเพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินเพื่อใชในการประเมิน
ความเหมาะสมท่ีดิน จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญคุณภาพท่ีดินกอนท่ีจะนํามาประเมิน โดยมีลําดับ
ความสําคัญตามเง่ือนไขการคัดเลือกคุณภาพท่ีดินภายใตเง่ือนไขอยางนอย 3 ประการ โดยแตละ
เง่ือนไขมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวกท่ี ก-3 ดังนี้ 
 1) จะตองมีผลตอพืชหรือประเภทการใชท่ีดินนั้นๆ  
  2) คาวิกฤตตองพบในพื้นท่ีท่ีจะปลูกพืชนั้นๆ  

3) การรวบรวมขอมูลสามารถปฏิบัติได 
 การจัดลําดับความสําคัญของคุณภาพท่ีดินซ่ึงใชคุณลักษณะท่ีดินเปนตัวแทน เม่ือทํา   

การจัดลําดับความสําคัญแลวพบวา เง่ือนไขหลักข้ึนอยูกับการรวบรวมขอมูลคุณลักษณะท่ีดิน ดังนั้น 
คุณภาพที่ดินที่มีความสําคัญ นํามาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของออยโรงงาน 
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มีจํานวน 9 ปจจัย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และมีผลตอผลผลิต ตลอดจนชนิดของพืช และ
ความตองการใชประโยชนท่ีดินประกอบดวย  
  1) ความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช (m)    

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

6) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e) 
7) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (w) 
8) การมีเกลือมากเกินไป (x) 
9) สารพิษ (z) 

  ดินท่ีกลาวถึงในเบ้ืองตนเปนขอมูลของคุณลักษณะดินตามขอมูลดินเชิงกายภาพ ซ่ึงหาก
ตองการใหมีคุณลักษณะของท่ีดินจําเปนตองนําขอมูลสภาพแวดลอมมารวมวิเคราะหดวย เพื่อใช
ขอมูลของคุณลักษณะดินกลายเปนขอมูลคุณลักษณะของท่ีดิน 
  ขอมูลคุณลักษณะของท่ีดินท่ีนํามาใชไดจากขอมูลกลุมชุดดิน (สํานักสํารวจดินและ    
วางแผนการใชท่ีดิน, 2548) ซ่ึงมีขอมูลของคุณลักษณะดินท่ีสามารถนํามาใชตามจํานวนปจจัยท่ีนํามา
จัดลําดับความสําคัญของคุณภาพท่ีดินเบ้ืองตนแลวแตคุณลักษณะดินท่ีใชเปนเพียงคุณสมบัติท่ีไดใน
เชิงกายภาพของดิน เพื่อใหขอมูลคุณลักษณะดินเปนขอมูลคุณลักษณะของท่ีดิน ซ่ึงมีปจจัยของ
ส่ิงแวดลอมเขามารวมพิจารณาดวย กลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําขอมูล
หนวยท่ีดินข้ึนมาเพื่อใชเปนตัวแทนคุณลักษณะของท่ีดิน แสดงคุณลักษณะของหนวยท่ีดินตาม   
ตารางท่ี 3-2โดยนําปจจัยดานส่ิงแวดลอม เขามาพิจารณารวม 2 ปจจัย คือ   
 1) น้ํา ไดแกปริมาณนํ้าฝนแทนดวยสัญลักษณ R และเขตชลประทาน แทนดวยสัญลักษณ I 
ใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนในรอบ 30 ป จากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 นํามาวิเคราะหโดยจัดทําเปนเสน 
(รูปท่ี 3-1) 

R1 : ช้ันความเหมาะสมสูง (ปริมาณนํ้าฝน 1,500-2,500 มิลลิเมตร)  
R2 : ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (ปริมาณนํ้าฝน 1,100 - < 1,500 และ 2,500 - 4,500 มิลลิเมตร) 

 R3 :  ช้ันความเหมาะสมนอย (ปริมาณนํ้าฝน  1,000 - < 1,100 มิลลิเมตร และ 4,500 -5,000 มิลลิเมตร) 
 N   ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (ปริมาณน้ําฝน  <1,000 มิลลิเมตร และ  >5,000 มิลลิเมตร) 

2) การจัดการเชิงปริมาณ แทนดวยสัญลักษณ M2โดยใชขอมูลการยกรองของพื้นท่ีในพื้นท่ีลุม 
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   รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงเสนน้ําฝนพืชเศรษฐกิจออยโรงงานประเทศไทย 
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ตารางท่ี  3-2  คุณสมบัติของหนวยท่ีดินและระดับความเหมาะสมของท่ีดินในประเทศไทยสําหรับออยโรงงาน 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

1I A pd >20 >75 >150 N 
1IM2 A spd >20 >75 >150 S2o 

1M2R1 A spd >20 >75 >150 S2o 
1M2R2 A spd >20 >75 >150 S2mo 

1N A pd >20 >75 >150 N 
1R1 A pd >20 >75 >150 N 
1R2 A pd >20 >75 >150 N 
2I A pd >20 35-75 >150 N 

2IM2 A spd >20 35-75 >150 S2o 
2N A pd >20 35-75 >150 N 
2R1 A pd >20 35-75 >150 N 
2R2 A pd >20 35-75 >150 N 
2R3 A pd >20 35-75 >150 N 
3I A pd >20 >75 >150 N 

3IM2 A spd >20 >75 >150 S2o 
3N A pd >20 >75 >150 N 
3R1 A pd >20 >75 >150 N 
3R2 A pd >20 >75 >150 N 
3R3 A pd >20 >75 >150 N 
3saI A pd >20 >75 >150 N 
3saN A pd >20 >75 >150 N 
3saR3 A pd >20 >75 >150 N 
4/33R1 A pd >20 35-75 >150 N 

4I A pd >20 35-75 >150 N 
4IM2 A spd >20 35-75 >150 S1 

4M2R1 A spd >20 35-75 >150 S2o 
4M2R2 A spd >20 35-75 >150 S2mo 
4M2R3 A spd >20 35-75 >150 S3m 
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ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

4N A pd >20 35-75 >150 N 
4M2N A spd >20 35-75 >150 N 
4R1 A pd >20 35-75 >150 N 
4R2 A pd >20 35-75 >150 N 
4R3 A pd >20 35-75 >150 N 

5/15R1 A pd 10-20 35-75 >150 N 
5/6M2R2 A pd-spd 10-20 <35 >150 S2mon 

5/6R2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
5I A pd 10-20 35-75 >150 N 

5IM2 A pd 10-20 35-75 >150 S2o 
5M2R1 A pd 10-20 35-75 >150 S2o 
5M2R2 A pd 10-20 35-75 >150 S2mo 

5R1 A pd 10-20 35-75 >150 N 
5R2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
5R3 A pd 10-20 35-75 >150 N 

6/59R2 A pd-spd 10-20 <35 >150 N 
6I A pd-spd 10-20 <35 >150 N 

6IM2 A pd-spd 10-20 <35 >150 S2n 
6M2R1 A pd-spd 10-20 <35 >150 S2on 
6M2R2 A pd-spd 10-20 <35 >150 S2mon 
6M2R3 A pd-spd 10-20 <35 >150 S3m 

6R1 A pd-spd 10-20 <35 >150 N 
6R2 A pd-spd 10-20 <35 >150 N 
6R3 A pd-spd 10-20 <35 >150 N 

7/15M2R2 A spd 10-20 >75 >150 S2mo 
7/15R2 A pd 10-20 >75 >150 N 

7/4M2R2 A spd 10-20 >75 >150 S2mo 
7/4R2 A pd 10-20 >75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

7/53R1 A pd 10-20 >75 >150 N 
7hi,saM2R2 A spd 10-20 >75 >150 S2mo 

7hi,saR2 A pd 10-20 >75 >150 N 
7hiI A pd 10-20 >75 >150 N 

7hiIM2 A spd 10-20 >75 >150 S1 
7hiM2R2 A spd 10-20 >75 >150 S2mo 

7hiR1 A pd 10-20 >75 >150 N 
7hiR2 A pd 10-20 >75 >150 N 

7I A pd 10-20 >75 >150 N 
7IM2 A spd 10-20 >75 >150 S1 
7M2N A spd 10-20 >75 >150 N 
7M2R1 A spd 10-20 >75 >150 S2o 
7M2R2 A spd 10-20 >75 >150 S2mo 
7M2R3 A spd 10-20 >75 >150 S3m 

7N A pd 10-20 >75 >150 N 
7R1 A pd 10-20 >75 >150 N 
7R2 A pd 10-20 >75 >150 N 
7R3 A pd 10-20 >75 >150 N 
7saI A pd 10-20 >75 >150 N 

7saR2 A pd 10-20 >75 >150 N 
8I A pd-mw >20 35-75 >150 N 

8R1 A pd-mw >20 35-75 >150 N 
8R2 A pd-mw >20 35-75 >150 N 
8R3 A pd-mw >20 35-75 >150 N 
8xI A pd-mw >20 35-75 >150 N 

8xR2 A pd-mw >20 35-75 >150 N 
8xR3 A pd-mw >20 35-75 >150 N 

9I A pd >20 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

9N A pd >20 35-75 >150 N 
9R1 A pd >20 35-75 >150 N 
9R2 A pd >20 35-75 >150 N 
10I A pd >20 35-75 >150 N 

10R1 A pd >20 35-75 >150 N 
10R2 A pd >20 35-75 >150 N 
11I A pd >20 35-75 >150 N 

11IM2 A spd >20 35-75 >150 N 
11N A pd >20 35-75 >150 N 
11R1 A pd >20 35-75 >150 N 
11R2 A pd >20 35-75 >150 N 
11R3 A pd >20 35-75 >150 N 
12I A vpd >20 >75 >150 N 
12N A vpd >20 >75 >150 N 
12R2 A vpd >20 >75 >150 N 
12R3 A vpd >20 >75 >150 N 
13I A vpd >20 >75 >150 N 
13N A vpd >20 >75 >150 N 
13R1 A vpd >20 >75 >150 N 
13R2 A vpd >20 >75 >150 N 
13R3 A vpd >20 >75 >150 N 
14I A pd >20 <35 >150 N 

14R1 A pd >20 <35 >150 N 
14R2 A pd >20 <35 >150 N 

15/21R1 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15hi,calI A pd 10-20 35-75 >150 N 

15hi,calIM2 A spd 10-20 35-75 >150 S1 
15hi,calM2R2 A spd 10-20 35-75 >150 S2mo 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

15hi,calR2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15hi/7hiM2R2 A spd 10-20 35-75 >150 S2mo 

15hi/7hiR2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15hiI A pd 10-20 35-75 >150 N 

15hiIM2 A spd 10-20 35-75 >150 S1 
15hiM2R1 A spd 10-20 35-75 >150 S2o 
15hiM2R2 A spd 10-20 35-75 >150 S2mo 

15hiR1 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15hiR2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15hiR3 A pd 10-20 35-75 >150 N 

15I A pd 10-20 35-75 >150 N 
15IM2 A spd 10-20 35-75 >150 S1 

15M2R1 A spd 10-20 35-75 >150 S2o 
15M2R2 A spd 10-20 35-75 >150 S2mo 

15R1 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15R2 A pd 10-20 35-75 >150 N 
15R3 A pd 10-20 35-75 >150 N 

16/25R2 A pd <10 <35 >150 N 
16hiI A pd <10 <35 >150 N 

16hiIM2 A pd <10 <35 >150 S1 
16hiM2R2 A pd <10 <35 >150 S2mn 

16hiR1 A pd <10 <35 >150 N 
16hiR2 A pd <10 <35 >150 N 

16I A pd <10 <35 >150 N 
16IM2 A pd <10 <35 >150 S1 

16M2R1 A pd <10 <35 >150 S2on 
16M2R2 A pd <10 <35 >150 S2mon 

16R1 A pd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

16R2 A pd <10 <35 >150 N 
17/25R1 A spd <10 <35 >150 N 

17/35M2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
17/35R1 A spd <10 <35 >150 N 
17/35R2 A spd <10 <35 >150 N 
17/40R2 A spd <10 <35 >150 N 

17csubM2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 
17csubR1 A spd <10 <35 >150 N 
17csubR2 A spd <10 <35 >150 N 
17hi,csubI A spd <10 <35 >150 N 

17hi,csubM2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
17hi,csubR1 A spd <10 <35 >150 N 

17hi,d3cI A spd <10 <35 >150 N 
17hi,d3cM2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 

17hi,d3cR1 A spd <10 <35 >150 N 
17hiI A spd <10 <35 >150 N 

17hiM2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
17hiM2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 

17hiR1 A spd <10 <35 >150 N 
17hiR2 A spd <10 <35 >150 N 

17I A spd <10 <35 >150 N 
17IM2 A mw <10 <35 >150 S1 

17M2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
17M2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 

17R1 A spd <10 <35 >150 N 
17R2 A spd <10 <35 >150 N 
17R3 A spd <10 <35 >150 N 

18/22R2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

18/36gmM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2m 
18/36gmM2R3 A mw 10-20 35-75 >150 S3m 

18/36gmR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18/36gmR3 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18calM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2m 

18calR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18calsubI A spd 10-20 35-75 >150 N 

18calsubR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18csubI A spd 10-20 35-75 >150 N 

18csubIM2 A mw 10-20 35-75 >150 S1 
18csubM2R1 A mw 10-20 35-75 >150 S1 
18csubM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2m 

18csubR1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18csubR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18csubR3 A spd 10-20 35-75 >150 N 

18d3cM2R1 A mw 10-20 35-75 >150 S1 
18d3cR1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18d3cR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

18hiM2R1 A mw 10-20 35-75 >150 S1 
18hiM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2m 

18hiR1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18hiR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

18I A spd 10-20 35-75 >150 N 
18IM2 A mw 10-20 35-75 >150 S1 

18M2R1 A mw 10-20 35-75 >150 S1 
18M2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2m 
18M2R3 A mw 10-20 35-75 >150 S3m 

18N A spd 10-20 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

18R1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18R2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18R3 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18saI A spd 10-20 35-75 >150 N 

18saIM2 A mw 10-20 35-75 >150 S2x 
18saM2R1 A mw 10-20 35-75 >150 S2x 
18saM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mx 

18saN A spd 10-20 35-75 >150 N 
18saR1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
18saR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

19/19,csubR1 A spd <10 <35 >150 N 
19/19,d3cR1 A spd <10 <35 >150 N 
19/22M2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 

19/22R2 A spd <10 <35 >150 N 
19/49R1 A spd <10 <35 >150 N 
19d3cR1 A spd <10 <35 >150 N 

19hi,d3cR1 A spd <10 <35 >150 N 
19hi/19hi,d3cR1 A spd <10 <35 >150 N 

19hi/22hiR2 A spd <10 <35 >150 N 
19hiI A spd <10 <35 >150 N 

19hiM2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
19hiM2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 

19hiR1 A spd <10 <35 >150 N 
19hiR2 A spd <10 <35 >150 N 

19I A spd <10 <35 >150 N 
19M2R1 A mw <10 <35 >150 S2n 
19M2R2 A mw <10 <35 >150 S2mn 

19R1 A spd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

19R2 A spd <10 <35 >150 N 
20/20colM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mx 

20/20colR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20/20fM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mfx 

20/20fR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20col/20R2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

20colR1 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20f,calI A spd 10-20 35-75 >150 N 

20f,calsubM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mfx 
20f,calsubR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

20f,ssubI A spd 10-20 35-75 >150 N 
20f,ssubM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mfx 

20f,ssubR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20fI A spd 10-20 35-75 >150 N 

20fIM2 A mw 10-20 35-75 >150 S2fx 
20fM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mfx 

20fR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20hi,csubR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 

20hiI A spd 10-20 35-75 >150 N 
20hiM2N A mw 10-20 35-75 >150 N 
20hiM2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mx 
20hiM2R3 A mw 10-20 35-75 >150 S3m 

20hiN A spd 10-20 35-75 >150 N 
20hiR2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
20hiR3 A spd 10-20 35-75 >150 N 

20I A spd 10-20 35-75 >150 N 
20IM2 A mw 10-20 35-75 >150 S2x 

20M2R2 A mw 10-20 35-75 >150 S2mx 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

20R2 A spd 10-20 35-75 >150 N 
21/38R2 A spd 10-20 >75 >150 N 

21I A spd 10-20 >75 >150 N 
21IM2 A mw 10-20 >75 >150 S1 

21M2R2 A mw 10-20 >75 >150 S2m 
21M2R3 A mw 10-20 >75 >150 S3m 

21R1 A spd 10-20 >75 >150 N 
21R2 A spd 10-20 >75 >150 N 
21R3 A spd 10-20 >75 >150 N 

22/22tksM2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 
22/22tksR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22/59M2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 

22/59R2 A spd <10 35-75 >150 N 
22calsubI A spd <10 35-75 >150 N 

22calsubIM2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 
22calsubM2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mnz 

22calsubR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22csubI A spd <10 35-75 >150 N 

22csubIM2 A mw <10 35-75 >150 S1 
22csubM2R1 A mw <10 35-75 >150 S2n 
22csubM2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 

22csubR1 A spd <10 35-75 >150 N 
22csubR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22d3cR1 A spd <10 35-75 >150 N 
22fsiR2 A spd <10 35-75 >150 N 

22hi,d3cM2R1 A mw <10 35-75 >150 S2n 
22hi,d3cR1 A spd <10 35-75 >150 N 

22hiI A spd <10 35-75 >150 N 
 



3-17 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

22hiR1 A spd <10 35-75 >150 N 
22hiR2 A spd <10 35-75 >150 N 

22I A spd <10 35-75 >150 N 
22IM2 A mw <10 35-75 >150 S1 

22M2R1 A mw <10 35-75 >150 S2n 
22M2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 

22R1 A spd <10 35-75 >150 N 
22R2 A spd <10 35-75 >150 N 
22R3 A spd <10 35-75 >150 N 

22sa,csubR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22sa,d3cI A spd <10 35-75 >150 N 

22sa,d3cR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22saI A spd <10 35-75 >150 N 

22saIM2 A mw <10 35-75 >150 S2x 
22saM2R1 A mw <10 35-75 >150 S2nx 
22saM2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mnx 

22saR1 A spd <10 35-75 >150 N 
22saR2 A spd <10 35-75 >150 N 
22tksI A spd <10 35-75 >150 N 

22tksM2R2 A mw <10 35-75 >150 S2mn 
22tksR1 A spd <10 35-75 >150 N 
22tksR2 A spd <10 35-75 >150 N 

23I A pd <10 <35 >150 N 
23M2R3 A spd <10 <35 >150 S3m 

23N A pd <10 <35 >150 N 
23R1 A pd <10 <35 >150 N 
23R2 A pd <10 <35 >150 N 
23R3 A pd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

24/22tksM2R2 A wd <10 35-75 >150 S2mn 
24/22tksR1 A spd-mw <10 35-75 >150 N 
24/22tksR2 A spd-mw <10 35-75 >150 N 

24I A wd <10 35-75 >150 N 
24IM2 A wd <10 35-75 >150 S1 

24M2R1 A wd <10 35-75 >150 S2n 
24M2R2 A spd-mw <10 35-75 >150 S2mn 

24R1 A spd-mw <10 35-75 >150 N 
24R2 A spd-mw <10 35-75 >150 N 

24saM2R2 A wd <10 35-75 >150 S2mnx 
24saR2 A spd-mw <10 35-75 >150 N 
25hiI A spd <10 <35 0-50 N 

25hiIM2 A mw <10 <35 0-50 S2rn 
25hiM2R1 A mw <10 <35 0-50 S2rn 
25hiM2R2 A mw <10 <35 0-50 S2rmn 

25hiR1 A spd <10 <35 0-50 N 
25hiR2 A spd <10 <35 0-50 N 

25I A spd <10 <35 0-50 N 
25IM2 A mw <10 <35 0-50 S2rn 

25M2R1 A mw <10 <35 0-50 S2rn 
25M2R2 A mw <10 <35 0-50 S2rmn 

25R1 A spd <10 <35 0-50 N 
25R2 A spd <10 <35 0-50 N 

25udicR1 A spd <10 <35 0-50 S1 
26B/53BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2rn 
26B/53BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2rmn 

26BI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
26BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

26BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
26CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
26CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
26DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
26DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
26ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
26ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
26gmBI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 

26gmBR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2no 
26gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mno 

26gmI A mw-wd <10 <35 >150 S2no 
26gmR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2no 
26gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mno 

26I A mw-wd <10 <35 >150 S1 
26R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
26R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
27BI B wd <10 <35 >150 S1 

27BR2 B wd <10 <35 >150 S2mn 
27CR2 C wd <10 <35 >150 S2emn 
27DR2 D wd <10 <35 >150 S3e 
27R2 A wd <10 <35 >150 S2mn 
28bI A mw-wd >20 >75 >150 N 

28bR1 A mw-wd >20 >75 >150 N 
28bR2 A mw-wd >20 >75 >150 N 

28/52R2 A mw-wd >20 >75 >150 S2rm 
28Bb,d3cI B mw-wd >20 >75 >150 N 

28Bb,d3cR2 B mw-wd >20 >75 >150 N 
28BbI B mw-wd >20 >75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

28BbR2 B mw-wd >20 >75 >150 N 
28B/52BR2 B mw-wd >20 >75 >150 S2rm 

28BI B mw-wd >20 >75 >150 S1 
28BN B mw-wd >20 >75 >150 N 
28BR1 B mw-wd >20 >75 >150 S1 
28BR2 B mw-wd >20 >75 >150 S2m 
28BR3 B mw-wd >20 >75 >150 S3m 

28C/31CR2 C mw-wd >20 >75 >150 S2em 
28C/47CR2 C mw-wd >20 >75 >150 S3r 
28C/52CR2 C mw-wd >20 >75 >150 S2rm 

28CR1 C mw-wd >20 >75 >150 S2e 
28CR2 C mw-wd >20 >75 >150 S2em 
28CR3 C mw-wd >20 >75 >150 S3m 

28D/52DR2 D mw-wd >20 >75 >150 S2rm 
28D/54DR3 D mw-wd >20 >75 >150 S3em 

28d3cR2 A mw-wd >20 >75 >150 S2m 
28DR1 D mw-wd >20 >75 >150 S3e 
28DR2 D mw-wd >20 >75 >150 S3e 
28DR3 D mw-wd >20 >75 >150 S3em 

28E/47ER2 E mw-wd >20 >75 >150 N 
28E/47ER3 E mw-wd >20 >75 >150 N 
28E/52ER2 E mw-wd >20 >75 >150 N 
28E/RCR2 E mw-wd >20 >75 >150 N 

28ER1 E mw-wd >20 >75 >150 N 
28ER2 E mw-wd >20 >75 >150 N 
28ER3 E mw-wd >20 >75 >150 N 

28gmBR2 B mw-wd >20 >75 >150 S2om 
28gmI A mw-wd >20 >75 >150 S2o 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

28gmN A mw-wd >20 >75 >150 N 
28gmR2 A mw-wd >20 >75 >150 S2om 
28gmR3 A mw-wd >20 >75 >150 S3m 

28I A mw-wd >20 >75 >150 S1 
28N A mw-wd >20 >75 >150 N 
28R1 A mw-wd >20 >75 >150 S1 
28R2 A mw-wd >20 >75 >150 S2m 
28R3 A mw-wd >20 >75 >150 S3m 

29/48R2 A mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

29B,d3anR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
29B,d3anR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

29B,d3calsubR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
29B,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
29B/29CR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2en 
29B/29CR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2men 
29B/31BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
29B/33BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
29B/35BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
29B/46BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2rn 
29B/46BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2rmn 
29B/47BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29B/47BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29B/48BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29B/48BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29B/52BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3rm 
29B/55BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2r 
29B/55BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2rm 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

29B/56BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2rn 
29B/RCR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
29B/RCR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

29BI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
29BN B mw-wd <10 <35 >150 N 
29BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
29BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
29BR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 

29C,d3anR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
29C,d3anR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
29C/31CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
29C/31CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
29C/35CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
29C/46CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2rn 
29C/46CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2rmn 
29C/47CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29C/47CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29C/48CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29C/48CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
29C/52CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2er 
29C/52CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2rm 
29C/55CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2er 
29C/55CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2erm 
29C/RCR1 C mw-wd <10 <35 >150 N 
29C/RCR2 C mw-wd <10 <35 >150 N 

29CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
29CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
29CR3 C mw-wd <10 <35 >150 S3m 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

29D,d3anR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D,d3anR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/31DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/31DR3 D mw-wd <10 <35 >150 S3em 
29D/35DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/40DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/46DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/46DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/47DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
29D/47DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
29D/48DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
29D/48DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
29D/52DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/55DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/55DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29D/RLR2 D mw-wd <10 <35 >150 N 

29DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
29DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 

29E/31ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/31ER3 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/35ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/46ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/46ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/47ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/47ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/48ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/48ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/52ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

29E/55ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29E/RLR1 E mw-wd <10 <35 >150 N 

29ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29ER3 E mw-wd <10 <35 >150 N 
29flbI A mw-wd <10 <35 >150 N 

29flbR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
29flBbI B mw-wd <10 <35 >150 N 

29flBbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
29gmR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2o 

29I A mw-wd <10 <35 >150 S1 
29R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
29R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

30BR1 B wd >20 <35 >150 S2n 
30BR2 B wd >20 <35 >150 S2mn 
30CR1 C wd >20 <35 >150 S2en 
30CR2 C wd >20 <35 >150 S2emn 
30DR1 D wd >20 <35 >150 S3e 
30DR2 D wd >20 <35 >150 S3e 
30DR3 D wd >20 <35 >150 S3em 
30ER1 E wd >20 <35 >150 N 
30ER2 E wd >20 <35 >150 N 
31bI A mw-wd >20 35-75 >150 N 

31bR2 A mw-wd >20 35-75 >150 N 
31/31bR2 A mw-wd >20 35-75 >150 N 

31Bb,calsubR2 B mw-wd >20 35-75 >150 N 
31BbI B mw-wd >20 35-75 >150 N 

31BbR1 B mw-wd >20 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

31BbR2 B mw-wd >20 35-75 >150 N 
31B,calsubR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S2m 
31B/31BbR2 B mw-wd >20 35-75 >150 N 
31B/31CR1 B mw-wd >20 35-75 >150 S1 
31B/31CR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S2m 
31B/31CR3 B mw-wd >20 35-75 >150 S3em 
31B/33BR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S3m 
31B/36BR1 B mw-wd >20 35-75 >150 S2n 
31B/47BR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S3r 
31B/48BR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S3r 
31B/55BR1 B mw-wd >20 35-75 >150 S2r 
31B/55BR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S2rm 
31B/RLR1 B mw-wd >20 35-75 >150 N 

31BI B mw-wd >20 35-75 >150 S1 
31BN B mw-wd >20 35-75 >150 N 
31BR1 B mw-wd >20 35-75 >150 S1 
31BR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S2m 
31BR3 B mw-wd >20 35-75 >150 S3m 

31C,calsubR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S2em 
31C/31DR1 C mw-wd >20 35-75 >150 S3e 
31C/31DR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S3e 
31C/36CR1 C mw-wd >20 35-75 >150 S2en 
31C/47CR1 C mw-wd >20 35-75 >150 S3r 
31C/47CR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S3r 
31C/48CR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S3r 
31C/52CR1 C mw-wd >20 35-75 >150 S2re 
31C/52CR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S2rem 
31C/55CR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S2erm 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

31C/55CR3 C mw-wd >20 35-75 >150 S3m 
31C/RCR1 C mw-wd >20 35-75 >150 N 
31C/RCR2 C mw-wd >20 35-75 >150 N 

31CN C mw-wd >20 35-75 >150 N 
31CR1 C mw-wd >20 35-75 >150 S2e 
31CR2 C mw-wd >20 35-75 >150 S2em 
31CR3 C mw-wd >20 35-75 >150 S3m 

31D/35DR3 D mw-wd >20 35-75 >150 S3em 
31D/47DN D mw-wd >20 35-75 >150 N 
31D/47DR1 D mw-wd >20 35-75 >150 S3er 
31D/47DR2 D mw-wd >20 35-75 >150 S3er 
31D/47DR3 D mw-wd >20 35-75 >150 S3rem 
31D/55DR3 D mw-wd >20 35-75 >150 S3em 
31D/RCR1 D mw-wd >20 35-75 >150 N 

31DR1 D mw-wd >20 35-75 >150 S3e 
31DR2 D mw-wd >20 35-75 >150 S3e 
31DR3 D mw-wd >20 35-75 >150 S3em 

31E/47ER2 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31E/47ER3 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31E/55ER2 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31E/RCR1 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31E/RCR2 E mw-wd >20 35-75 >150 N 

31ER1 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31ER2 E mw-wd >20 35-75 >150 N 
31ER3 E mw-wd >20 35-75 >150 N 

31gm,calI A mw-wd >20 35-75 >150 S2o 
31gm,calR1 A mw-wd >20 35-75 >150 S2o 

31gmBI B mw-wd >20 35-75 >150 S2o 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

31gmBR1 B mw-wd >20 35-75 >150 S2o 
31gmBR2 B mw-wd >20 35-75 >150 S2om 

31gmI A mw-wd >20 35-75 >150 S2o 
31gmR1 A mw-wd >20 35-75 >150 S2o 
31gmR2 A mw-wd >20 35-75 >150 S2om 

31I A mw-wd >20 35-75 >150 S1 
31N A mw-wd >20 35-75 >150 N 
31R1 A mw-wd >20 35-75 >150 S1 
31R2 A mw-wd >20 35-75 >150 S2m 
31R3 A mw-wd >20 35-75 >150 S3m 
32BI B mw-wd 10-20 <35 >150 S1 

32BR1 B mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 
32BR2 B mw-wd 10-20 <35 >150 S2mn 
32CR1 C mw-wd 10-20 <35 >150 S2e 

32gmBR1 B mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 
32gmBR2 B mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 

32gmI A mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 
32gmR1 A mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 
32gmR2 A mw-wd 10-20 <35 >150 S2mon 

32I A mw-wd 10-20 <35 >150 S1 
32R1 A mw-wd 10-20 <35 >150 S2n 
32R2 A mw-wd 10-20 <35 >150 S2mn 

33b,csubI A mw-wd <10 35-75 >150 N 
33b,csubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

33bR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
33bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

33,csubI A mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
33,csubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

33/38R1 A mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
33/38R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33/38R3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
33/48R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S3r 

33Bb,csubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
33BbI B mw-wd <10 35-75 >150 N 

33BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
33B,csubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33B/38BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33B/38BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
33B/44BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33B/47BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3r 
33B/55BR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2r 
33B/55BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2rm 

33BI B mw-wd <10 35-75 >150 S1 
33BN B mw-wd <10 35-75 >150 N 
33BR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
33BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
33CR1 C mw-wd <10 35-75 >150 S2en 
33CR2 C mw-wd <10 35-75 >150 S2emn 
33DR2 D mw-wd <10 35-75 >150 S3e 
33gmBI B mw-wd <10 35-75 >150 S2on 

33gmBR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2on 
33gmBR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mon 

33gmI A mw-wd <10 35-75 >150 S2on 
33gmR1 A mw-wd <10 35-75 >150 S2on 
33gmR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mon 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

33gmR3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
33I A mw-wd <10 35-75 >150 S1 
33N A mw-wd <10 35-75 >150 N 
33R1 A mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
33R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
33R3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
34BI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
34BN B mw-wd <10 <35 >150 N 
34BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
34BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
34BR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 
34CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
34CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
34CR3 C mw-wd <10 <35 >150 S3m 
34DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
34DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
34ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
34ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
34gmBI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 

34gmBR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2on 
34gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mon 

34gmI A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
34gmR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
34gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mon 

34I A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
34R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
34R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

35b,csubI A mw-wd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

35b,csubR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
35b,csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

35bI A mw-wd <10 <35 >150 N 
35bR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
35bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

35,csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35/44R2 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

35Bb,csubI B mw-wd <10 <35 >150 N 
35Bb,csubR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
35Bb,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
35Bb,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 

35BbI B mw-wd <10 <35 >150 N 
35BbR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
35BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

35B,calsubR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35B,csubI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 

35B,csubR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35B,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

35B,d3cI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35B,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35B,d3cR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35B/36BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35B/40BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35B/48BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
35B/56BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2rnm 

35BI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
35BN B mw-wd <10 <35 >150 N 
35BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

35BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35BR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 

35C,d3cR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
35C/40CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3emn 
35C/48CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
35C/56CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2ermn 
35C/56CR3 C mw-wd <10 <35 >150 S3m 
35C/RCR2 C mw-wd <10 <35 >150 N 

35CN C mw-wd <10 <35 >150 N 
35CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
35CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
35CR3 C mw-wd <10 <35 >150 S3m 

35D/40DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
35D/48DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
35D/56DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 

35d3cI A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35d3cR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
35DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
35DR3 D mw-wd <10 <35 >150 S3em 

35E/40ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35E/48ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35E/48ER3 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35E/55ER3 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35E/56ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 

35ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35ER2 E mw-wd <10 <35 >150 N 
35ER3 E mw-wd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

35gmBI B mw-wd <10 <35 >150 S2on 
35gmBN B mw-wd <10 <35 >150 N 
35gmBR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2on 
35gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
35gmBR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 

35gmI A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
35gmN A mw-wd <10 <35 >150 N 
35gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
35gmR3 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

35I A mw-wd <10 <35 >150 S1 
35N A mw-wd <10 <35 >150 N 
35R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
35R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
35R3 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

36b,calsubI A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36b,calsubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

36b,csubI A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36b,csubR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36b,csubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

36bI A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36bR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

36,csubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
36/36bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36Bb,calI B mw-wd <10 35-75 >150 N 

36Bb,calR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36Bb,calsubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 

36Bb,csubI B mw-wd <10 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

36Bb,csubR1 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36Bb,csubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 

36BbI B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36BbR1 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 

36B,calR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2m 
36B,calsubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 

36B,csubI B mw-wd <10 35-75 >150 S1 
36B,csubR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
36B,csubR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 

36B,d3cI B mw-wd <10 35-75 >150 S1 
36B,d3cR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
36B,d3cR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 

36B/36BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36B/38BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

36BI B mw-wd <10 35-75 >150 S1 
36BN B mw-wd <10 35-75 >150 N 
36BR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
36BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
36BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
36CN C mw-wd <10 35-75 >150 N 
36CR1 C mw-wd <10 35-75 >150 S2en 
36CR2 C mw-wd <10 35-75 >150 S2emn 
36CR3 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
36csubI A mw-wd <10 35-75 >150 S1 

36csubR1 A mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
36csubR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 

36DR1 D mw-wd <10 35-75 >150 S3e 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

36DR2 D mw-wd <10 35-75 >150 S3e 
36ER1 E mw-wd <10 35-75 >150 N 
36gmBI B mw-wd <10 35-75 >150 S2on 

36gmBR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S2mon 
36gmI A mw-wd <10 35-75 >150 S1 
36gmN A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36gmR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mon 
36gmR3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

36I A mw-wd <10 35-75 >150 S1 
36N A mw-wd <10 35-75 >150 N 
36R1 A mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
36R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S2mn 
36R3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

37b,calI A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,calR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

37b,fl/37bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,flI A mw-wd <10 <35 >150 N 

37b,flR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,flR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,fR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,fsiI A mw-wd <10 <35 >150 N 

37b,fsiR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b,fsiR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

37b/35b,csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37b/37b,flR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

37bI A mw-wd <10 <35 >150 N 
37bR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

37,calI A mw-wd <10 <35 >150 S1 
37,calR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

37,flI A mw-wd <10 <35 >150 S1 
37,flR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
37,flR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
37,fsiI A mw-wd <10 <35 >150 S1 

37,fsiR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
37,fsiR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
37/44R1 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
37/44R2 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
37Bb,calI B mw-wd <10 <35 >150 N 

37Bb,calR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37Bb,fl,calR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

37Bb,flI B mw-wd <10 <35 >150 N 
37Bb,flR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37Bb,flR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37Bb,fR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

37Bb/35Bb,csubR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37Bb/35Bb,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

37Bb/37Bb,flR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37BbI B mw-wd <10 <35 >150 N 

37BbR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
37BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

37B,calR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
37B,fl,calR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

37B,flI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
37B,flR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
37B,flR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

37B/35B,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
37B/44BR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
37B/44BR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
37B/49BR2 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rnm 

37BI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
37BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
37BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

37C/48CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
37col,bI A mw-wd <10 <35 >150 N 

37col,bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
37CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 

37D/48DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3erm 
37DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
37gmBI B mw-wd <10 <35 >150 S2on 

37gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
37gmI A mw-wd <10 <35 >150 S2on 

37gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
37I A mw-wd <10 <35 >150 S1 

37R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
37R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
38bI A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 

38bR1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38bR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 

38/33R1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38/38fsiR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S2mf 

38/4R1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38/4R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38/7R1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

38BbI B mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38BbR1 B mw-wd 10-20 35-75 >150 N 

38B/44BR2 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S3m 
38BfsiR1 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S2f 

38BI B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38BR1 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38BR2 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 
38BR3 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S3m 
38flI A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 

38flR1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38flR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 

38fsib/4R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38fsib/7R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 

38fsibI A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38fsibR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 

38fsi/38fsibR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38fsi/7R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38fsiBI B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 

38fsiBR1 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38fsiBR2 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 

38fsiI A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38fsiR1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38fsiR2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 

38I A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38N A mw-wd 10-20 35-75 >150 N 
38R1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
38R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 
38R3 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S3m 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

39BI B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
39BN B mw-wd <10 <35 >150 N 
39BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
39BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
39BR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 
39CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
39CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 

39D/RCR1 D mw-wd <10 <35 >150 N 
39D/RCR2 D mw-wd <10 <35 >150 N 

39DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
39DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 

39E/RCR1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
39E/RCR2 E mw-wd <10 <35 >150 N 

39ER1 E mw-wd <10 <35 >150 N 
39gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mon 

39gmI A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
39gmR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
39gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
39gmR3 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

39I A mw-wd <10 <35 >150 S1 
39R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
39R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40b,csubI A mw-wd <10 <35 >150 N 
40b,csubR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40b,csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

40b,d3cI A mw-wd <10 <35 >150 N 
40b,d3clayR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

40b,d3cR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

40b,d3cR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40b/41bR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40b/41bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

40bI A mw-wd <10 <35 >150 N 
40bR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 

40,csubR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40,csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40/40bR1 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40/40bR2 A mw-wd <10 <35 >150 N 
40/40BR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40/41R1 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 
40/41R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2m 

40Bb,calsubR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb,csubI B mw-wd <10 <35 >150 N 

40Bb,csubR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40Bb,d3cI B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb,d3clayR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb,d3clayR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40Bb,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb,d3cR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40Bb/41BbR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40Bb/41BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40BbI B mw-wd <10 <35 >150 N 
40BbR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40B,csubI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

40B,csubR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B,csubR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40B,csuR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B,csuR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40B,d3cI B mw-wd <10 <35 >150 S1 

40B,d3clayR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B,d3clayR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40B,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B,d3cR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40B,saR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40B/35BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40B/40Bb,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40B/40BbR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40B/40BbR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40B/40B,d3cR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B/40B,d3cR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40B/41BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40B/41BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40B/44BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 
40B/44BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 
40B/48BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S3r 
40B/56BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2rn 
40B/56BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2rmn 
40B/RCR1 B mw-wd <10 <35 >150 N 
40B/RCR2 B mw-wd <10 <35 >150 N 

40BI B mw-wd <10 <35 >150 S1 
40BN B mw-wd <10 <35 >150 N 
40BR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2n 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

40BR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40BR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 

40C,d3cR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
40C,d3cR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
40C/35CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
40C/41CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
40C/48CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S3r 
40C/56CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2ern 
40C/56CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2ermn 
40C/RCR1 C mw-wd <10 <35 >150 N 
40C/RCR2 C mw-wd <10 <35 >150 N 
40calsubR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40CN C mw-wd <10 <35 >150 N 
40CR1 C mw-wd <10 <35 >150 S2en 
40CR2 C mw-wd <10 <35 >150 S2emn 
40CR3 C mw-wd <10 <35 >150 S3m 
40csubI A mw-wd <10 <35 >150 S2n 

40csubR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40csubR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 

40D/48DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3er 
40D/RCR2 D mw-wd <10 <35 >150 N 
40d3cR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40d3cR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40danBI B mw-wd <10 <35 >150 S2r 
40danBN B mw-wd <10 <35 >150 N 
40DR1 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 
40DR2 D mw-wd <10 <35 >150 S3e 

40gm,csubI A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

40gm,csubR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
40gmBR1 B mw-wd <10 <35 >150 S2on 
40gmBR2 B mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
40gmBR3 B mw-wd <10 <35 >150 S3m 

40gmI A mw-wd <10 <35 >150 S1 
40gmR1 A mw-wd <10 <35 >150 S2on 
40gmR2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mon 
40gmR3 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

40I A mw-wd <10 <35 >150 S1 
40N A mw-wd <10 <35 >150 N 
40R1 A mw-wd <10 <35 >150 S2n 
40R2 A mw-wd <10 <35 >150 S2mn 
40R3 A mw-wd <10 <35 >150 S3m 

41b/44bR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
41b/44bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

41bI A mw-wd <10 35-75 >150 N 
41bR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
41bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 

41/41bR1 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
41/41bR2 A mw-wd <10 35-75 >150 N 
41/44BR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41/44R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41Bb/41BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41Bb/44BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 

41BbI B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41BbR1 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 

41B,d3clayR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

41B,d3cR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B,d3ssI B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41B,d3ssR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B,spodR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B/40BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B/41BbR1 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41B/41BbR2 B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41B/41BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B/41BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B/44BR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41B/44BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41BI B mw-wd <10 35-75 >150 S2n 
41BN B mw-wd <10 35-75 >150 N 
41BR1 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41BR2 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41BR3 B mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41C,d3clayR2 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41C/56CR2 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41CR1 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41CR2 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41CR3 C mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41d3cR2 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41I A mw-wd <10 35-75 >150 S1 

41R1 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41R2 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
41R3 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 

41spodR1 A mw-wd <10 35-75 >150 S3m 
42BI B sex <10 <35 50-100 S3m 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

42BR1 B sex <10 <35 50-100 S3m 
42BR2 B sex <10 <35 50-100 S3m 

42I A sex <10 <35 50-100 S2n 
42R1 A sex <10 <35 50-100 S3m 
42R2 A sex <10 <35 50-100 S3m 
43BI B sex <10 <35 >150 S2n 
43BN B sex <10 <35 >150 N 
43BR1 B sex <10 <35 >150 S3m 
43BR2 B sex <10 <35 >150 S3m 
43BR3 B sex <10 <35 >150 S3m 
43CR1 C sex <10 <35 >150 S3m 
43CR2 A sex <10 <35 >150 S3m 
43gmI A sex <10 <35 >150 S2n 

43gmR2 A sex <10 <35 >150 S3m 
43I A sex <10 <35 >150 S2n 
43N A sex <10 <35 >150 N 
43R1 A sex <10 <35 >150 S3m 
43R2 A sex <10 <35 >150 S3m 
43R3 A sex <10 <35 >150 S3m 

44b,d4clay/44bR2 A wd-sex <10 35-75 >150 N 
44b,d4clayI A wd-sex <10 35-75 >150 N 

44b,d4clayR1 A wd-sex <10 35-75 >150 N 
44b,d4clayR2 A wd-sex <10 35-75 >150 N 

44b/41bR2 A wd-sex <10 35-75 >150 N 
44bI A wd-sex <10 35-75 >150 N 

44bR1 A wd-sex <10 35-75 >150 N 
44bR2 A wd-sex <10 35-75 >150 N 

44,d4clayI A wd-sex <10 35-75 >150 S2n 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

44,d4clayR1 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44,d4clayR2 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 

44/41R2 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44/44bR1 A wd-sex <10 35-75 >150 N 

44Bb,d4clay/44BbR2 B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44Bb,d4clayR1 B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44Bb,d4clayR2 B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44Bb,d4clayR3 B wd-sex <10 35-75 >150 N 

44BbI B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44BbR1 B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44BbR2 B wd-sex <10 35-75 >150 N 

44B,csubR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B,csubR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B,d3cR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 

44B,d4clay/44BR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B,d4clayI B wd-sex <10 35-75 >150 S2n 

44B,d4clayR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B,d4clayR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B/37BR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B/40BR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B/41BbR1 B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44B/41BR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44B/44BbR1 B wd-sex <10 35-75 >150 N 

44BI B wd-sex <10 35-75 >150 S2n 
44BN B wd-sex <10 35-75 >150 N 
44BR1 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44BR2 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44BR3 B wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

44C/41CR2 C wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44C/48CR2 C wd-sex <10 35-75 >150 S3r 

44CR1 C wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44CR2 C wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44CR3 C wd-sex <10 35-75 >150 S3m 

44csubR2 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44d3C/48CR2 C wd-sex <10 35-75 >150 S3r 

44DR2 D wd-sex <10 35-75 >150 S3em 
44I A wd-sex <10 35-75 >150 S2n 

44R1 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44R2 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 
44R3 A wd-sex <10 35-75 >150 S3m 

45/50R1 A mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 
45B/50BR1 B mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 

45BI B mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 
45BR1 B mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 
45BR2 B mw-wd <10 <35 0-50 S2rmn 

45calCR1 C mw-wd <10 <35 0-50 S2ren 
45CR1 C mw-wd <10 <35 0-50 S2ren 
45CR2 C mw-wd <10 <35 0-50 S2remn 
45DR1 D mw-wd <10 <35 0-50 S3e 
45DR2 D mw-wd <10 <35 0-50 S3e 
45ER1 E mw-wd <10 <35 0-50 N 
45ER2 E mw-wd <10 <35 0-50 N 
45gmBI B mw-wd <10 <35 0-50 S2rno 

45gmBR1 B mw-wd <10 <35 0-50 S2rno 
45gmCR1 C mw-wd <10 <35 0-50 S2reno 

45gmI A mw-wd <10 <35 0-50 S2orn 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

45gmR1 A mw-wd <10 <35 0-50 S2orn 
45gmR2 A mw-wd <10 <35 0-50 S2ormn 

45I A mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 
45R1 A mw-wd <10 <35 0-50 S2rn 
45R2 A mw-wd <10 <35 0-50 S2rmn 
46bI A wd <10 <35 0-50 N 

46bR1 A wd <10 <35 0-50 N 
46bR2 A wd <10 <35 0-50 N 
46BbI B wd <10 <35 0-50 N 

46BbR1 B wd <10 <35 0-50 N 
46BbR2 B wd <10 <35 0-50 N 

46B/47BR2 B wd <10 <35 0-50 S3r 
46B/55BR2 B wd <10 <35 0-50 S2rn 
46B/RLR2 B wd <10 <35 0-50 N 

46BI B wd <10 <35 0-50 S2rn 
46BN B wd <10 <35 0-50 N 
46BR1 B wd <10 <35 0-50 S2rn 
46BR2 B wd <10 <35 0-50 S2rmn 
46BR3 B wd <10 <35 0-50 S3m 

46C/47CR2 C wd <10 <35 0-50 S3r 
46C/55CR2 C wd <10 <35 0-50 S2remn 
46C/56CR2 C wd <10 <35 0-50 S2ernm 
46C/RLR2 C wd <10 <35 0-50 N 

46CR1 C wd <10 <35 0-50 S2rne 
46CR2 C wd <10 <35 0-50 S2remn 
46CR3 C wd <10 <35 0-50 S3m 

46D/47DR2 D wd <10 <35 0-50 S3er 
46D/48DR2 D wd <10 <35 0-50 S3erm 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

46D/RLR2 D wd <10 <35 0-50 N 
46DR1 D wd <10 <35 0-50 S3e 
46DR2 D wd <10 <35 0-50 S3e 
46ER1 E wd <10 <35 0-50 N 
46ER2 E wd <10 <35 0-50 N 

46gmR1 A wd <10 <35 0-50 S2ron 
46gmR2 A wd <10 <35 0-50 S2romn 

46I A wd <10 <35 0-50 S2rn 
46R1 A wd <10 <35 0-50 S2rn 
46R2 A wd <10 <35 0-50 S2rmn 
46R3 A wd <10 <35 0-50 S3rm 
47BbI B wd 10-20 35-75 0-50 N 

47BbR1 B wd 10-20 35-75 0-50 N 
47BbR2 B wd 10-20 35-75 0-50 N 

47B/31BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/48BR1 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/48BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/52BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/55BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/56BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47B/RCR1 B wd 10-20 35-75 0-50 N 
47B/RCR2 B wd 10-20 35-75 0-50 N 
47B/RLR2 B wd 10-20 35-75 0-50 N 

47BI B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47BR1 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47BR2 B wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47BR3 B wd 10-20 35-75 0-50 S3rm 

47C/48CR1 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

47C/48CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/52CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/55CR1 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/55CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/56CR1 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/56CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47C/59CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3rm 
47C/RCR2 C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47C/RLR2 C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calB/RCI B wd 10-20 35-75 0-50 N 

47calB/RCR2 B wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calB/RCR3 B wd 10-20 35-75 0-50 N 

47calBI B wd 10-20 35-75 0-50 S2r 
47calBN B wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calBR3 B wd 10-20 35-75 0-50 S3rm 

47calC/RCN C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calC/RCR2 C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calC/RCR3 C wd 10-20 35-75 0-50 N 

47calCN C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calCR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47calCR3 C wd 10-20 35-75 0-50 S3rm 

47calD/RCR2 D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47calE/RCR1 E wd 10-20 35-75 0-50 N 

47CN C wd 10-20 35-75 0-50 N 
47CR1 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47CR2 C wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47CR3 C wd 10-20 35-75 0-50 S3rm 

47D/31DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

47D/47ER1 D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47D/47ER2 D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47D/47ER3 D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47D/48DR1 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/48DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/48DR3 D wd 10-20 35-75 0-50 S3rem 
47D/49DR3 D wd 10-20 35-75 0-50 S3rem 
47D/53DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/55DR1 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/55DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/55DR3 D wd 10-20 35-75 0-50 S3rem 
47D/56DR1 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/56DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47D/RCR2 D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47D/RLR2 D wd 10-20 35-75 0-50 N 

47DN D wd 10-20 35-75 0-50 N 
47DR1 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47DR2 D wd 10-20 35-75 0-50 S3er 
47DR3 D wd 10-20 35-75 0-50 S3rem 

47E/48ER2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/48ER3 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/52ER2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/55ER1 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/55ER2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/55ER3 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/56ER1 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/RCR2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47E/RLR2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 

 



3-51 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

47ER1 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47ER2 E wd 10-20 35-75 0-50 N 
47ER3 E wd 10-20 35-75 0-50 N 

47I A wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47R1 A wd 10-20 35-75 0-50 S3r 
47R2 A wd 10-20 35-75 0-50 S3r 

48/56R1 A wd <10 <35 0-50 S3r 
48/56R2 A wd <10 <35 0-50 S3r 

48B/48BbR1 B wd <10 <35 0-50 N 
48B/55BR2 B wd <10 <35 0-50 S3r 
48B/56BI B wd <10 <35 0-50 S3r 
48B/56BN B wd <10 <35 0-50 N 
48B/56BR1 B wd <10 <35 0-50 S3r 
48B/56BR2 B wd <10 <35 0-50 S3r 
48B/56BR3 B wd <10 <35 0-50 S3rm 
48B/RCR1 B wd <10 <35 0-50 N 
48B/RCR2 B wd <10 <35 0-50 N 
48B/RLR1 B wd <10 <35 0-50 N 
48B/RLR2 B wd <10 <35 0-50 N 

48BI B wd <10 <35 0-50 S3r 
48BN B wd <10 <35 0-50 N 
48BR1 B wd <10 <35 0-50 S3r 
48BR2 B wd <10 <35 0-50 S3r 
48BR3 B wd <10 <35 0-50 S3rm 

48C/40CR2 C wd <10 <35 0-50 S3r 
48C/55CR1 C wd <10 <35 0-50 S3r 
48C/56CN C wd <10 <35 0-50 N 
48C/56CR1 C wd <10 <35 0-50 S3r 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

48C/56CR2 C wd <10 <35 0-50 S3r 
48C/56CR3 C wd <10 <35 0-50 S3rm 
48C/59CR2 C wd <10 <35 0-50 N 
48C/RCR1 C wd <10 <35 0-50 N 
48C/RCR2 C wd <10 <35 0-50 N 
48C/RCR3 C wd <10 <35 0-50 N 
48C/RLR1 C wd <10 <35 0-50 N 
48C/RLR2 C wd <10 <35 0-50 N 

48CN C wd <10 <35 0-50 N 
48CR1 C wd <10 <35 0-50 S3r 
48CR2 C wd <10 <35 0-50 S3r 
48CR3 C wd <10 <35 0-50 S3rm 

48D/48ER2 D wd <10 <35 0-50 N 
48D/55DR2 D wd <10 <35 0-50 S3er 
48D/56DR1 D wd <10 <35 0-50 S3er 
48D/56DR2 D wd <10 <35 0-50 S3er 
48D/56DR3 D wd <10 <35 0-50 S3erm 
48D/RCR1 D wd <10 <35 0-50 N 
48D/RCR2 D wd <10 <35 0-50 N 
48D/RCR3 D wd <10 <35 0-50 N 
48D/RLR1 D wd <10 <35 0-50 N 
48D/RLR2 D wd <10 <35 0-50 N 

48DN D wd <10 <35 0-50 N 
48DR1 D wd <10 <35 0-50 S3er 
48DR2 D wd <10 <35 0-50 S3er 
48DR3 D wd <10 <35 0-50 S3rem 

48E/56ER1 E wd <10 <35 0-50 N 
48E/56ER2 E wd <10 <35 0-50 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

48E/RCR1 E wd <10 <35 0-50 N 
48E/RCR2 E wd <10 <35 0-50 N 
48E/RCR3 E wd <10 <35 0-50 N 

48EN E wd <10 <35 0-50 N 
48ER1 E wd <10 <35 0-50 N 
48ER2 E wd <10 <35 0-50 N 
48ER3 E wd <10 <35 0-50 N 
48gmI A wd <10 <35 0-50 S3r 

48gmR1 A wd <10 <35 0-50 S3r 
48gmR2 A wd <10 <35 0-50 S3r 

48I A wd <10 <35 0-50 S3r 
48R2 A wd <10 <35 0-50 S3r 
48R3 A wd <10 <35 0-50 S3rm 

49b/49BR1 A mw-wd 10-20 <35 50-100 N 
49B/35B,d3cR1 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 

49BI B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
49BR1 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
49BR2 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rnm 

49BsheetI B mw-wd 10-20 <35 50-100 S3r 
49BsheetR1 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S3r 

49C/35C,d3cR1 C mw-wd 10-20 <35 50-100 S2ern 
49C/RCR2 C mw-wd 10-20 <35 50-100 N 

49CR1 C mw-wd 10-20 <35 50-100 S2ern 
49CR2 C mw-wd 10-20 <35 50-100 S2ermn 

49danBR1 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
49danBR2 B mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rmn 
49danCR2 C mw-wd 10-20 <35 50-100 S3r 
49danR2 A mw-wd 10-20 <35 50-100 S3r 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

49DR2 D mw-wd 10-20 <35 50-100 S3e 
49I A mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 

49R1 A mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
49R2 A mw-wd 10-20 <35 50-100 S2rnm 

49sheetR1 A mw-wd 10-20 <35 50-100 S3r 
50B/51BR1 B wd <10 <35 50-100 S2rn 

50BI B wd <10 <35 50-100 S2rn 
50BR1 B wd <10 <35 50-100 S2rn 
50BR2 B wd <10 <35 50-100 S2rnm 
50CR1 C wd <10 <35 50-100 S2ern 
50CR2 C wd <10 <35 50-100 S2ermn 
50CR3 C wd <10 <35 50-100 S3m 
50DR1 D wd <10 <35 50-100 S3e 
50DR2 D wd <10 <35 50-100 S3e 
50DR3 D wd <10 <35 50-100 S3em 
50ER1 E wd <10 <35 50-100 N 
50ER2 E wd <10 <35 50-100 N 

50gmR1 A wd <10 <35 50-100 S1 
50I A wd <10 <35 50-100 S2rn 

50R1 A wd <10 <35 50-100 S2rn 
50R2 A wd <10 <35 50-100 S2rnm 

51B/53BR1 B wd <10 <35 0-50 S2rn 
51B/53BR2 B wd <10 <35 0-50 S2rmn 

51BI B wd <10 <35 0-50 S2r 
51BR1 B wd <10 <35 0-50 S2r 
51BR2 B wd <10 <35 0-50 S2rm 

51C/53CR1 C wd <10 <35 0-50 S2ern 
51C/53CR2 C wd <10 <35 0-50 S2ermn 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

51CR1 C wd <10 <35 0-50 S2r 
51CR2 C wd <10 <35 0-50 S2rm 

51D/53DR1 D wd <10 <35 0-50 S3e 
51DN D wd <10 <35 0-50 N 
51DR1 D wd <10 <35 0-50 S2r 
51DR2 D wd <10 <35 0-50 S2rm 
51DR3 D wd <10 <35 0-50 S3erm 
51EN E wd <10 <35 0-50 N 
51ER1 E wd <10 <35 0-50 N 
51ER2 E wd <10 <35 0-50 N 
51ER3 E wd <10 <35 0-50 N 
51R1 A wd <10 <35 0-50 S3r 
51R2 A wd <10 <35 0-50 S3r 
52bR1 A wd >20 >75 0-50 N 

52/RLR2 A wd >20 >75 0-50 N 
52B/55BR2 B wd >20 >75 0-50 S2rm 
52B/RLR2 B wd >20 >75 0-50 N 

52BI B wd >20 >75 0-50 S2r 
52BN B wd >20 >75 0-50 N 
52BR1 B wd >20 >75 0-50 S2r 
52BR2 B wd >20 >75 0-50 S2rm 
52BR3 B wd >20 >75 0-50 S3m 

52C/RLR2 C wd >20 >75 0-50 N 
52CR1 C wd >20 >75 0-50 S2er 
52CR2 C wd >20 >75 0-50 S2erm 
52CR3 C wd >20 >75 0-50 S3m 

52D/RLR2 D wd >20 >75 0-50 N 
52DR2 D wd >20 >75 0-50 S3e 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

52ER2 E wd >20 >75 0-50 N 
52I A wd >20 >75 0-50 S2r 

52mdBI B wd >20 >75 0-50 S2r 
52mdBN B wd >20 >75 0-50 N 
52mdBR2 B wd >20 >75 0-50 S2rm 
52mdBR3 B wd >20 >75 0-50 S3m 
52mdCR2 C wd >20 >75 0-50 S2erm 

52mdI A wd >20 >75 0-50 S2r 
52mdN A wd >20 >75 0-50 N 
52mdR2 A wd >20 >75 0-50 S2rm 
52mdR3 A wd >20 >75 0-50 S3m 

52N A wd >20 >75 0-50 N 
52R1 A wd >20 >75 0-50 S2r 
52R2 A wd >20 >75 0-50 S2rm 
52R3 A wd >20 >75 0-50 S3m 

52udicBR1 B wd >20 >75 0-50 S1 
52udicCR1 C wd >20 >75 0-50 S2ee 

53BI B wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
53BR1 B wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
53BR2 B wd 10-20 <35 50-100 S2rnm 
53CR1 C wd 10-20 <35 50-100 S2ern 
53CR2 C wd 10-20 <35 50-100 S2ermn 
53DR1 D wd 10-20 <35 50-100 S3e 
53DR2 D wd 10-20 <35 50-100 S3e 
53ER1 E wd 10-20 <35 50-100 N 
53ER2 E wd 10-20 <35 50-100 N 

53I A wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
53R1 A wd 10-20 <35 50-100 S2rn 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

53R2 A wd 10-20 <35 50-100 S2rnm 
54BI B wd >20 >75 50-100 S2r 

54BR2 B wd >20 >75 50-100 S2rm 
54BR3 B wd >20 >75 50-100 S3m 
54CR2 C wd >20 >75 50-100 S2erm 
54DR2 D wd >20 >75 50-100 S3e 

54gmR2 A wd >20 >75 50-100 S2rmo 
54R2 A wd >20 >75 50-100 S2rm 
55bI A mw-wd >20 35-75 50-100 N 

55bR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55/31bR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55/55bR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55BbR1 B mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55BbR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 N 

55B,calsubR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55B/31BR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55B/52BR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55B/55BbR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55B/RCR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 N 

55BI B mw-wd >20 35-75 50-100 S2r 
55BN B mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55BR1 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2r 
55BR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55BR3 B mw-wd >20 35-75 50-100 S3m 

55C,calsubR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 S2erm 
55C/31CR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 S2erm 
55C/55DR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 S3e 
55C/55DR3 C mw-wd >20 35-75 50-100 S3em 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

55C/RCR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55calBR2 B mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55calBR3 B mw-wd >20 35-75 50-100 S3m 
55calCR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 S2erm 
55calCR3 C mw-wd >20 35-75 50-100 S3m 
55calR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55CR1 C mw-wd >20 35-75 50-100 S2er 
55CR2 C mw-wd >20 35-75 50-100 S2erm 
55CR3 C mw-wd >20 35-75 50-100 S3m 
55DR1 D mw-wd >20 35-75 50-100 S3e 
55DR2 D mw-wd >20 35-75 50-100 S3e 
55DR3 D mw-wd >20 35-75 50-100 S3em 
55EN E mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55ER1 E mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55ER2 E mw-wd >20 35-75 50-100 N 
55ER3 E mw-wd >20 35-75 50-100 N 

55gm,d3cR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55gmI A mw-wd >20 35-75 50-100 S2ro 

55gmR2 A mw-wd >20 35-75 50-100 S2rmo 
55I A mw-wd >20 35-75 50-100 S2r 

55R1 A mw-wd >20 35-75 50-100 S2r 
55R2 A mw-wd >20 35-75 50-100 S2rm 
55R3 A mw-wd >20 35-75 50-100 S3m 
56bR2 A mw-wd <10 <35 50-100 N 

56BbR1 B mw-wd <10 <35 50-100 N 
56BbR2 B mw-wd <10 <35 50-100 N 

56B/48BR1 B mw-wd <10 <35 50-100 S3r 
56B/RCR1 B mw-wd <10 <35 50-100 N 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

56B/RCR2 B mw-wd <10 <35 50-100 N 
56B/RCR3 B mw-wd <10 <35 50-100 N 
56B/RLR1 B mw-wd <10 <35 50-100 N 
56B/RLR2 B mw-wd <10 <35 50-100 N 

56BI B mw-wd <10 <35 50-100 S2rn 
56BN B mw-wd <10 <35 50-100 N 
56BR1 B mw-wd <10 <35 50-100 S2rn 
56BR2 B mw-wd <10 <35 50-100 S2rmn 
56BR3 B mw-wd <10 <35 50-100 S3m 

56C/48CR1 C mw-wd <10 <35 50-100 S3r 
56C/48CR2 C mw-wd <10 <35 50-100 S3r 
56C/RCR1 C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56C/RCR2 C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56C/RCR3 C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56C/RLR1 C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56C/RLR2 C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56C/RLR3 C mw-wd <10 <35 50-100 N 

56CN C mw-wd <10 <35 50-100 N 
56CR1 C mw-wd <10 <35 50-100 S2ern 
56CR2 C mw-wd <10 <35 50-100 S2ernm 
56CR3 C mw-wd <10 <35 50-100 S3m 

56D/48DR2 D mw-wd <10 <35 50-100 S3er 
56D/RCN D mw-wd <10 <35 50-100 N 
56D/RCR1 D mw-wd <10 <35 50-100 N 
56D/RCR2 D mw-wd <10 <35 50-100 N 
56D/RCR3 D mw-wd <10 <35 50-100 N 
56D/RLR2 D mw-wd <10 <35 50-100 N 

56DN D mw-wd <10 <35 50-100 N 
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ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

56DR1 D mw-wd <10 <35 50-100 S3e 
56DR2 D mw-wd <10 <35 50-100 S3e 
56DR3 D mw-wd <10 <35 50-100 S3em 

56E/RCR2 E mw-wd <10 <35 50-100 N 
56ER1 E mw-wd <10 <35 50-100 N 
56ER2 E mw-wd <10 <35 50-100 N 
56ER3 E mw-wd <10 <35 50-100 N 
56gmI A mw-wd <10 <35 50-100 S2rno 

56gmR2 A mw-wd <10 <35 50-100 S2rnmo 
56gmR3 A mw-wd <10 <35 50-100 S3m 

56I A mw-wd <10 <35 50-100 S2rn 
56R1 A mw-wd <10 <35 50-100 S2rn 
56R2 A mw-wd <10 <35 50-100 S2rmn 
56R3 A mw-wd <10 <35 50-100 S3m 
57I A vpd 10-20 <35 >150 S3o 

57R1 A vpd 10-20 <35 >150 S3o 
57R2 A vpd 10-20 <35 >150 S3o 
58I A vpd >20 <35 >150 S3o 

58R1 A vpd >20 <35 >150 S3o 
58R2 A vpd >20 <35 >150 S3o 

59/60M2R2 A spd-pd <10 35-75 >150 S2mn 
59/60M2R3 A spd-pd <10 35-75 >150 S3m 

59/60N A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59/60R2 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59/60R3 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59/61R2 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59flR2 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59fR2 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
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ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

59I A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59IM2 A spd-pd <10 35-75 >150 S2n 
59M2N A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59M2R1 A spd-pd <10 35-75 >150 S2n 
59M2R2 A spd-pd <10 35-75 >150 S2mn 
59M2R3 A spd-pd <10 35-75 >150 S3m 

59N A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59R1 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59R2 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
59R3 A spd-pd <10 35-75 >150 N 
60BI B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 

60BR1 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
60BR2 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 
60BR3 B mw-wd 10-20 35-75 >150 S3m 
60CR1 C mw-wd 10-20 35-75 >150 S2e 
60CR2 C mw-wd 10-20 35-75 >150 S2em 

60D/61DR1 D mw-wd 10-20 35-75 >150 S3er 
60D/61DR2 D mw-wd 10-20 35-75 >150 S3er 

60DR1 D mw-wd 10-20 35-75 >150 S3e 
60I A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 

60R1 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S1 
60R2 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S2m 
60R3 A mw-wd 10-20 35-75 >150 S3m 

61BR2 B wd <10 <35 0-50 S3r 
61C/61DR1 C wd <10 <35 0-50 S3er 

61CR2 C wd <10 <35 0-50 S3r 
61DR1 D wd <10 <35 0-50 S3er 
61DR2 D wd <10 <35 0-50 S3er 
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ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน ความลาด
ชัน 

การระบายนํ้า
ของดิน 

C.E.C 
(cmol/kg) 

B.S. 
(%) 

ความลึก
ของดิน 

(cm) 

ระดับความ
เหมาะสม
ของที่ดิน 

61I A wd <10 <35 0-50 S3r 
61R2 A wd <10 <35 0-50 S3rm 

62 A N 
หมายเหตุ : คําอธิบายคํายอแสดงในภาคผนวกท่ี ก-1 
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3.1.3 การจัดชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 
จากหลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดิน     

เปน 2 อันดับ (Order) 4 ช้ัน (Class) โดยแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 
1. อันดับ ประกอบดวย 

1) อันดับท่ีเหมาะสม (Order S ; Suitability) 
2) อันดับท่ีไมเหมาะสม (Order N ; Not suitability) 

2. ช้ัน ประกอบดวย 
S1  :  ช้ันท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
S2  :  ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
S3  :  ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally suitable) 
 N   :  ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (Not suitable) 

   3. ช้ันยอยเปนช้ันท่ีแสดงอิทธิพลของการเจริญเติบโตของพืช ประกอบดวย 
    1) ความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช (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) 

 วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับออยโรงงานนั้น      
ใชวิธีการจับคูเพื่อประเมินความเหมาะสมระหวางความตองการของประเภทการใชท่ีดินกับคุณภาพ
ท่ีดินโดยพิจารณาวา ออยโรงงานมีความตองการคุณภาพท่ีดินเหมาะสมอยูในระดับใด ตามชนิดของ
หนวยท่ีดินท่ีพบในพื้นท่ี สําหรับหนวยท่ีดินผสมจะทําการประเมินคุณภาพท่ีดินโดยประเมินจาก
คุณลักษณะท่ีดินท่ีมีขอจํากัดรุนแรงท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 จากตารางสมบัติหนวยท่ีดิน เม่ือนํามาประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกออยโรงงาน
(ตารางท่ี 3-2) พบวา ประเทศไทยมีพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกออยโรงงานรวมท้ังหมด 
116,968,804 ไร หรือรอยละ 36.47 ของเนื้อท่ีท้ังประเทศ ซ่ึงไดแสดงเปนแผนท่ีความเหมาะสมทาง
กายภาพของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน โดยมีรายละเอียดความเหมาะสมของท่ีดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน ดังตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-2 ถึง รูปท่ี 3-7 ดังนี้ 
   1. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ท้ังประเทศมีเนื้อท่ีประมาณ 6,402,206 ไร หรือ            
รอยละ 2.00 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ังประเทศ ภาคเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ 1,844,977 ไร หรือ   
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รอยละ 1.74 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ ภาคกลางมีเนื้อท่ีประมาณ 2,081,262 ไร หรือ
รอยละ 4.79 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ ภาคตะวันออกมีเนื้อท่ีประมาณ 347,685 ไร 
หรือรอยละ 1.62 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,491,307 ไร หรือรอยละ 1.41 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ และภาคใต         
มีเนื้อท่ีประมาณ 636,975 ไร หรือรอยละ 1.44 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ 
   2. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ท้ังประเทศมีเนื้อท่ีประมาณ 84,860,585 ไร 
หรือ  รอยละ 26.46 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ังประเทศ ภาคเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ 15,230,663 ไร 
หรือรอยละ 14.36 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ ภาคกลางมีเนื้อท่ีประมาณ 
6,858,179ไร หรือรอยละ 15.78 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ ภาคตะวันออกมี
เนื้อท่ีประมาณ 9,248,620 ไร หรือรอยละ 43.04 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ 36,994,662 ไร หรือรอยละ 35.05 ของพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ และภาคใตมีเนื้อท่ีประมาณ 16,528,461 ไร หรือรอยละ 37.40 ของ
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ  
   3. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ท้ังประเทศมีเนื้อท่ีประมาณ 25,706,013 ไร 
หรือ    รอยละ 8.02 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ังประเทศ ภาคเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ 10,796,600 ไร 
หรือรอยละ 10.18 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ ภาคกลางมีเนื้อท่ีประมาณ 
4,563,679 ไร หรือรอยละ 10.50 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ ภาคตะวันออกมีเนื้อ
ท่ีประมาณ 2,506,237 ไรหรือรอยละ 11.66 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ  ภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ  5,599,798  ไร หรือรอยละ 5.31 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอยท้ัง
ประเทศ และภาคใตมีเนื้อท่ีประมาณ  2,239,697 ไร หรือรอยละ 5.07 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย
ท้ังประเทศ 
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ตารางท่ี 3-3 เนื้อท่ีความเหมาะสมของที่ดนิตามหนวยท่ีดนิในการปลูกออยโรงงานจําแนกเปนรายภาค 

ภาค 
เนื้อท่ี(ไร) 

S-I รอยละ S-II รอยละ S-III รอยละ รวม รอยละ 

เหนือ 1,844,977 1.74 15,230,663 14.36 10,796,600 10.18 27,872,240 26.29 

ภาคกลาง 2,081,262 4.79 6,858,179 15.78 4,563,679 10.50 13,503,120 31.08 

ตะวันออก 347,685 1.62 9,248,620 43.04 2,506,237 11.66 12,102,543 56.32 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 1,491,307 1.41 36,994,662 35.05 5,599,798 5.31 44,085,767 41.77 

ภาคใต 636,975  1.44 16,528,461 37.40 2,239,697  5.07 19,405,134  43.91 
รวม 6,402,206 2.00 84,860,585 26.46 25,706,013 8.02 116,968,804 36.47 

หมายเหตุ: ขอมูลที่ไดจากการคํานวณพ้ืนที่ใน Arc Map 
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  รูปที่ 3-2 พื้นที่ความเหมาะสมของที่ดินตามหนวยที่ดินในการปลูกออยโรงงานประเทศไทย



3-67 
 

                                                                                                                      
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
 

 

 
   รูปที่ 3-3 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยที่ดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคเหนือ 
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  รูปท่ี 3-4 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคกลาง 
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  รูปท่ี 3-5 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคตะวันออก 
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  รูปที่ 3-6 พ้ืนที่ความเหมาะสมของที่ดินตามหนวยที่ดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 รูปท่ี 3-7 พื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินตามหนวยท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน ภาคใต 
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3.2     การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ออยโรงงานเปนพืชอาหารท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนพืชท่ีมีศักยภาพ สามารถใช
ประโยชนไดหลากหลาย แตปจจุบันออยในประเทศไทยใชผลิตน้ําตาลเปนหลัก และใชผลพลอยได 
เชน กากน้ําตาลนําไปผลิตสุราและอาหารสัตวเทานั้น ซ่ึงขณะนี้การพัฒนาในเร่ืองการนําไปใชใน
รูปแบบอ่ืนๆ กําลังขยายตัวข้ึนอยางมากโดยเฉพาะเอทานอล ดังนั้นการพัฒนาการผลิตออยใหไดรับ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อใหพอกับความตองการใชภายในประเทศและสามารถแขงขันกับการนําเขา
ไดตองคํานึงถึงปจจัยการผลิตหลัก เชน ตนพันธุ สภาพพื้นท่ีปลูก ลักษณะดิน การบํารุงรักษา/การจัดการ
ท่ีดีและถูกตอง ลักษณะการขนสงผลผลิต เปนตน เพราะการใชปจจัยการผลิตท่ีไมเหมาะสมจะสงผล
ใหตนทุนการผลิตสูงแตปริมาณผลผลิตไดรับไมเต็มท่ี ผลลัพธคือผลิตไดไมคุมคาการลงทุน ดังนั้น
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการผลิตออยโรงงานสูงสุดและลดตนทุนใหตํ่าท่ีสุด อันเปนเครื่องช้ีถึง
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรและความเหมาะสมของท่ีดินท่ีแตกตางกันท้ังทางกายภาพและ
สภาพพื้นท่ีของภาคตางๆ ในประเทศ เกษตรกรผูผลิตออยโรงงานจึงควรมีการวางแผนการผลิตท่ีเปน
ระบบมีเทคนิค วิธีการที่ทันสมัยและมีการใชปจจัยการผลิตตามอัตราและปริมาณท่ีเหมาะสม โดย
หนวยงานของรัฐจะตองรวมมือกันอบรม สาธิตและสงเสริมใหความรูทางวิชาการแกเกษตรกร ซ่ึงจะ
สงผลใหเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีรายไดเพิ่มข้ึนและเปนอาชีพท่ียั่งยืน 

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ไดทําการสํารวจเกษตรกรผูปลูกออย
โรงงาน ปเพาะปลูก 2557/58 ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสําหรับการปลูกออยโรงงาน 
ซ่ึงกําหนดไว 3 ระดับ ไดแกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสม
เล็กนอย (S3) และนํามาวิเคราะหตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตท่ีจําแนกตามระดับความ
เหมาะสมทางกายภาพ ท้ังนี้ผลการวิเคราะหแสดงผลท้ังในภาพรวมตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของ
ท่ีดินและจําแนกเปนรายภาค รายป รวมท้ังบริเวณพื้นท่ีปลูกวาอยูในหรือนอกเขตชลประทานไวดวย ผล
การวิเคราะหแบงเปน 3 ระดับ ไดแก เขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) 
และเหมาะสมเล็กนอย (S3) โดยแสดงผลการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมเปน 3 สวน คือสวนท่ี 
1 การใชปจจัยการผลิต สวนท่ี 2 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนจากการผลิต และสวนท่ี 3 ปญหา
ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติในการใชท่ีดินของเกษตรกร ซ่ึงมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหดังตอไปนี้ 
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 3.2.1   การใชปจจัยในการผลิตออยโรงงาน 
  1)  ออยโรงงานรวมท้ังประเทศในทุกเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน 
  ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรที่สํารวจใชพื้นท่ีเพาะปลูก 15.15 ไรตอครัวเรือน และ
สามารถเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นที่ พันธุที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุขอนแกน 3 และพันธุ LK92-11 ใช
ปุยเคมี 90.86 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใชเชนสูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 16-8-8 
เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 65.41 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน 60.64 กิโลกรัมตอไร 
นอกจากนี้มีการใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงปริมาณ 0.90 ลิตรตอไร และ 0.59 กิโลกรัมตอ
ไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชชนิดน้ําและชนิดผงปริมาณ 0.02 ลิตรตอไร และ 0.08 กิโลกรัมตอ
ไร สําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนใช 3.50 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.22 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดและมัด รองลงมาเปน ขน
ผลผลิตข้ึนรถ และการกําจัดวัชพืช ตามลําดับ แรงงานเคร่ืองจักรใช 4.41 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใช
แรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบผลผลิตขึ้นรถ ตามลําดับ (ตารางท่ี 3-4) 
  ผลการศึกษาการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานเม่ือจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีความ
เหมาะสมของท่ีดิน ท้ังในและนอกเขตชลประทาน สรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 3-5 และ 3-6)  

 1.1) เขตชลประทาน 
   ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1 (IRR)) ผลการศึกษา
พบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 17.79 ไรตอครัวเรือน เก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 91.83 กิโลกรัม
ตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใชเชนสูตร 46-0-0 สูตร 16-8-8 และสูตร 15-15-15 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 21.39 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงอัตรา 0.56 ลิตรตอไรและ 0.55 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 5.54 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.72 วันตอไร สวน
ใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมากสวนใหญเปนการตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนตัดตนพันธุ และใสปุยเคมี ซ่ึงใชแรงงานเทากัน  สําหรับแรงงานเคร่ืองจักร 6.57 ช่ัวโมงตอไร 
กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมาก คือ สูบน้ําเขาแปลง รองลงมาเปนการคีบออยข้ึนรถ และ
การกําจัดวัชพืช ตามลําดับ 

  1.2) นอกเขตชลประทาน 
  1.2.1) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ) เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 15.07 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 97.45 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมี
ท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 16-16-8 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
1.80 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.68 ลิตรตอไร และ 0.58 กิโลกรัมตอไร 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1.97 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.28 วันตอไร สวนใหญจะเปน
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แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขน
ผลผลิตข้ึนรถ เปนตน แรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.72 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักร
ปริมาณมากคือ การคีบผลผลิตข้ึนรถ สูบน้ําเขาแปลง และไถพรวนกําจัดวัชพืช  

  การปลูกออยนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีอาศัยน้ํา
จากแหลงน้ําอ่ืนๆ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน   
  (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 18.33 ไรตอครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 109.70 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมี
ท่ีเกษตรกรใช เชนสูตร 15-15-15 และสูตร 6-3-6 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงใน
อัตราอยางละ 0.25 ลิตรตอไรและ 0.04 กิโลกรัมตอไร ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช
ประมาณ 5.68 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.04 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจางกิจกรรมท่ีใช
แรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ เปนตน 
แรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ียประมาณ 5.60 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ
สูบน้ําเขาแปลง การคีบผลผลิตข้ึนรถและใสปุย  
  (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 14.48 ไรตอ
ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 94.68 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชนสูตร 
15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 16-16-8 เปนตน ใชปุยอินทรีย /ปุยชีวภาพชนิดผง 2.21 กิโลกรัมตอไร 
ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผง ในอัตราอยางละ 0.78 ลิตรตอไรและ 0.70 กิโลกรัมตอไร 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1.14 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.31 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจางกิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการให
น้ํา และขนผลผลิตข้ึนรถ เปนตน แรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.30 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงาน
เคร่ืองจักรปริมาณมากคือ การคีบผลผลิตข้ึนรถและการกําจัดวัชพืช  
 1.2.2)  ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกร
ใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 14.53 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมีประมาณ 93.36 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชนสูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใชใสปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 100.12 กิโลกรัมตอไร ใสวัสดุปรับปรุงดิน (กากออย) 106.04 กิโลกรัมตอไร  ใชสารปราบวัชพืช
ท้ังชนิดน้ําและชนิดผง ในอัตรา 1.08 ลิตรตอไร และ 0.43 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบ
ศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.03 ลิตรตอไร และ 0.13 กิโลกรัมตอไร ปริมาณ
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 3.35 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.35 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง 
กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือการตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ 
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และกําจัดวัชพืช เปนตน แรงงานเคร่ืองจักร 4.42 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมาก
คือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  

  การปลูกออยนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีอาศัยน้ํา
จากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชนแมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 
   (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูกประมาณ 16.36 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมีประมาณ 93.55 กิโลกรัม
ตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช ไดแก สูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 21-7-18 เปนตน ใชปุย
อินทรีย/ปุยชีวภาพ 210.23 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน (กากออย) 12.56 กิโลกรัมตอไร ใชสาร
ปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.03 ลิตรตอไร และ 0.58 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสาร
ปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.07 ลิตรตอไร และ 0.12 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 5.73 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.75 วันตอไร สวนใหญ
จะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการ
กําจัดวัชพืช และขนผลผลิตข้ึนรถ เปนตน แรงงานเคร่ืองจักร 6.16 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงาน
เคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลงและคีบออยข้ึนรถ  
  (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 13.52 ไรตอ
ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 93.23 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชนสูตร 
46-0-0 สูตร 16-8-8 และสูตร 15-15-15 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 26.12 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุ
ปรับปรุงดิน (กากออย) 168.86 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.11 
ลิตรตอไร และ 0.33 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 
0.01 ลิตรตอไร และ 0.14 กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 1.77 ลิตรตอไร แรงงานคน 
5.07 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก ไดแก การตัดออยสด
พรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช เปนตน แรงงานเคร่ืองจักร 3.25 ช่ัวโมง
ตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช  

  1.2.3)  ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เกษตรกรใช
เนื้อท่ีเพาะปลูก 15.24 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 79.16 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และสูตร 45-8-8 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 25.03 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.75 ลิตรตอไร และ1.11 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และใชสารปราบศัตรูพืชชนิดน้ําและชนิดผง 0.01 ลิตรตอไร และ0.03 
กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 2.86 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.18 วันตอไร สวน
ใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากเชน การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมา
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เปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช เปนตน สวนแรงงานเคร่ืองจักร 3.07 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรม
ท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือสูบน้ําเขาแปลงและคีบออยข้ึนรถ  

  การปลูกออยนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีอาศัยน้ํา
จากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 
   (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 12.55 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมีประมาณ 87.87 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชนสูตร 21-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 78.14 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.28 ลิตรตอไร และ 1.47 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และใชสารปราบศัตรูพืชชนิดผง 0.04 กิโลกรัมตอไร ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง
และหลอล่ืนท่ีใช 5.91 ลิตรตอไร แรงงานคน 6.99 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใช
แรงงานคนปริมาณมาก ไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการดายหญา และขนผลผลิตข้ึน
รถ เปนตน สวนแรงงานเคร่ืองจักร 6.41 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบ
น้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
   (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 16.21 ไรตอครัวเรือน โดย
เก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 76.73 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 สูตร 
46-0-0 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 10.30 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ัง
ชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.88 ลิตรตอไร และ1.01 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืช
ชนิดน้ําและชนิดผง 0.01 กิโลกรัมตอไร และ 0.03 กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน
ท่ีใช 1.97 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.68 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคน
ปริมาณมาก ไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และการใสปุยเคมี เปนตน 
สวนแรงงานเคร่ืองจักร 2.14 ชั่วโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมาก คือการกําจัดวัชพืช 
และคีบออยข้ึนรถ  
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ตารางท่ี 3-4 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานของประเทศ จําแนกตามเขตพื้นท่ี 
       ความเหมาะสมของท่ีดนิ ปการเพาะปลูก 2557/58 

แหลงนํ้าอ่ืนๆ นํ้าฝน เฉล่ีย แหลงนํ้าอ่ืนๆ นํ้าฝน เฉล่ีย แหลงน้ําอ่ืนๆ นํ้าฝน เฉล่ีย

ปุยเคมี (กก./ไร) 91.83 109.70 94.68 97.45 93.55 93.23 93.36 87.87 76.73 79.16 90.86
ปุยอนิทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 21.39 - 2.21 1.80 210.23 26.12 100.12 78.14 10.30 25.03 65.41
วัสดุปรับปรุงดิน (กก./ไร) - - - - 12.56 168.86 106.04 - - - 60.64
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดนํ้า (ลิตร/ไร) 0.56 0.25 0.78 0.68 1.03 1.11 1.08 0.28 0.88 0.75 0.90
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.55 0.04 0.70 0.58 0.58 0.33 0.43 1.47 1.01 1.11 0.59
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดนํ้า (ลิตร/ไร) - - - - 0.07 0.01 0.03 - 0.01 0.01 0.02
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) - - - - 0.12 0.14 0.13 0.04 0.03 0.03 0.08
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ลิตร/ไร) 5.54 5.68 1.14 1.97 5.73 1.77 3.35 5.91 1.97 2.86 3.50
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 4.72 5.04 5.31 5.28 5.75 5.07 5.35 6.99 4.68 5.18 5.22
แรงงานเคร่ืองจักร (ชั่วโมง/ไร) 6.57 5.60 3.30 3.72 6.16 3.25 4.42 6.41 2.14 3.07 4.41
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 17.79 18.33 14.48 15.07 16.36 13.52 14.53 12.55 16.21 15.24 15.15
เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร/ครัวเรือน) 17.79 18.33 14.48 15.07 16.36 13.52 14.53 12.55 16.21 15.24 15.15

นอกเขตชลประทาน

เฉล่ียทั้งประเทศปจจัยการผลิต

เขต
ชลประทาน
เหมาะสมสูง 

(S1(IRR))

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

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  2)  ออยโรงงาน จําแนกตามอายุพืชรวมทุกเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน 
      2.1)  เขตชลประทาน  

                            2.1.1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 18.27 ไรตอ
ครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชพันธุจํานวน 1.36 ตันตอไร ใชปุยเคมี 101.10 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใชไดแก สูตร 16-16-8 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน เกษตรกรที่สํารวจ
ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 3.16 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.51 
ลิตรตอไรและ 0.61 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 7.51 ลิตรตอไร 
แรงงานคน 5.48 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก เชน การ
ตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการตัดทอนพันธุ และกําจัดวัชพืช เปนตน สวนแรงงานเคร่ืองจักร 8.39 
ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลงและคีบออยข้ึนรถ  
  2.1.2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 18.02 ไรตอ
ครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี  87.72 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
46-0-0 สูตร 16-16-8 และสูตร 15-15-15 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 29.13 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบ
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วัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.56 ลิตรตอไรและ 0.54 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามัน
เช้ือเพลิงและหลอล่ืน 4.57 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.58 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ี
ใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนออยข้ึนรถ สวนแรงงาน
เคร่ืองจักร 5.67 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลงและคีบออย
ข้ึนรถ  

 2.1.3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 17.05 ไรตอ
ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 86.17 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 32.83 กิโลกรัมตอไร ใชสาร
ปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.61 ลิตรตอไรและ 0.51 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 4.45 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.10 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนออย
ข้ึนรถ สวนแรงงานเคร่ืองจักร 5.58 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมที่ใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ํา
เขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานเขตชลประทานของประเทศ  
 ปการเพาะปลูก 2557/58 

ปจจัยการผลิต ป 1 ป 2 ป 3 

พันธุ (ตัน/ไร) 1.36 - - 
ปุยเคมี (กก./ไร) 101.10 87.72 86.17 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 3.16 29.13 32.83 
สารปองกันและปราบวัชพชืชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.51 0.56 0.61 
สารปองกันและปราบวัชพชืชนิดผง (กก./ไร) 0.61 0.54 0.51 
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 7.51 4.57 4.45 
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 5.48 4.58 4.10 
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 8.39 5.67 5.58 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 18.27 18.02 17.05 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร/ครัวเรือน) 18.27 18.02 17.05 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  2.2)  นอกเขตชลประทาน  
     การปลูกออยนอกเขตชลประทานยงัสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัย

น้ําจากแหลงน้าํอ่ืนๆ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน   
  2.2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ  
   (1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 15.72 ไรตอ
ครัวเรือน ใชเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี จํานวนพันธุท่ีใชเฉล่ีย 1.38 ตันตอไร ใชปุยเคมี 107.48 กิโลกรัมตอ
ไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 189.96 กิโลกรัม
ตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน (กากออย) 24.85 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงใน
อัตรา 1.08 ลิตรตอไร และ 0.66 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืช และโรคพืชชนิดน้ําและ
ชนิดผง ในอัตรา 0.10 และ 0.07 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช  8.41 
ลิตรตอไร แรงงานคน 6.74 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณ
มาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวน
แรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 7.91 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมาก คือ สูบน้ํา
เขาแปลง การคีบออยข้ึนรถ และไถดะ  
              (2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 15.72 ไรตอ
ครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 86.54 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 185.49 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน 
(กากออย) 2.49 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.04 ลิตรตอไรและ 0.66 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.03 และ 0.12 
กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช  4.20 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.76 วันตอไร 
สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 5.27 ช่ัวโมงตอไร 
กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง การคีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช  
  (3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 15.93 ไรตอ
ครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 86.57 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 164.13 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน 
(กากออย) 2.62 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผง ในอัตรา 0.51 ลิตรตอไรและ 0.71 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.04 และ 0.12 
กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 4.63 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.09 วันตอไร 
สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปน
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การกําจัดวัชพืช และขนผลผลิตข้ึนรถ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 5.26 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใช
แรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง การคีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ 
  2.2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน  
  (1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 13.87 ไรตอ
ครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี จํานวนพันธุท่ีใชเฉล่ีย 1.43 ตันตอไร ใชปุยเคมี 101.89 กิโลกรัมตอ
ไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 สูตร 16-8-8 และสูตร 46-0-0  เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 27.40 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน(กากออย) 270.46 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืช
ชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.13 ลิตรตอไรและ 0.52 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและ
โรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.01 และ0.18 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืนท่ีใช 3.58 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.74 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใช
แรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัด
วัชพืช สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 4.61 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ 
การคีบออยข้ึนรถ ไถดะ และการปลูกออย   
  (2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 14.50 ไรตอราย 
โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 82.78 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 46-0-0 
สูตร 15-15-15 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 11.90 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืช
ชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.14 ลิตรตอไรและ 0.50 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืช
และโรคพืชชนิดผงในอัตรา 0.03 กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช 0.56 ลิตรตอไร 
แรงงานคน 4.73 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การ
ตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และใสปุยเคมี ตามลําดับ สวนแรงงาน
เคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ การคีบออยข้ึนรถ 
และกําจัดวัชพืช  
  (3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 14.49 ไรตอ
ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 79.04 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 16.42 กิโลกรัมตอไร ใชสาร
ปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.63 ลิตรตอไรและ 0.66 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสาร
ปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.01 และ 0.05 กิโลกรัมตอไร ปริมาณน้ํามัน
เช้ือเพลิงและหลอล่ืนท่ีใช  0.62 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.27 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง 
กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ 
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และใสปุยเคมี สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 1.83 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักร
ปริมาณมาก คือ การคีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช  
ตารางท่ี 3-6 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทานของประเทศ 

       ปการเพาะปลูก 2557/58 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 1 ป 2 ป 3
พันธุ (ตัน/ไร) 1.38 - - 1.43 - -
ปุยเคม ี(กก./ไร) 107.48 86.54 86.57 101.89 82.78 79.04
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 189.96 185.49 164.13 27.40 11.90 16.42
วัสดุปรับปรุงดิน (กก./ไร) 24.85 2.49 2.62 270.46 - -
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 1.08 1.04 0.51 1.13 1.14 0.63
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.66 0.66 0.71 0.52 0.50 0.66
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.10 0.03 0.04 0.01 0.00 0.01
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.07 0.12 0.12 0.18 0.03 0.05
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 8.41 4.20 4.63 3.58 0.56 0.62
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 6.74 5.76 5.09 5.74 4.73 4.27
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 7.91 5.27 5.26 4.61 2.00 1.83
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 15.72 15.72 15.93 13.87 14.50 14.49
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 15.72 15.72 15.93 13.87 14.50 14.49

แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝนปจจัยการผลิต

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  3) ออยโรงงาน จําแนกตามภาครวมทุกเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน 
ผลการศึกษาการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานรวมทุกเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม 

ในแตละภูมิภาคแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 3-7 ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
 3.1)  ภาคเหนือ 

        ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน 19.44 ไรตอ
ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี  91.42 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 
46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 7.98 กิโลกรัมตอไร มีการใช
สารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.72 ลิตรตอไร และ 0.57 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใช
สารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.06 ลิตรตอไร และ0.15 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนเฉล่ีย 4.86 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.79 วันตอไร สวน
ใหญจะเปนแรงงานจางกิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมา
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เปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 4.76 ช่ัวโมงตอ
ไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบข้ึนรถ  

 3.2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน 12.05 ไรตอราย 

โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 93.42 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 16-8-8 
สูตร 21-7-18 และสูตร 15-15-15 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 12.84 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุ
ปรับปรุงดิน (กากออย) 180.42 กิโลกรัมตอไร มีการใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 
1.15 ลิตรตอไร และ 0.24 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผง
ในอัตรา 0.01 ลิตรตอไร และ 0.11 กิโลกรัมตอไร ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนเฉล่ีย 1.94 ลิตรตอไร 
แรงงานคน 5.44 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจางกิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การ
ตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงาน
เคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.75 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ 
และสูบน้ําเขาแปลง  

 3.3)  ภาคกลาง 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน 13.68 ไรตอ

ครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 97.62 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใชเชน สูตร 
46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 510.05 กิโลกรัมตอไร มีการ
ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.90 ลิตรตอไร และ 1.21 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใช
สารปราบศัตรูพืชและโรคพืชชนิดผงในอัตรา 0.01 กิโลกรัมตอไร สวนน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน
เฉล่ีย 4.90 ลิตรตอไร แรงงานคน  5.82 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใช
แรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัด
วัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 5.43 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักร
ปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง คีบข้ึนรถ และการกําจัดวัชพืช ตามลําดับ 

  3.4) ภาคตะวันออก 
         ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน 20.26 ไรตอราย 

โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมีอัตรา 77.86 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช ไดแก สูตร 
15-15-15 และสูตร 46-0-0  เปนตน ใสปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 365.91 กิโลกรัมตอไร มีการใชสารปราบวัชพืช
ชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.71 ลิตรตอไร และ 0.57 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืช
และโรคพืชชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.01 ลิตรตอไร และ 0.01 กิโลกรัมตอไร สวนน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืนเฉล่ีย 2.73 ลิตรตอไร แรงงานคน  4.76 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ี
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ใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และใส
ปุยเคมี ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 4.14 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักร
ปริมาณมาก คือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบข้ึนรถ และการกําจัดวัชพืช  

ตารางท่ี 3-7 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานจําแนกตามภาค รวมทุกเขตพื้นท่ีความ 
                     เหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก
ปุยเคม ี(กก./ไร) 91.42 93.46 97.62 77.86
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 7.98 12.84 510.05 365.91
วัสดุปรับปรุงดิน (กก./ไร) - 180.42 - -
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.72 1.15 0.90 0.71
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.57 0.24 1.21 0.57
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.06 0.01 - 0.01
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.15 0.11 0.01 0.01
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 4.86 1.94 4.90 2.73
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 4.79 5.44 5.82 4.76
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 4.76 3.75 5.43 4.14
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 19.44 12.05 13.68 20.26
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 19.44 12.05 13.68 20.26

ปจจัยการผลิต
ภาค

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4 ) ออยโรงงานในแตละภูมิภาคจําแนกตามเขตพื้นท่ีท่ีดนิมีระดับความเหมาะสมตางกัน 
  เม่ือพิจารณาผลการศึกษาการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี

ท่ีดินมีระดับความเหมาะสมแตกตางกันในแตละภูมิภาค สรุปไดดังนี้ 
  4.1) ภาคเหนือ  
  จําแนกตามเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดินท้ังในและนอกเขตชลประทาน มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3-8 ผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
  4.1.1) เขตชลประทาน 
   ออยโรงงานภาคเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1 (IRR)) 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 19.71 ไรตอราย โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 
97.67 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 46-0-0 สูตร 16-8-8 และสูตร 15-15-15 เปนตน 
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ใชปุยอินทรีย/ ปุยชีวภาพ 5.59 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผง 0.90 ลิตรตอไร 
และ 0.43 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 5.88 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.69 วันตอไร 
สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 6.97 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมที่ใช
แรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  

  4.1.2) นอกเขตชลประทาน 
  การปลูกออยนอกเขตชลประทานยงัสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ี

อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
  (1) ออยโรงงานภาคเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ี
อาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 
13.33 ไรตอราย โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ีใชปุยเคมี 90.00 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช 
เชน สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผง 1.47 ลิตรตอไร 
และ 1.19 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 0.59 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.93 วันตอไร 
สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และใสปุยเคมี ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 4.49 
ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และไถพรวนกําจัดวัชพืช  
  (2) ออยโรงงานภาคเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี้ 
   (2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อ
ท่ีเพาะปลูกประมาณ 19.83 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 95.04 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 30-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 25.42 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.47 ลิตรตอไร และ
0.61 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.20 ลิตรตอไร
และ 0.37 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 7.62 ลิตรตอไร แรงงานคน 
4.79 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสด
พรอมมัด รองลงมาเปนขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 
6.13 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
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   (2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 
20.62 ไรตอครัวเรือนโดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 86.84 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกร
ใช เชน สูตร 46-0-0 และสูตร 16-8-8 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ 0.62 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบ
วัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.49 ลิตรตอไร และ 0.57 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบ
ศัตรูพืชและโรคพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.02 ลิตรตอไร และ 0.16 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 2.40 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.65 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการ
กําจัดวัชพืช สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2.74 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณ
มากคือ คีบออยข้ึนรถ และใสปุยเคมี  
   (3) ออยโรงงานภาคเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
เปนพื้นท่ีท่ีใชน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 22.00 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 80.30 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมี
ท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-7-18 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิด
น้ําและชนิดผงในอัตรา 0.78 ลิตรตอไร และ 0.41 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและ
โรคพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.04 ลิตรตอไร และ 0.12 กิโลกรัมตอไร ปริมาณน้ํามัน
เช้ือเพลิงและหลอล่ืน 5.46 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.37 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรม
ท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และกําจัด
วัชพืช สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 1.48 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ 
ใสปุยเคมี และไถแปร  
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ตารางท่ี 3-8 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคเหนือ จําแนกตามเขตพื้นท่ี 
 ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน
ปุยเคม ี(กก./ไร) 97.67 - 90.00 95.04 86.84 - 80.30
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 5.59 - - 25.42 0.62 - -
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.90 - 1.47 0.47 0.49 - 0.78
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.43 - 1.19 0.61 0.57 - 0.41
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) - - - 0.20 0.02 - 0.04
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) - - - 0.37 0.16 - 0.12
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 5.88 - 0.59 7.62 2.40 - 5.46
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 4.69 - 4.93 4.79 4.65 - 5.37
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 6.97 - 4.49 6.13 2.74 - 1.48
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 19.71 - 13.33 19.83 20.62 - 22.00
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 19.71 - 13.33 19.83 20.62 - 22.00

เหมาะสมปานกลาง (S2)ปจจัยการผลิต
เขตชลประทาน
เหมาะสมสูง 

(S1(IRR))

นอกเขตชลประทาน
เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมเล็กนอย (S3)

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

  4.2)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
           จําแนกตามเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของที่ดินท้ังในและนอกเขตชลประทาน มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3-9 ผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
            4.2.1)  เขตชลประทาน 
                ออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง 
(S1 (IRR)) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 18.91 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็ม
พื้นท่ี ใชปุยเคมี 43.07 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใชเชน สูตร 15-15-15 และสูตร 16-16-8 เปน
ตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 93.31 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ําและชนิดผง 0.22 ลิตร
ตอไร และ 0.17 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 3.09 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.28 วัน
ตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนการใสปุยเคมี สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 4.78 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงาน
เคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
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 4.2.2)  นอกเขตชลประทาน 
            การปลูกออยนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ี

อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
  (1) ออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) 
เปนพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 12.91 ไรตอราย โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 68.60 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ี
เกษตรกรนิยมใช คือ สูตร 15-15-15 ไมใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ ใชสารปราบวัชพืชชนิดน้ํา 0.48 ลิตรตอไร 
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 0.35 ลิตรตอไร แรงงานคน 3.83 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง
กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการใสปุยเคมี สวน
แรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2.06 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออย
ข้ึนรถ และการปลูกพรอมใสปุยรองพื้น  
  (2) ออยโรงงานภาคตะวันออกเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี้ 
   (2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรใช
เนื้อท่ีเพาะปลูก 13.34 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 109.64 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 21-7-18 สูตร 16-16-8 และสูตร 27-16-6 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
3.75 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุปรับปรุงดิน (กากออย) 44.98 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ํา
และชนิดผงในอัตรา 0.62 ลิตรตอไร และ0.56 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืน 4.01 ลิตรตอไร แรงงานคน 7.24 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใช
แรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนกําจัดวัชพืช และขนผลผลิตข้ึนรถ 
ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 5.76 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมาก 
คือ สูบน้ําเขาแปลง และไถพรวนกําจัดวัชพืช  
   (2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 
11.49 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 98.56 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกร
ใช เชน สูตร 16-8-8  สูตร 15-15-15 และสูตร 16-16-16 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ 6.04 กิโลกรัมตอไร ใชวัสดุ
ปรับปรุงดิน (กากออย) 293.55 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.57 ลิตรตอไร 
และ 0.11 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 
0.01 ลิตรตอไร และ 0.18 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1.45 ลิตรตอไร 
แรงงานคน 5.18 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก 
ไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตขึ้นรถ สวนแรงงานเครื่องจักรใช
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เฉลี่ย 3.32 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และไถพรวน
กําจัดวัชพืช  
   (3) ออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) เปนพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝนอยางเดียว  ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา
เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 9.35 ไรตอราย โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 88.85 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 16-8-และสูตร 16-8-8 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและ
ชนิดผงในอัตรา 0.79 ลิตรตอไร และ0.57 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอ
ล่ืน 0.21 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.10 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคน 
ปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใช
เฉล่ีย 2.11 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ ไถพรวนกําจัดวัชพืช และคีบออย
ข้ึนรถ  

ตารางท่ี 3-9 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตาม 
 เขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน
ปุยเคม ี(กก./ไร) 43.07 - 68.60 109.64 98.56 - 88.85
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 93.31 - - 3.75 6.04 - -
วัสดุปรับปรุงดิน (กก./ไร) - - - 44.98 293.55 - -
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.22 - 0.48 0.62 1.57 - 0.79
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.17 - - 0.56 0.11 - 0.57
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) - - - - 0.01 - -
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) - - - - 0.18 - -
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 3.09 - 0.35 4.01 1.45 - 0.21
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 4.28 - 3.83 7.24 5.18 - 5.10
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 4.78 - 2.06 5.76 3.32 - 2.11
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 18.91 - 12.91 13.34 11.49 - 9.35
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 18.91 - 12.91 13.34 11.49 - 9.35

เหมาะสมปานกลาง (S2)ปจจัยการผลิต
เขตชลประทาน
เหมาะสมสูง 

(S1(IRR))

นอกเขตชลประทาน
เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมเล็กนอย (S3)

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  4.3) ภาคกลาง  
         จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินท้ังในและนอกเขตชลประทาน มี

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3-10 ผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 4.3.1)  เขตชลประทาน 
  ออยโรงงานภาคกลาง ในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (SI (IRR)) 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 14.85 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใช
ปุยเคมี 113.28 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรที่สํารวจใชปุยเคมี เชน สูตร 16-20-0 สูตร15-15-15 และสูตร 16-8-8 
เปนตน มีการใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 1.49 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผง 
อัตรา 0.21 ลิตรตอไร และ 1.00 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนใชเฉล่ีย 6.52 ลิตร
ตอไร แรงงานคน 5.13 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ 
การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการ ขนผลผลิตข้ึนรถ และตัดตนพันธุ ตามลําดับ สวนแรงงาน
เคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 7.09 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมที่ใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง 
และคีบออยข้ึนรถ  
  4.3.2) นอกเขตชลประทาน 
          การปลูกออยนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ี
อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
  (1) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เปนพื้นท่ี
ท่ีอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูก 18 ไรตอราย โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 132.40 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ี
เกษตรกรใช เชน สูตร 16-16-8 สูตร 46-0-0 และสูตร 16-20-0 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชชนิดผง0.85 
กิโลกรัมตอไร ใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 0.21ลิตรตอไร แรงงานคน 6.98 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการสูบน้ํา
เขาแปลง และขนผลผลิตข้ึนรถ ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2.70 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ี
ใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ  
   (2) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี ้
  (2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใช
เนื้อท่ีเพาะปลูก 13 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 84.75 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีที่เกษตรกรใช เชน สูตร 21-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 984.35 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 3.76 ลิตรตอไร และ1.29 
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กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 7.64 ลิตรตอไร แรงงานคน 6.43 วันตอ
ไร สวนใหญจะเปนแรงงานจางกิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมา
เปนการสูบน้ําเขาแปลง และการกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 6.78 ช่ัวโมงตอ
ไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
   (2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 
14.14 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 97.82 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกร
ใช ไดแก สูตร 46-0-0 และสูตร 16-8-8  เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 107.74 กิโลกรัมตอไร ใช
สารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.56 ลิตรตอไร และ1.07 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 3.26 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.16 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากคือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปน แรงงาน
ปลูก และขนผลผลิตข้ึนรถ ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.79 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใช
แรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช 
  (3) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี้ 
   (3.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใช
เนื้อท่ีเพาะปลูก 12.55 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 87.87 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 21-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุย
ชีวภาพ 78.14 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.28 ลิตรตอไร และ
1.47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 5.91 ลิตรตอไร แรงงานคน 6.99 วันตอไร 
สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด 
รองลงมาเปนการกําจัดวัชพืช และขนผลผลิตข้ึนรถ ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 6.41 ช่ัวโมงตอไร 
กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
   (3.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก
ประมาณ 11.76 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 73.20 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมี
ท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 21-0-0 สูตร 16-8-8 และสูตร 15-15-15 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 49.35 
กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.26 ลิตรตอไร และ1.52 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 2 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.30 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมากไดแก การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขน
ผลผลิตข้ึนรถ และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2.93 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรม
ท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และไถกลบวัชพืช  
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ตารางท่ี 3-10 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคกลาง จําแนกตามเขตพืน้ท่ี 
 ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน
ปุยเคม ี(กก./ไร) 113.28 - 132.40 84.75 97.82 87.87 73.20
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 1.49 - - 984.35 107.74 78.14 49.35
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.21 - - 3.76 0.56 0.28 0.26
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 1.00 - 0.85 1.29 1.07 1.47 1.52
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 6.52 - 0.21 7.64 3.26 5.91 2.00
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 5.13 - 6.98 6.43 5.16 6.99 4.30
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 7.09 - 2.70 6.78 3.79 6.41 2.93
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 14.85 - 18.00 13.00 14.14 12.55 11.76
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 14.85 - 18.00 13.00 14.14 12.55 11.76

ปจจัยการผลิต
เขตชลประทาน
เหมาะสมสูง 

(S1(IRR))
เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3)
นอกเขตชลประทาน

เหมาะสมสูง (S1)

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  4.4) ภาคตะวนัออก  
   เปนการปลูกออยในบริเวณพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน โดยสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี 
คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพื้นท่ีท่ี
อาศัยน้ําฝน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3-11 ผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
  4.4.1) ออยโรงงานภาคตะวันออกในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) 
แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี้ 
  (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูกประมาณ 18.33 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 109.70 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 และสูตร 6-3-6 เปนตน ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ํา
และชนิดผงในอัตรา 0.25 ลิตรตอไร และ 0.04 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอ
ล่ืน 5.68 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.04 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคน
ปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ และใสปุยเคมี ตามลําดับ 
สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 5.60 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ํา
เขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
   (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก
ประมาณ 14.00 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 68.25 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมี
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ท่ีเกษตรกรใช เชน สูตร 15-15-15 สูตร 6-3-6 และสูตร 16-16-8 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ 12.70 กิโลกรัมตอไร 
ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.11 ลิตรตอไร และ 0.31 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 4.61 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.02 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจางกิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการใสปุยเคมี 
และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.38 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงาน
เคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และไถกลบวัชพืช  
  4.4.2) ออยโรงงานภาคตะวันออกในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง  (S2) 
แบงเปน 2 พื้นท่ี ดังนี้ 
  (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ี
เพาะปลูกประมาณ 20.35 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 80.03 กิโลกรัมตอไร 
สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช เชน สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
175.12 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.46 ลิตรตอไร และ 0.16 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ ใชสารปราบศัตรูพืชและโรคพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.03 ลิตรตอไรและ 0.03 กิโลกรัมตอไร 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 4.29 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.83 วันตอไร สวนใหญจะเปน
แรงงานจาง กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนแรงงานปลูก 
และขนผลผลิตข้ึนรถ ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 6.19 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใช
แรงงานเคร่ืองจักรปริมาณมากคือ สูบน้ําเขาแปลง และคีบออยข้ึนรถ  
   (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเนื้อท่ีเพาะปลูก 16.36 
ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ี ใชปุยเคมี 76.10 กิโลกรัมตอไร สูตรปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช คือ 
สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ 117.36 กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบ
วัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 0.37 ลิตรตอไร และ 0.40 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปริมาณ
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1.05 ลิตรตอไร แรงงานคน 5.24 วันตอไร สวนใหญจะเปนแรงงานจาง 
กิจกรรมท่ีใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมาเปนการขนผลผลิตข้ึนรถ 
และกําจัดวัชพืช ตามลําดับ สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 3.31 ช่ัวโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงาน
เคร่ืองจักรปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และไถกลบวัชพืช  
   4.4.3) ออยโรงงานภาคตะวันออกในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
เปนพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝนอยางเดียวไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรใช
เนื้อท่ีเพาะปลูก 28.65 ไรตอครัวเรือน โดยเก็บเกี่ยวไดเต็มพื้นท่ีใชปุยเคมี 69.63 กิโลกรัมตอไร สูตร
ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใช ไดแก สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 เปนตน ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ 3.49 
กิโลกรัมตอไร ใชสารปราบวัชพืชท้ังชนิดน้ําและชนิดผงในอัตรา 1.27 ลิตรตอไร และ1.34 กิโลกรัม
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ตอไร ตามลําดับ ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 0.97 ลิตรตอไร แรงงานคน 4.21 วันตอไร สวน
ใหญจะเปนแรงงานจาง กิจกรรมที่ใชแรงงานคนปริมาณมาก คือ การตัดออยสดพรอมมัด รองลงมา
เปนการใสปุยเคมี สวนแรงงานเคร่ืองจักรใชเฉล่ีย 2.25 ชั่วโมงตอไร กิจกรรมท่ีใชแรงงานเคร่ืองจักร
ปริมาณมากคือ คีบออยข้ึนรถ และใสปุย  

ตารางท่ี 3-11 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออก จําแนกตามเขตพื้นท่ี 
  ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอ่ืนๆ น้ําฝน แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน
ปุยเคม ี(กก./ไร) 109.70 68.25 80.03 76.10 - 69.63
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) - 12.70 175.12 117.36 - 3.49
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) 0.25 1.11 0.46 0.37 - 1.27
สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดผง (กก./ไร) 0.04 0.31 0.16 0.40 - 1.34
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดน้ํา (ลิตร/ไร) - - 0.03 - - -
สารปองกันและปราบศัตรูพืช/โรคพืชชนิดผง (กก./ไร) - - 0.03 - - -
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 5.68 4.61 4.29 1.05 - 0.97
แรงงานคน (คน-วัน/ไร) 5.04 5.02 4.83 5.24 - 4.21
แรงงานเคร่ืองจักร (ช่ัวโมง/ไร) 5.60 3.38 6.19 3.31 - 2.25
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 18.33 14.00 20.35 16.36 - 28.65
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร/ครัวเรือน) 18.33 14.00 20.35 16.36 - 28.65

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2)
นอกเขตชลประทาน

ปจจัยการผลิต เหมาะสมเล็กนอย (S3)

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 3.2.2   ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน 
การวิเคราะหขอมูลดานการลงทุนจะนําไปสูการจัดการไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ

จะทําใหเกษตรกรทราบทิศทางในการลงทุนของตนวาจะเปนไปในลักษณะใด โดยเฉพาะในกรณท่ีีเกดิสภาวะ
ผันผวน หรือมีการเปล่ียนแปลงในโครงสรางของการผลิตและการตลาดที่เกิดข้ึนไมวาการเปล่ียนแปลงนี้
จะมาจากปจจัยภายในของไร เชน สภาพท่ีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน ประสิทธิภาพ ตลอดจนราคา
คาจาง และปริมาณแรงงาน หรือมาจากปจจัยภายนอก เชน สภาพดินฟาอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ปริมาณความตองการผลผลิตของผูซ้ือ โรค/แมลงระบาด เปนตน สงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง หรือ
ในทางตรงกันขามปริมาณผลผลิตมากเกินความตองการของตลาด ประกอบกับเกษตรกรอาจมีตนทุน
ท่ีสูงข้ึนจากการเกิดโรคระบาด ภัยแลง เปนตน ซ่ึงเกษตรกรจํานวนมากยังขาดขอมูลขาวสารท่ีจําเปน
ในการตัดสินใจผลิต เชน ภาวะการตลาด ราคาผลผลิต พันธุใหมหรือเทคโนโลยีใหมท่ีจะใหปริมาณ
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ผลผลิตสูง และนโยบายของรัฐตางๆ เปนตน ซ่ึงถาเกษตรกรไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ เหลานี้ก็
จะทําใหเกษตรกรเตรียมทางออกหรือการตัดสินใจในแตละกรณีไดซ่ึงเทากับเปนการเตรียมการ
แกปญหาไดดวยตนเองในระยะยาวอยางชัดเจน 

การศึกษาขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตออยโรงงานในคร้ังนี้
กลุมบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา และกลุมเศรษฐกิจท่ีดินเพื่อการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน ไดสํารวจขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางผูปลูกออยโรงงานตามระดับความเหมาะสม
ของที่ดินที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอย (S3)  
ของปการเพาะปลูก 2557/58 ในพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ท้ังนี้ไดจําแนกการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนออยโรงงานตามพื้นท่ี
เพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศซ่ึงแตกตางกันอันเปนเหตุทําใหผลผลิตท่ีไดรับแตกตางกันท้ังปริมาณ 
คุณภาพและราคาผลผลิต 

จากการวิเคราะหตนทุน รายไดและผลตอบแทนของการผลิตออยโรงงานจําแนกตามภูมิภาค
ท่ีปลูกและระดับความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินตางๆ นั้น สรุปผลไดดังนี้ 

 1)  ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานของประเทศรวมทุกเขตพื้นท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.97 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 
12,550.16 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉลี่ยท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิต
ออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวานเฉล่ีย 11.35 ซี.ซี.เอส)
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,608.92 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 817.96 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.14 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,820.36 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.86 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,788.56 บาทไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.55 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 7,802.73 บาทตอไร และอีกรอยละ 26.45 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,806.19 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับถัดมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และคาจางแรงงาน
เคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาแรงงานจากการใช
เคร่ืองจักรของตนเอง รองลงมาเปนคาพันธุของตนเองและคาเสียโอกาสเงินลงทุน  สําหรับตนทุนคงท่ี
สวนใหญเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับนั้น เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,729.80 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
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4,747.43 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,941.24 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.18 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.96 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,022.45 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-12) 
ตารางท่ี 3-12 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานของประเทศในทุกเขตพื้นท่ี 
   ความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 7,676.63             1,143.73           8,820.36    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,471.37              221.28                2,692.65      

ทอนพันธุ 496.57                 221.28                717.85         
ปุยเคม ี 1,375.29              -                      1,375.29      
ปุยอินทรีย 103.79                 -                      103.79         
วัสดุปรับปรุงดิน 23.00                    -                      23.00           
สารปองกันและปราบวัชพืช 314.55                 -                      314.55         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 22.70                    -                      22.70           
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 110.31                 -                      110.31         
วัสดุส้ินเปลือง 25.16                    -                      25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,030.20              76.51                  2,106.71      
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 1,287.20              314.09                1,601.29      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 67.80                    -                      67.80           
1.5 คาขนสงผลผลิต 1,727.10              -                      1,727.10      
1.6 คาไฟฟา 14.25                    -                      14.25           
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                        531.85                531.85         
1.8 ดอกเบ้ียเงินกู 78.71                    -                      78.71           

รวม/เฉล่ียประเทศ
ตนทุนการผลิต

 
2. ตนทุนคงท่ี 126.10              1,662.46          1,788.56    

2.1 คาเชาท่ีดิน 122.16                 -                      122.16         
2.2 คาใช ท่ีดิน -                        1,405.28             1,405.28      
2.3 คาภาษีท่ีดิน 3.94                      -                      3.94              
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมอืและอุปกรณการเกษตร -                        212.73                212.73         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                        44.45                  44.45           

รวมตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 7,802.73              2,806.19             10,608.92    
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ตารางท่ี 3-12 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
่

ตนทุนการผลิต
รวม/เฉล่ียประเทศ

 
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ตัน/ไร) 12.97           
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 12,550.16   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,747.43      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,729.80      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,941.24      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 817.96         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 10.96           
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด 1.18              
ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,022.45       

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 ผลการศึกษาตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานจําแนกตามเขตพื้นท่ี
ท่ีดินมีความเหมาะสมของดินท้ังในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้    

1.1) เขตชลประทาน 
  ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงเขตชลประทาน (S1 (IRR)) 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 16.43 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 15.898.16 บาทตอไร 
ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียที่เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจ
ท้ังประเทศ คือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวานเฉล่ีย 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 
12,273.20 บาทตอไร(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 747.00 บาท) 
ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาว ประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.70 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
10,149.78 บาทตอไร และตนทุนคงที่ รอยละ 17.30 ของตนทุนทั้งหมดหรือ 2,123.42 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 72.90 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
8,946.93 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.10 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 3,326.27 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปน คาขนสงผลผลิต คาจางแรงงานเคร่ืองจักร
และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน 
รองลงมาเปนคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง และคาตนพันธุออย ตามลําดับ สําหรับ
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ตนทุนคงท่ีสวนใหญเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5.748.38 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
6,951.23 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,624.96 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.30 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.68 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 933.75 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-13)    

ตารางท่ี 3-13 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน เขตชลประทานของประเทศ  
 พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1(IRR)) ปการเพาะปลูก 2557/58 

หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,670.79             1,478.99           10,149.78  
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,275.61              307.25                2,582.86      

ทอนพันธุ 374.46                 307.25                681.71         
ปุยเคม ี 1,279.06              -                      1,279.06      
ปุยอินทรีย 45.87                    -                      45.87           
วัสดุปรับปรุงดิน -                        -                      -               
สารปองกันและปราบวัชพืช 383.22                 -                      383.22         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช -                        -                      -               
น้ํามนัเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 167.84                 -                      167.84         
วัสดุส้ินเปลือง 25.16                    -                      25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,408.37              53.72                  2,462.09      
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 1,718.30              516.07                2,234.37      

ตนทุนการผลิต
รวม/เฉล่ียประเทศ

 
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 85.99                  -                     85.99           
1.5 คาขนสงผลผลิต 2,095.65              -                      2,095.65      
1.6 คาไฟฟา 15.41                    -                      15.41           
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                        601.95                601.95         
1.8 ดอกเบ้ียเงินกู 71.46                    -                      71.46           

2. ตนทุนคงท่ี 276.14                1,847.28           2,123.42    
2.1 คาเชาท่ีดิน 271.99               -                     271.99          
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ตารางท่ี 3-13 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

รวม/เฉล่ียประเทศ

 
2.2 คาใช ท่ีดิน -                        1,507.18             1,507.18      
2.3 คาภาษีท่ีดิน 4.15                      -                      4.15              
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมอืและอุปกรณการเกษตร -                        273.49                273.49         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                        66.61                  66.61           

รวมตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 8,946.93              3,326.27             12,273.20   
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ตัน/ไร) 16.43           
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 15,898.16   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 6,951.23      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,748.38      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,624.96      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 747.00         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 12.68           
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด 1.30              
ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 933.75          

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 1.2) นอกเขตชลประทาน 
                   1.2.1) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) นอกเขต

ชลประทาน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.31 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 
13,846.79 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานตัดสดเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิต
ออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวาน 11.35 ซี.ซี.เอส)
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,020.94 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 770.16 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.36 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,187.33 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.64 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,833.61 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 75.57 ของ
ตนทุนท้ังหมดหรือ 8,328.17 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 24.43 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,692.77 บาทตอไร 
จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต คาแรงงานเคร่ืองจักร
และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน
และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงที่สวนใหญเปนตนทุนท่ีไม
เปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
4,659.46 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,518.62 บาทตอไร เปนผลทําให
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,825.85 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.26 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.39 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอย
กวา 962.70 บาทตอตัน  

การปลูกออยโรงงานนอกเขตชลประทานบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ยัง
สามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอ
บาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 15.11 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 14,620.89 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานสดเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 
967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวาน 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 12,101.56 
บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 800.90 บาท) ตนทุน
การผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 81.40 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,850.21 
บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 18.60 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,251.35 บาทตอไร เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาเปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 74.36 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 8,998.38 บาทตอไร ท่ีเหลือ
อีกรอยละ 25.64 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 3,103.18 บาทตอไร  จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผัน
แปรที่เปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาขนสงผลผลิต ลําดับ
รองลงมาเปนคาจางแรงงานคน คาแรงงานเคร่ืองจักรและคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไม
เปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง 
เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคา
เส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏ
วา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,770.68 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนเงินสด 5,622.51 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,519.33 บาทตอ
ไร  อัตราสวน 
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ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.21 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.51 ตันตอไร ถา
เกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,001.13 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-14) 

  (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.13 
ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,672.61 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานสดเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความ
หวาน 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,774.66 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 762.54 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวย
ตนทุนผันแปร รอยละ 83.87 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,036.26 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 
16.13 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,738.40 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาเปนตนทุนท่ีเปนเงิน
สด รอยละ 75.88 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 8,175.43 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 24.12 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
2,599.23 บาทตอไร  จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคา
ปจจัยการผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต 
คาแรงงานเคร่ืองจักรและคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคา
เสียโอกาสเงินลงทุนและคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวน
ใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปร 4,636.35 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,497.18 บาทตอไร เปนผลทํา
ใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,897.95 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
ท้ังหมดเทากับ 1.27  โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.14 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไร
จากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยใน
ราคาไมนอยกวา 953.18 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-14) 
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ตารางที่ 3-14 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,994.38             855.83               9,850.21    8,080.53             955.73               9,036.26    8,250.14             937.19               9,187.33    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,592.78              -                      2,592.78      2,363.23              147.93                2,511.16      2,405.83              120.47                2,526.30      

ทอนพันธุ 741.82                 -                      741.82         539.49                 147.93                687.42         577.04                 120.47                697.51         
ปุยเคม ี 1,511.16              -                      1,511.16      1,364.74              -                      1,364.74      1,391.92              -                      1,391.92      
ปุยอินทรีย -                        -                      -               17.68                    -                      17.68           14.40                    -                      14.40           
วัสดุปรับปรุงดิน -                        -                      -               -                        -                      -               -                        -                      -               
สารปองกันและปราบวัชพืช 129.82                 -                      129.82         379.09                 -                      379.09         332.82                 -                      332.82         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช -                        -                      -               -                        -                      -               -                        -                      -               
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 184.82                 -                      184.82         37.07                    -                      37.07           64.49                    -                      64.49           
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16                    -                      25.16           25.16                    -                      25.16           25.16                    -                      25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,084.48              72.72                  2,157.20      2,226.04              89.15                  2,315.19      2,199.77              86.10                  2,285.87      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,845.03              156.00                2,001.03      1,421.70              161.33                1,583.03      1,500.27              160.35                1,660.62      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 201.45                 -                      201.45         38.19                    -                      38.19           68.49                    -                      68.49           
1.5 คาขนสงผลผลิต 2,234.97              -                      2,234.97      1,912.57              -                      1,912.57      1,972.41              -                      1,972.41      
1.6 คาไฟฟา -                        -                      -               -                        -                      -               -                        -                      -               
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                        627.11                627.11         -                        557.32                557.32         -                        570.27                570.27         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 35.67                    -                      35.67           118.80                 -                      118.80         103.37                 -                      103.37         

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
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ตารางที่ 3-14 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 4.00             2,247.35      2,251.35    94.90         1,643.50      1,738.40    78.03          1,755.58      1,833.61    

2.1 คาเชาที่ดิน -                -                 -               91.16           -                 91.16           74.24           -                 74.24           
2.2 คาใชที่ดิน -                1,768.73        1,768.73     -               1,463.67        1,463.67     -               1,520.29       1,520.29      
2.3 คาภาษีที่ดิน 4.00              -                 4.00             3.74             -                 3.74             3.79              -                 3.79              
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                415.89           415.89         -               155.44           155.44        -               203.79          203.79         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                62.73             62.73           -               24.39             24.39           -               31.50             31.50           

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 8,998.38      3,103.18        12,101.56   8,175.43     2,599.23        10,774.66   8,328.17      2,692.77       11,020.94   
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 15.11           14.13           14.31           
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         967.63        967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 14,620.89   13,672.61   13,846.79   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,622.51     5,497.18     5,518.62      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,770.68     4,636.35     4,659.46      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 2,519.33     2,897.95     2,825.85      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 800.90         762.54        770.16         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 12.51           11.14           11.39           
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.21             1.27             1.26              
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,001.13     953.18        962.70         

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย

 
ที่มา : จากการคํานวณ
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 1.2.2) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) นอกเขต
ชลประทาน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.53 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 
12,124.40 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออย
โรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวาน 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,575.02 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 
ตัน เทากับ 843.98 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.29 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,807.79 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.71 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,767.23 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.35 ของตนทุน
ท้ังหมด หรือ 7,756.27 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.65 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,818.75 บาทตอไร 
จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตาง  ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมา เชน คาขนสงผลผลิต คาปุยเคมีและคาแรงงาน
เคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน 
คาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง และคาทอนพันธุออย เปนตนสําหรับตนทุนคงที่สวนใหญ
ไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวาเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
3,316.61 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,368.13 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,549.38 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.15 
โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.93 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
1,054.98 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-15) 

  การปลูกออยโรงงานนอกเขตชลประทานบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ยังสามารถแบงเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย 
และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 13.38 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,946.89 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานสดเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 
967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,421.82 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณ
ผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 853.65 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผัน
แปร รอยละ 83.30 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,513.83 บาทตอไร และตนทุนคงที่ รอยละ 16.70 ของตนทุน
ท้ังหมดหรือ 1,907.99 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 72.76 
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ของตนทุนท้ังหมดหรือ 8,310.79 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.24 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 3,111.03 
บาทตอไร  จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการ
ผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และ
คาแรงงานเครื่องจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงิน
ลงทุนและคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญเปนตนทุนท่ี
ไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผัน
แปร 3,433.06 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,636.10 บาทตอไร เปนผลทําให
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,525.07 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.13 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.80 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1,067.06 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-15) 

  (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 11.96 
ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,572.85 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานสดเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,005.88 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน 
เทากับ 836.61 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.28 ของตนทุน
ท้ังหมด หรือ 8,333.27 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.72 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,672.61 บาทตอ
ไร เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.79 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
7,383.56 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.21 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,622.32 บาทตอไร  จะเปนตนทุนท่ี
ไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และคาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน 
สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน คาทอนพันธุและคาแรงงาน
จากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน 
(ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,239.58 บาทตอไร และไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,189.29 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
1,566.97 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.16 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ 
จุดคุมทุนเทากับ 10.34 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 
จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,045.76 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-15) 
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ตารางที่ 3-15 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,230.09             1,283.74           9,513.83    7,256.13             1,077.14           8,333.27    7,647.62             1,160.17           8,807.79    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,692.58              227.27                2,919.85      2,478.16              252.09                2,730.25      2,564.32              242.11                2,806.43      

ทอนพันธุ 446.25                 227.27                673.52         535.69                 252.09                787.78         499.75                 242.11                741.86         
ปุยเคม ี 1,428.52              -                      1,428.52      1,469.32              -                      1,469.32      1,452.92              -                      1,452.92      
ปุยอินทรีย 237.40                 -                      237.40         79.05                    -                      79.05           142.69                 -                      142.69         
วัสดุปรับปรุงดิน 4.60                      -                      4.60              64.14                    -                      64.14           40.21                    -                      40.21           
สารปองกันและปราบวัชพืช 297.77                 -                      297.77         231.26                 -                      231.26         257.99                 -                      257.99         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 72.62                    -                      72.62           15.03                    -                      15.03           38.18                    -                      38.18           
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 180.26                 -                      180.26         58.51                    -                      58.51           107.42                 -                      107.42         
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16                    -                      25.16           25.16                    -                      25.16           25.16                    -                      25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,196.37              90.89                  2,287.26      1,846.03              91.11                  1,937.14      1,986.85              91.03                  2,077.88      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,331.28              394.12                1,725.40      1,225.60              233.00                1,458.60      1,268.09              297.75                1,565.84      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 73.54                    -                      73.54           66.61                    -                      66.61           69.42                    -                      69.42           
1.5 คาขนสงผลผลิต 1,836.16              -                      1,836.16      1,539.82              -                      1,539.82      1,658.93              -                      1,658.93      
1.6 คาไฟฟา 33.74                    -                      33.74           -                        -                      -               13.56                    -                      13.56           
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                        571.46                571.46         -                        500.94                500.94         -                        529.28                529.28         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 66.42                    -                      66.42           99.91                    -                      99.91           86.45                    -                      86.45           

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
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ตารางที่ 3-15 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 80.70          1,827.29       1,907.99    127.43         1,545.18      1,672.61   108.65         1,658.58       1,767.23    

2.1 คาเชาที่ดิน 76.73            -                  76.73           123.63          -                 123.63        104.78          -                  104.78        
2.2 คาใช ที่ดิน -                1,480.88         1,480.88     -                1,363.93        1,363.93     -                1,410.94        1,410.94     
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.97              -                  3.97             3.80               -                 3.80             3.87               -                  3.87             
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                290.05            290.05        -                148.88           148.88        -                205.61           205.61        
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                56.36              56.36           -                32.37             32.37          -                42.03              42.03           

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 8,310.79      3,111.03         11,421.82   7,383.56       2,622.32        10,005.88  7,756.27       2,818.75        10,575.02   
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 13.38           11.96          12.53           
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63        967.63        967.63        
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 12,946.89   11,572.85  12,124.40   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,636.10     4,189.29     4,368.13     
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,433.06     3,239.58     3,316.61     
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 1,525.07     1,566.97     1,549.38     
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 853.65        836.61        843.98        
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 11.80           10.34          10.93           
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.13             1.16             1.15             
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,067.06     1,045.76     1,054.98     

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย

 
ที่มา :  จากการคํานวณ 
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 1.2.3) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) นอกเขต
ชลประทาน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 10.68 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 
10,334.29 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออย
โรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวาน 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 9,071.33 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 
ตัน เทากับ 849.38 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.99 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,528.10 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.01 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,543.23 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.90 ของตนทุน
ท้ังหมด หรือ 6,703.64 บาทตอไร ท่ีเหลือรอยละ 26.10 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,367.69 บาทตอไร จะ
เปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน สวน
ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใช
เคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของ
ตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรับ ปรากฏวาเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,806.19 บาทตอไร และ
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,630.65 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนท้ังหมด 1,262.96 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.14 โดยมีปริมาณ
ผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.37 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงาน
รอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,061.73 บาทตอตัน 
(ตารางท่ี 3-16) 

การปลูกออยโรงงานนอกเขตชลประทานบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
ยังสามารถแบงเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอ
บาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 12.48 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,076 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออย
โรงงานสดเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 
บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,450.11 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิต
ออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 917.48 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร 
รอยละ 84.42 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,665.82 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 15.58 ของตนทุน
ท้ังหมดหรือ 1,784.29 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.74 ของ
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ตนทุนท้ังหมดหรือ 8,443.08 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.26 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 3,007.03 บาท
ตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิต
ตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และ
คาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงิน
ลงทุนและคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญเปนตนทุน
ที่ไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปร 2,410.20 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,632.94 บาทตอไร 
เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 625.91 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.05 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.83 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1,146.85 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-16) 

 (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 10.18 
ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 9,850.47 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานสดเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน จากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,410.97 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน 
เทากับ 826.22 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.45 ของตนทุน
ท้ังหมด หรือ 6,934.70 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.55 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,476.27 บาทตอ
ไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.96 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
6,220.78 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.04 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,190.19 บาทตอไร  จะเปนตนทุนท่ี
ไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และคาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน 
สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใช
เคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) 
และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ
ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,915.77 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนเงินสด 3,629.69 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,439.50 
บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.17 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 
8.69 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ัง
หมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,032.78 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-16) 
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ตารางที่ 3-16 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,369.67      1,296.15      9,665.82     6,148.25    786.45         6,934.70     6,630.92     897.18         7,528.10     
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,568.06       246.86           2,814.92      2,323.05     95.85             2,418.90      2,376.29      128.66          2,504.95      

ทอนพันธุ 381.16           246.86           628.02         596.18         95.85             692.03         549.46         128.66          678.12         
ปุยเคม ี 1,252.05       -                 1,252.05      1,197.02     -                 1,197.02      1,208.99      -                 1,208.99      
ปุยอินทรีย 298.19           -                 298.19         12.30           -                 12.30            74.42            -                 74.42            
วัสดุปรับปรุงดิน -                 -                 -                -               -                 -                -                -                 -                
สารปองกันและปราบวัชพืช 423.95           -                 423.95         422.53         -                 422.53         422.84         -                 422.84         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 1.09               -                 1.09              5.70             -                 5.70              4.70              -                 4.70              
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 186.46           -                 186.46         64.16           -                 64.16            90.72            -                 90.72            
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16             -                 25.16            25.16           -                 25.16            25.16            -                 25.16            

1.2 คาแรงงานคน 2,352.62       48.56             2,401.18      1,592.82     45.89             1,638.71      1,757.91      46.46             1,804.37      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,156.01       419.59           1,575.60      794.70         217.43           1,012.13      873.20         261.35          1,134.55      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 95.39             -                 95.39            33.32           -                 33.32            46.82            -                 46.82            
1.5 คาขนสงผลผลิต 2,028.43       -                 2,028.43      1,360.09     -                 1,360.09      1,505.30      -                 1,505.30      
1.6 คาไฟฟา 101.45           -                 101.45         -               -                 -                22.04            -                 22.04            
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                 581.14           581.14         -               427.28           427.28         -                460.71          460.71         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 67.71             -                 67.71            44.27           -                 44.27            49.36            -                 49.36            

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
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ตารางที่ 3-16 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 73.41            1,710.88      1,784.29     72.53          1,403.74      1,476.27     72.72          1,470.51      1,543.23     

2.1 คาเชาที่ดิน 69.57             -                 69.57            68.39           -                 68.39            68.64            -                 68.64            
2.2 คาใช ที่ดิน -                 1,242.54       1,242.54      -               1,246.35       1,246.35      -                1,245.52       1,245.52      
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.84               -                 3.84              4.14             -                 4.14              4.08              -                 4.08              
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                 396.01           396.01         -               127.92           127.92         -                186.18          186.18         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                 72.33             72.33            -               29.47             29.47            -                38.81             38.81            

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 8,443.08       3,007.03       11,450.11    6,220.78     2,190.19       8,410.97      6,703.64      2,367.69       9,071.33      
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 12.48            10.18            10.68            
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         967.63         967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 12,076.02    9,850.47      10,334.29    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,632.94      3,629.69      3,630.65      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,410.20      2,915.77      2,806.19      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 625.91         1,439.50      1,262.96      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 917.48         826.22         849.38         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 11.83            8.69              9.37              
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.05              1.17              1.14              
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,146.85      1,032.78      1,061.73      

ตนทุนการผลิต
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย

 
ที่มา : จากการคํานวณ
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2) ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานรายป  
               2.1)  เขตชลประทาน  

             2.1.1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 18.08 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 17,494.75 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ทั้งหมด 15,639.50 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
865.02 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 86.55 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 13,535.32 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 37.31 ของตนทุนทั้งหมดหรือ 2,104.18 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 72.72 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
11,372.50 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.28 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 4,267.00 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน และคาจางแรงงานเครื่องจักร ลําดับถัดมาเปนคาขนสงผลผลิต 
คาปุยเคมีและคาพันธุออย เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันจะเปนคาพันธุออยท่ีเปนของ
ตนเอง คาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง ตามลําดับ สําหรับ
ตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
การเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,959.43 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
6,122.25 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,855.25 บาทตอไร อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.12 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน เทากับ 16.16 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,081.28 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-17) 
                                   2.1.2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 16.45 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 15,917.51 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 10,816.49 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
657.54 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 80.28 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 8,683.68 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 19.72 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,132.81 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาเปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.58 ของตนทุนท้ังหมด หรือ
7,958.52 บาทตอไร ท่ีเหลือรอยละ 26.42 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,857.97 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ี
ไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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คาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาอาทิ คาขนสงผลผลิต คาจางแรงงานเคร่ืองจักรและคาปุยเคมี เปนตน 
สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นจะเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใช
เคร่ืองจักรของตนเอง ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) 
และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ
ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 7,233.83 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนเงินสด 7,958.99 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 5,101.02 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.47 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.18 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 821.93 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-17) 

  2.1.3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.59 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 14,117.72 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,139.72 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 
ตัน เทากับ 694.98 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 78.95 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 8,005.54 บาทตอไร และตนทุนคงท่ีรอยละ 21.05 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
2,134.18 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 72.50 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 7,351.31 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.50 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 2,788.41 
บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการ
ผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต คาจางแรงงาน
เคร่ืองจักรและคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุนและ
คาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปน
คาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 6,112.18 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 6,766.41 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนท้ังหมด 3,978.00 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.39 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ 
จุดคุมทุนเทากับ 10.48 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุน
ท้ังหมด            แลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 868.73 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-17) 
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ตารางที่ 3-17 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน เขตชลประทาน จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 11,103.55   2,431.77      13,535.32   7,694.16     989.52          8,683.68     7,053.94     951.60         8,005.54     
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,173.92       877.26           4,051.18       1,814.26       -                  1,814.26       1,777.37       -                 1,777.37       

ทอนพันธุ 1,072.58       877.26           1,949.84       -                -                  -                -                -                 -                
ปุยเคม ี 1,426.01       -                 1,426.01       1,222.99       -                  1,222.99       1,179.48       -                 1,179.48       
ปุยอินทรีย 31.71            -                 31.71            50.24            -                  50.24            56.63            -                 56.63            
วัสดุปรับปรุงดิน -                -                 -                -                -                  -                -                -                 -                
สารปองกันและปราบวัชพืช 387.69          -                 387.69          379.08          -                  379.08          382.94          -                 382.94          
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช -                -                 -                -                -                  -                -                -                 -                
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230.77          -                 230.77          136.79          -                  136.79          133.16          -                 133.16          
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16            -                 25.16            25.16            -                  25.16            25.16            -                 25.16            

1.2 คาแรงงานคน 2,788.06       60.69             2,848.75       2,330.77       47.78              2,378.55       2,075.36       52.68             2,128.04       
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 2,634.85       723.17           3,358.02       1,290.17       407.09           1,697.26       1,185.74       409.58           1,595.32       
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 80.26            -                 80.26            86.21            -                  86.21            92.08            -                 92.08            
1.5 คาขนสงผลผลิต 2,317.21       -                 2,317.21       2,101.77       -                  2,101.77       1,843.38       -                 1,843.38       
1.6 คาไฟฟา 15.00            -                 15.00            14.74            -                  14.74            16.62            -                 16.62            
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                770.65           770.65          -                534.65           534.65          -                489.34           489.34          
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 94.25            -                 94.25            56.24            -                  56.24            63.39            -                 63.39            

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3
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ตารางที่ 3-17 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 268.95         1,835.23      2,104.18     264.36         1,868.45       2,132.81     297.37         1,836.81      2,134.18     

2.1 คาเชาที่ดิน 264.78          -                 264.78          260.19          -                  260.19          293.26          -                 293.26          
2.2 คาใช ที่ดิน -                1,506.86       1,506.86       -                1,524.02        1,524.02       -                1,488.56       1,488.56       
2.3 คาภาษีที่ดิน 4.17               -                 4.17               4.17               -                  4.17               4.11               -                 4.11               
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                264.38           264.38          -                276.70           276.70          -                279.96           279.96          
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                63.99             63.99            -                67.73              67.73            -                68.29             68.29            

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 11,372.50    4,267.00       15,639.50    7,958.52       2,857.97        10,816.49    7,351.31       2,788.41       10,139.72    
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 18.08            16.45            14.59            
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63          967.63          967.63          
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 17,494.75    15,917.51    14,117.72    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 6,122.25       7,958.99       6,766.41       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,959.43       7,233.83       6,112.18       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 1,855.25       5,101.02       3,978.00       
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 865.02          657.54          694.98          
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 16.16            11.18            10.48            
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.12               1.47               1.39               
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,081.28       821.93          868.73          

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3

 
ที่มา : จากการคํานวณ
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  2.2)  นอกเขตชลประทาน 
       2.2.1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 13.91 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,459.73 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 13,610.06 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 
ตัน เทากับ978.44 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 87.19 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 11,866.90 บาทตอไร และตนทุนคงที่ รอยละ 12.81 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,743.16 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 74.23 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 10,102.53 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 25.77 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 3,507.53 
บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการ
ผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมา อาทิ คาจางแรงงานเคร่ืองจักร คา
ขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสีย
โอกาสเงินลงทุนคาพันธุออย และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุน
คงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
การเกษตร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,592.83 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
3,357.20 บาทตอไร แตเกษตรกรกลับไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นติดลบหรือประสบ
กับการขาดทุน 150.33 บาทตอไรอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดจึงเทากับ 0.99 โดยมี
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเกินกวาปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานไดรับ ณ ปจจุบัน
หรือเทากับ 14.07 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 
จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,223.05 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-18) 
   2.2.2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.15 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,756.70 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,610.34 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 
ตัน เทากับ 708.67 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.77 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 6,868.50 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 20.23 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
1,741.84 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาเปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.53 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 6,331.05 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.47 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 2,279.29 
บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการ



3-116 
 

                                                                                                                      
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
 

ผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาอาทิ คาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และ
คาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงิน
ลงทุน และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงิน
สดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
4,888.20 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,425.65 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,146.36 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.37 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 8.90 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการ
จําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
885.84 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-18) 

  2.2.3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 10.40 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 10,063.35 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,027.25 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน       
1 ตัน เทากับ 771.85 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.07 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 6,346.86 บาทตอไร และตนทุนคงที่อีกรอยละ 20.93 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,680.39 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 72.72 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 5,837.50 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.28 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,189.75 
บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการ
ผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน รองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน 
สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใช
เคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) 
และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ 
ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,716.49 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนเงินสด 4,225.85 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,036.10 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด เทากับ 1.25 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 8.30 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกร
ควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 964.81 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-18) 
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ตารางที่ 3-18 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานนอกเขตชลประทาน จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 10,020.69   1,846.21      11,866.90  6,234.42      634.08         6,868.50    5,717.58      629.28         6,346.86    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,737.39       555.38          4,292.77      1,802.07       -                 1,802.07      1,769.14       -                 1,769.14      

ทอนพันธุ 1,404.59       555.38          1,959.97      -                 -                 -               -                 -                 -               
ปุยเคม ี 1,586.86       -                 1,586.86      1,311.53       -                 1,311.53      1,241.41       -                 1,241.41      
ปุยอินทรีย 152.01          -                 152.01         90.06             -                 90.06           96.58             -                 96.58           
วัสดุปรับปรุงดิน 71.62             -                 71.62           1.31               -                 1.31              1.63               -                 1.63              
สารปองกันและปราบวัชพืช 304.20          -                 304.20         295.38          -                 295.38         305.78          -                 305.78         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 29.82             -                 29.82           22.79             -                 22.79           28.53             -                 28.53           
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 163.13          -                 163.13         55.84             -                 55.84           70.05             -                 70.05           
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16             -                 25.16           25.16             -                 25.16           25.16             -                 25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,268.50       86.09             2,354.59      1,873.87       78.82             1,952.69      1,656.33       76.37             1,732.70      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,905.67       515.41          2,421.08      824.68          120.35          945.03         760.03          154.84          914.87         
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 66.07             -                 66.07           63.16             -                 63.16           63.71             -                 63.71           
1.5 คาขนสงผลผลิต 1,855.92       -                 1,855.92      1,635.58       -                 1,635.58      1,422.91       -                 1,422.91      
1.6 คาไฟฟา 14.01             -                 14.01           13.61             -                 13.61           14.58             -                 14.58           
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                 689.33          689.33         -                 434.91          434.91         -                 398.07          398.07         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 173.13          -                 173.13         21.45             -                 21.45           30.88             -                 30.88           

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3
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ตารางที่ 3-18 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 81.84           1,661.32      1,743.16    96.63           1,645.21      1,741.84    119.92         1,560.47      1,680.39    

2.1 คาเชาที่ดิน 77.88             -                 77.88           92.74             -                 92.74           116.07          -                 116.07         
2.2 คาใชที่ดิน -                 1,419.03       1,419.03      -                 1,408.85       1,408.85      -                 1,313.86       1,313.86      
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.96               -                 3.96              3.89               -                 3.89              3.85               -                 3.85              
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                 201.72          201.72         -                 196.95          196.95         -                 205.78          205.78         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                 40.57             40.57           -                 39.41             39.41           -                 40.83             40.83           

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 10,102.53     3,507.53       13,610.06   6,331.05       2,279.29       8,610.34      5,837.50       2,189.75       8,027.25      
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 13.91           12.15           10.40           
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         967.63         967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,459.73   11,756.70   10,063.35   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,357.20      5,425.65      4,225.85      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,592.83      4,888.20      3,716.49      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 150.33-         3,146.36      2,036.10      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 978.44         708.67         771.85         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 14.07           8.90              8.30              
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 0.99              1.37              1.25              
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,223.05      885.84         964.81         

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3

 
ที่มา :  จากการคํานวณ 
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การปลูกออยโรงงานนอกเขตชลประทานยังสามารถแบงเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ํา
จากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ 
       (1.1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.93 ตันตอไร คิด
เปนมูลคาผลผลิต 14,446.72 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับ
รวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 14,967.66 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ
1002.52 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 87.31 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 13,068.02 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 12.69 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,899.64 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.27 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
10,966.12 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.73 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 4,001.54 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต คาจางแรงงานเคร่ืองจักร 
และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน
คาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง และคาพันธุออย เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไม
เปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
1,378.70 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,480.60 บาทตอไร แตเกษตรกรกลับ
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นติดลบหรือประสบกับการขาดทุน 520.94 บาทตอไร
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดจึงเทากับ 0.97 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเกินกวา
ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานไดรับ ณ ปจจุบันหรือเทากับ 15.47 ตันตอไร ถา
เกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,253.15 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-19) 
  (1.2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 13.77 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,324.27 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 10,008.90 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
726.86 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 81.12 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 8,118.92 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 18.88 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 1,889.98 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 74.08 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,414.56 บาทตอไร 
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ท่ีเหลืออีกรอยละ 25.92 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 2,594.34 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด 
ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน 

ลําดับรองลงมาอาทิ คาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และคาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปร
ท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของ
ตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือม
เคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา 
เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,205.35 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนเงินสด 5,909.71 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,315.37 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.33 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.34 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 908.58 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-19) 

 (1.3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 11.25 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 10,885.84 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 9,306.82 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
827.27 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.14 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 7,365.46 บาทตอไร และตนทุนคงท่ีอีกรอยละ 20.86 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,941.36 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาเปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 71.30 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
6,635.67 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 28.70 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,671.15 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน รองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปร
ท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของ
ตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือม
เคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวา 
เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,520.38 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนเงินสด 4,250.17 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,579.02 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด เทากับ 1.17 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.62 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,034.09 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-19) 
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ตารางที่ 3-19 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทานใชน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 10,891.87   2,176.15      13,068.02  7,340.31     778.61          8,118.92    6,557.80     807.66          7,365.46     
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,957.65       641.29           4,598.94      2,010.19       -                 2,010.19      2,008.25       -                 2,008.25      

ทอนพันธุ 1,338.27       641.29           1,979.56      -                -                 -               -                -                 -                
ปุยเคม ี 1,606.44       -                 1,606.44      1,309.29       -                 1,309.29      1,304.57       -                 1,304.57      
ปุยอินทรีย 351.72          -                 351.72         187.01          -                 187.01         155.47          -                 155.47         
วัสดุปรับปรุงดิน 2.98               -                 2.98              3.98               -                 3.98              4.18               -                 4.18              
สารปองกันและปราบวัชพืช 310.43          -                 310.43         296.18          -                 296.18         311.77          -                 311.77         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 57.94            -                 57.94           57.49            -                 57.49           60.49            -                 60.49            
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 264.71          -                 264.71         131.08          -                 131.08         146.61          -                 146.61         
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16            -                 25.16           25.16            -                 25.16           25.16            -                 25.16            

1.2 คาแรงงานคน 2,554.02       92.64             2,646.66      2,207.95       79.49             2,287.44      1,856.27       79.56             1,935.83      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 2,016.89       688.86           2,705.75      1,033.63       186.99           1,220.62      935.74          271.84           1,207.58      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 86.40            -                 86.40           79.77            -                 79.77           85.04            -                 85.04            
1.5 คาขนสงผลผลิต 2,102.44       -                 2,102.44      1,943.22       -                 1,943.22      1,595.39       -                 1,595.39      
1.6 คาไฟฟา 44.93            -                 44.93           41.45            -                 41.45           37.34            -                 37.34            
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                753.36           753.36         -                512.13           512.13         -                456.26           456.26         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 129.54          -                 129.54         24.10            -                 24.10           39.77            -                 39.77            

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3
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ตารางที่ 3-19 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 74.25           1,825.39      1,899.64    74.25           1,815.73      1,889.98    77.87           1,863.49      1,941.36     

2.1 คาเชาที่ดิน 70.28            -                 70.28           70.28            -                 70.28           73.95            -                 73.95            
2.2 คาใชที่ดิน -                1,455.87        1,455.87      -                1,455.87        1,455.87      -                1,479.98        1,479.98      
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.97               -                 3.97              3.97               -                 3.97              3.92               -                 3.92              
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                311.26           311.26         -                303.22           303.22         -                321.44           321.44         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                58.26             58.26           -                56.64             56.64           -                62.07             62.07            

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 10,966.12    4,001.54        14,967.66   7,414.56       2,594.34        10,008.90   6,635.67       2,671.15        9,306.82      
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 14.93           13.77           11.25            
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         967.63         967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 14,446.72   13,324.27   10,885.84    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,480.60      5,909.71      4,250.17      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,378.70      5,205.35      3,520.38      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 520.94-         3,315.37      1,579.02      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 1,002.52      726.86         827.27         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 15.47           10.34           9.62              
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 0.97              1.33              1.17              
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,253.15      908.58         1,034.09      

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3

 
ที่มา :  จากการคํานวณ 
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 (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
  (2.1) ออยโรงงานป 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 13.45 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,014.62 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 13,023.83 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 968.31 บาท) 
ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 87.16 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
11,351.55 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 12.84 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,672.28 บาทตอไร เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 74.77 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,738.27 บาทตอไร 
ท่ีเหลืออีกรอยละ 25.23 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 3,285.56 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด 
ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจาง
แรงงานคน ลําดับรองลงมา อาทิ คาจางแรงงานเคร่ืองจักร คาขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน 
สวนตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุนคาตนพันธุออย และ
คาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปน
คาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,663.07 บาท
ตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,276.35 บาทตอไร แตเกษตรกรกลับไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นติดลบหรือประสบกับการขาดทุน 9.21 บาทตอไร อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดจึงเทากับ 0.999 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเกินกวาปริมาณ
ผลผลิตท่ีเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานไดรับ ณ ปจจุบันหรือเทากับ 13.46 ตันตอไร ถาเกษตรกร
ตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควร
จําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,210.39 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-20) 
  (2.2) ออยโรงงานป 2 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 11.36 ตันตอไร 
คิดเปนมูลคาผลผลิต 10,992.28 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 7,926.78 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
697.78 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 78.94 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 6,257.34 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 21.06 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 1,669.44 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.19 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
5,801.48 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.81 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 2,125.30 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 



3-124 
 

                                                                                                                      
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับรองลงมาอาทิ คาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี และคาแรงงาน
เคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน 
สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,734.94 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
5,190.80 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,065.50 บาทตอไร อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.39 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 8.19 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 872.23 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-20) 

 (2.3) ออยโรงงานป 3 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 9.86 ตันตอไร   
คิดเปนมูลคาผลผลิต 9,540.83 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
ไดรับรวมทุกพื้นท่ีผลิตออยโรงงานจากการสํารวจท้ังประเทศคือ 967.63 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิต
ท้ังหมด 7,207.65 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
731.00 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.01 ของตนทุนท้ังหมด 
หรือ 5,694.43 บาทตอไร และตนทุนคงท่ีอีกรอยละ 20.99 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,513.22 บาทตอไร 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 73.90 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
5,326.27 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.10 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,881.38 บาทตอไร จะเปน
ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน รองลงมา อาทิ คาขนสงผลผลิต และคาปุยเคมี เปนตน สวน
ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญ
ไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
3,846.40 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,214.56 บาทตอไร เปนผลทําให
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,333.18 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด 
เทากับ 1.32 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 7.45 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 913.75 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-20) 
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ตารางที่ 3-20 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน นอกเขตชลประทานอาศัยน้าํฝน จําแนกตามอายุพืช ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 9,652.98             1,698.57          11,351.55  5,693.91             563.43             6,257.34    5,179.42             515.01            5,694.43    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,664.61              516.44               4,181.05      1,700.33              -                    1,700.33      1,615.97              -                    1,615.97      

ทอนพันธุ 1,461.69              516.44               1,978.13      -                        -                    -               -                        -                    -               
ปุยเคม ี 1,578.01              -                     1,578.01      1,312.58              -                    1,312.58      1,200.96              -                    1,200.96      
ปุยอินทรีย 61.48                    -                     61.48           42.68                    -                    42.68           58.86                    -                    58.86           
วัสดุปรับปรุงดิน 102.73                 -                     102.73         -                        -                    -               -                        -                    -               
สารปองกันและปราบวัชพืช 301.38                 -                     301.38         294.99                 -                    294.99         301.95                 -                    301.95         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 17.07                    -                     17.07           5.84                      -                    5.84              8.05                      -                    8.05              
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117.09                 -                     117.09         19.08                    -                    19.08           20.99                    -                    20.99           
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16                    -                     25.16           25.16                    -                    25.16           25.16                    -                    25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,139.13              83.13                 2,222.26      1,710.60              78.49                1,789.09      1,528.27              74.30                1,602.57      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,855.30              436.79               2,292.09      722.56                 87.78                810.34         647.50                 79.91                727.41         
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 56.87                    -                     56.87           55.03                    -                    55.03           50.07                    -                    50.07           
1.5 คาขนสงผลผลิต 1,744.19              -                     1,744.19      1,485.23              -                    1,485.23      1,312.42              -                    1,312.42      
1.6 คาไฟฟา -                        -                     -               -                        -                    -               -                        -                    -               
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                        662.21               662.21         -                        397.16              397.16         -                        360.80              360.80         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 192.88                 -                     192.88         20.16                    -                    20.16           25.19                    -                    25.19           

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3
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ตารางที่ 3-20 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 85.29                  1,586.99          1,672.28    107.57                1,561.87         1,669.44    146.85                1,366.37         1,513.22    

2.1 คาเชาที่ดิน 81.33                    -                     81.33           103.72                 -                    103.72         143.05                 -                    143.05         
2.2 คาใชที่ดิน -                        1,402.33           1,402.33      -                        1,385.87           1,385.87      -                        1,207.46          1,207.46      
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.96                      -                     3.96              3.85                      -                    3.85              3.80                      -                    3.80              
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                        152.10               152.10         -                        145.04              145.04         -                        131.70              131.70         
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                        32.56                 32.56           -                        30.96                30.96           -                        27.21                27.21           

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 9,738.27              3,285.56           13,023.83   5,801.48              2,125.30           7,926.78      5,326.27              1,881.38          7,207.65      
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 13.45           11.36           9.86              
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 967.63         967.63         967.63         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,014.62   10,992.28   9,540.83      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 3,276.35      5,190.80      4,214.56      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,663.07      4,734.94      3,846.40      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 9.21-              3,065.50      2,333.18      
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 968.31         697.78         731.00         
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 13.46           8.19              7.45              
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 0.999           1.39              1.32              
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,210.39      872.23         913.75         

ตนทุนการผลิต
ป 1 ป 2 ป 3

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 3)  ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานจําแนกเปนรายภาค 
   ผลการศึกษาตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความ
เหมาะสมในแตละภูมิภาคของประเทศไทยพบวา มีพื้นท่ีปลูกออยโรงงานเปนจํานวนมากซ่ึง ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สรุปไดดังนี้ 
  3.1) ภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตออยโรงงานเฉล่ีย 14 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,588.54 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพ้ืนท่ีผลิตออยโรงงานของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน (ณ ระดับ
ความหวานเฉล่ีย 11.35 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,398.24 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิต
ตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 814.16 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวย
ตนทุนผันแปร รอยละ 82.90 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,448.62 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.10 
ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,949.62 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด 
รอยละ 73.70 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,401.06 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอยละ 26.30 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
2,997.18 บาทตอไร จะเปนตนทุนที่ไมเปนเงินสด ซึ่งตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดสวนใหญจะเปนคา
ปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับถัดมาเปนคาขนสงผลผลิต คาแรงงานเคร่ืองจักร
และคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และ
คาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคา
ใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,139.92 บาท
ตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,187.48 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนท้ังหมด 2,190.30 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.19 โดยมีปริมาณ
ผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.74 ตันตอไร  ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงาน
รอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,017.70 บาทตอตัน 
(ตารางท่ี 3-21)  
  3.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตออย
โรงงานเฉล่ีย 12.31 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,172.50 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออย
โรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 988.83 
บาทตอตัน (ณ ระดับความหวาน 11.75 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,023.86 บาทตอไร 
(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 814.29 บาท) ตนทุนการผลิต
ท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.20 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,240.09 บาทตอไร 
และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.80 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,783.77 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
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พบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอยละ 71.98 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,215.06 บาทตอไร ท่ีเหลืออีกรอย
ละ 28.02 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,808.80 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ี
เปนเงินสดสวนใหญจะเปนคาปจจัยการผลิตตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับถัดมาเปน
คาปุยเคมี คาขนสงผลผลิต และคาจางแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนั้นสวน
ใหญเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาพันธุออย เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปน
คาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,932.41 
บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,957.44 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,148.64 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.21 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.14 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1,017.86 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-21) 
  3.3) ภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตออยโรงงานเฉล่ีย 13.57 ตัน
ตอไรคิดเปนมูลคาผลผลิต 12,798.27 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉลี่ยท่ี
เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลางคือ 943.13 บาทตอตัน(ณ ระดับความ
หวาน 10.84 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,537.83 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตันเทากับ 850.25 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุน
ผันแปร รอยละ 84.79 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,783.22 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 15.21 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 1,754.61 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด 
รอยละ 72.96 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,418.50 บาทตอไร ท่ีเหลือ รอยละ 27.04 ของตนทุนท้ังหมด
หรือ 3.119.33 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคา
ปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับถัดมาเปนคาขนสงผลผลิต คาปุยเคมี 
และคาแรงงานเคร่ืองจักร เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงิน
ลงทุน คาพันธุออยท่ีเปนของตนเอง และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับ
ตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงินสดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
การเกษตร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวา เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,015.05 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
4,379.77 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,260.44 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.11 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 
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850.25 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุน
ท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,062.81 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-21) 
  3.4) ภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตออยโรงงานเฉล่ีย 11.93 ตันตอ
ไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,364.64 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
จากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกคือ 952.61 บาทตอตัน(ณ ระดับความ
หวาน 10.92 ซี.ซี.เอส) โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 9,454.48 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 792.50 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุน
ผันแปร รอยละ 83.21 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,866.87 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.79 ของ
ตนทุนท้ังหมดหรือ 1,587.61 บาทตอไร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา เปนตนทุนท่ีเปนเงินสด รอย
ละ 77.09 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,288.15 บาทตอไร ท่ีเหลือรอยละ 22.91 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
2,166.33 บาทตอไร จะเปนตนทุนท่ีไมเปนเงินสด ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดสวนใหญจะเปนคา
ปจจัยการผลิตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาจางแรงงานคน ลําดับถัดมาเปนคาขนสงผลผลิต คาแรงงาน
เคร่ืองจักรและคาปุยเคมี เปนตน สวนตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดน้ันสวนใหญเปนคาเสียโอกาสเงิน
ลงทุน และคาแรงงานจากการใชเคร่ืองจักรของตนเอง เปนตน สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญไมเปนเงิน
สดซ่ึงเปนคาใชท่ีดิน (ของตนเอง) และคาเส่ือมเคร่ืองมือหรืออุปกรณการเกษตร ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ ปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
3,497.77 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 4,076.49 บาทตอไร เปนผลทําใหไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,910.16 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.20 
โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 792.50 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
990.63 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-21) 
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ตารางที่ 3-21 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน รายภาค ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,124.77     1,323.85        9,448.62    7,207.21     1,032.88        8,240.09    8,400.48     1,382.74        9,783.22    7,057.04     809.83           7,866.87    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,465.05      173.23            2,638.28      2,527.37      244.26             2,771.63      2,476.63      371.27             2,847.90      2,368.46      88.86              2,457.32      

ทอนพันธุ 523.72         173.23            696.95         542.68         244.26             786.94         310.49         371.27             681.76         569.60         88.86              658.46         
ปุยเคม ี 1,253.83      -                   1,253.83      1,582.63      -                   1,582.63      1,381.03      -                   1,381.03      1,174.59      -                  1,174.59      
ปุยอินทรีย 31.46            -                   31.46           31.38            -                   31.38           221.54         -                   221.54         218.80         -                  218.80         
วัสดุปรับปรุงดิน -                -                   -               68.42            -                   68.42           -                -                   -               -                -                  -               
สารปองกันและปราบวัชพืช 411.12         -                   411.12         207.50         -                   207.50         384.37         -                   384.37         286.83         -                  286.83         
สารปองกันและปราบศัตรูพืช โรคพืช 69.05            -                   69.05           7.41              -                   7.41              0.22              -                   0.22              4.30              -                  4.30              
น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150.71         -                   150.71         62.19            -                   62.19           153.82         -                   153.82         89.18            -                  89.18           
วัสดุสิ้นเปลือง 25.16            -                   25.16           25.16            -                   25.16           25.16            -                   25.16           25.16            -                  25.16           

1.2 คาแรงงานคน 2,180.92      68.77               2,249.69      1,927.28      104.20             2,031.48      2,305.11      76.91               2,382.02      1,687.86      37.05              1,724.91      
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,398.96      518.48            1,917.44      1,178.62      188.41             1,367.03      1,328.29      350.47             1,678.76      1,270.51      191.89            1,462.40      
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 82.06            -                   82.06           35.26            -                   35.26           114.43         -                   114.43         54.86            -                  54.86           
1.5 คาขนสงผลผลิต 1,906.27      -                   1,906.27      1,415.11      -                   1,415.11      2,072.96      -                   2,072.96      1,647.36      -                  1,647.36      
1.6 คาไฟฟา 14.92            -                   14.92           2.15              -                   2.15              46.69            -                   46.69           -                -                  -               
1.7 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7.00 ตอป ) -                563.37            563.37         -                496.01             496.01         -                584.09             584.09         -                492.03            492.03         
1.8 ดอกเบี้ยเงินกู 76.59            -                   76.59           121.42         -                   121.42         56.37            -                   56.37           27.99            -                  27.99           

ตนทุนการผลิต
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก
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ตารางที่ 3-21 (ตอ) 
หนวย : บาท/ไร

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
2. ตนทุนคงที่ 276.29         1,673.33      1,949.62      7.85              1,775.92      1,783.77      18.02           1,736.59      1,754.61      231.11         1,356.50      1,587.61      

2.1 คาเชาที่ดิน 272.63          -                 272.63          3.44               -                 3.44               13.85             -                 13.85             227.84          -                 227.84          
2.2 คาใชที่ดิน -                 1,346.96       1,346.96       -                 1,587.18       1,587.18       -                 1,397.47       1,397.47       -                 1,169.42       1,169.42       
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.66               -                 3.66               4.41               -                 4.41               4.17               -                 4.17               3.27               -                 3.27               
2.4 คาเสื่อมเครื่องมอืและอุปกรณการเกษตร -                 260.69          260.69          -                 159.66          159.66          -                 284.82          284.82          -                 157.77          157.77          
2.5 คาเสียโอกาสของทรัพยสินถาวร ( รอยละ 1.55 ตอป ) -                 65.68             65.68             -                 29.08             29.08             -                 54.30             54.30             -                 29.31             29.31             

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 8,401.06       2,997.18       11,398.24     7,215.06       2,808.80       10,023.86     8,418.50       3,119.33       11,537.83     7,288.15       2,166.33       9,454.48       
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 14.00             12.31             13.57             11.93             
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 970.61          988.83          943.13          952.61          
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,588.54     12,172.50     12,798.27     11,364.64     
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 5,187.48       4,957.44       4,379.77       4,076.49       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,139.92       3,932.41       3,015.05       3,497.77       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 2,190.30       2,148.64       1,260.44       1,910.16       
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 814.16          814.29          850.25          792.50          
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 11.74             10.14             12.23             9.92               
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.19               1.21               1.11               1.20               
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,017.70       1,017.86       1,062.81       990.63          

ตนทุนการผลิต
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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  4)  ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของ
ท่ีดินระดับตางๆ จําแนกเปนรายภาค 

ผลการศึกษาตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
ระดับตางๆ ในแตละภูมิภาคของประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

 4.1)  ภาคเหนอื 
 4.1.1) เขตชลประทาน 

   ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงเขตชลประทาน (S1 
(IRR)) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 16.90 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 16,403.31 
บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิต
ออยโรงงานของภาคเหนือ คือ 970.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 13,150.50 บาทตอไร 
(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 778.14 บาท) ตนทุนการผลิต
ท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.90 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 10,902.03 บาทตอ
ไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.10 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,248.47 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวน
ใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะ
เปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,501.28 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมด 3,252.81 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.25 โดยมีปริมาณผลผลิต 
ณ จุดคุมทุนเทากับ 13.55 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 
จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 972.68 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 

 4.1.2) นอกเขตชลประทาน 
 (1) ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เปนพื้นท่ีท่ีอาศัย

น้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
13.93 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,520.60 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,348.92 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 814.71 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.62 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,490.10 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 24.40 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
2,769.39 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาใชจายอื่นๆ และ
คาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,030.50 บาทตอไร 
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และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,171.68 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด 
เทากับ 1.19 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.69 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1018.39 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 

 (2) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลการศึกษา
พบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 13.21 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,821.76 บาทตอไร ซ่ึง
คํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน
ของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,010.95 บาทตอไร (หรือมีตนทุน
การผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 833.53 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 82.69 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,104.94 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 
รอยละ 17.31 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,906.01 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน 
รองลงเปนคาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดิน
ท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 3,716.82 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,810.81 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.16 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.34 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,041.91 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 

การปลูกออยโรงงานในเขตพื้นท่ีที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ยังสามารถ
แยกรายละเอียดออกเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และ
บอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

                         2.1)  พื้นท่ีท่ีใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 13.63 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,229.41 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 12,215.81 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 896.24 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 81.08 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 9,904.77 บาทตอไร และตนทุนคงที่ รอยละ 18.92 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
2,311.04 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาวัสดุการเกษตรและ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,324.64 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,013.60 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด 
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เทากับ 1.08 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.59 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการ
จําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอย
กวา 1,120.30 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 

  2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
12.83 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,452.93 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุน
การผลิตท้ังหมด 9,940.96 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 
774.82 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.44 ของตนทุน
ท้ังหมด หรือ 8,394.63 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 15.56 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,546.33 บาทตอ
ไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร 
ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,058.30 บาทตอไร และไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,511.97 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 
1.25 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.24 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
968.53 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 

 (3) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เปนพื้นท่ีท่ีอาศัย
น้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืน  ๆผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 10.44 ตัน
ตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 10,133.17 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจาก
การสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคเหนือคือ 970.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 
8,819.09 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 844.74 บาท) ตนทุน
การผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.37 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,352.83 บาทตอ
ไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.63 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,466.26 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวน
ใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืน  ๆตามลําดับ สําหรับตนทุนคงที่สวนใหญ
จะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,780.34 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,314.08 
บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด เทากับ 1.15 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 
9.09 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ัง
หมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,055.93 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-22) 
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ตารางที่ 3-22 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคเหนือ จําแนกตามเขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 10,902.03                                 -                  9,490.10  9,490.10      9,904.77     8,394.63  9,104.94    -                 7,352.83  7,352.83  
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,773.35                                     -                   2,642.05    2,642.05       2,866.66       2,306.67    2,570.08     -                  2,610.59    2,610.59    

( 25.44% ) ( 27.84% ) ( 27.84% ) ( 28.94% ) ( 27.48% ) ( 28.23% ) ( 35.50% ) ( 35.50% )
1.2 คาแรงงาน 5,105.39                                     -                   4,078.66    4,078.66       4,272.40       3,720.37    3,980.01     -                  2,738.04    2,738.04    

( 46.83% ) ( 42.98% ) ( 42.98% ) ( 43.13% ) ( 44.32% ) ( 43.71% ) ( 37.24% ) ( 37.24% )
1.3 คาใชจายอื่นๆ 3,023.29                                     -                   2,769.39    2,769.39       2,765.71       2,367.59    2,554.85     -                  2,004.20    2,004.20    

( 27.73% ) ( 29.18% ) ( 29.18% ) ( 27.93% ) ( 28.20% ) ( 28.06% ) ( 27.26% ) ( 27.26% )
2. ตนทุนคงที่ 2,248.47                                   -                  1,858.82  1,858.82      2,311.04     1,546.33  1,906.01    -                 1,466.26  1,466.26  
รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 13,150.50                                  -                   11,348.92 11,348.92     12,215.81    9,940.96    11,010.95   -                  8,819.09    8,819.09    
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 16.90                                          13.93         13.93             13.63            12.83         13.21           10.44         10.44         
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 970.61                                        970.61       970.61          970.61          970.61       970.61        970.61       970.61       
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 16,403.31                                  13,520.60 13,520.60     13,229.41    12,452.93 12,821.76   10,133.17 10,133.17 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,501.28                                     4,030.50    4,030.50       3,324.64       4,058.30    3,716.82     2,780.34    2,780.34    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 3,252.81                                     2,171.68    2,171.68       1,013.60       2,511.97    1,810.81     1,314.08    1,314.08    
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 778.14                                        814.71       814.71          896.24          774.82       833.53        844.74       844.74       
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 13.55                                          11.69         11.69             12.59            10.24         11.34           9.09            9.09            
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.25                                             1.19            1.19               1.08               1.25            1.16             1.15            1.15            
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 972.68                                        1,018.39    1,018.39       1,120.30       968.53       1,041.91     1,055.93    1,055.93    

ตนทุนการผลิต
เหมาะสมสูงเขตชลประทาน

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

นอกเขตชลประทาน

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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4.2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.2.1) เขตชลประทาน 

                      ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงเขตชลประทาน (S1 
(IRR)) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 15.10 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 14,931.33 
บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิต
ออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 988.83 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 
9,126.65 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 604.41 บาท) 
ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 77.35 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
7,059.73 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 22.65 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,066.92 บาทตอไร สําหรับ
ปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ 
สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกร
ไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 7,871.60 บาทตอไร และไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 5,804.68 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 
1.64 โดยมีปริมาณผลผลิต        ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.23 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการ
จําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอย
กวา 755.51 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23) 

 4.2.2) นอกเขตชลประทาน 
  (1) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เปนพื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน

อยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.41 ตันตอ
ไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 14,249.04 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกร
จากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 988.83 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 9,232.16 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 640.68 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.95 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,381.33 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 20.05 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,850.83 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปนคาใชจายอื่นๆ และ
คาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณา
ถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 6,867.71 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 5,016.88 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
ท้ังหมดเทากับ 1.54 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.34 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไร
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จากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยใน
ราคาไมนอยกวา 800.85 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23) 

  (2) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลการศึกษา
พบวาเกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.36 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,221.94 บาทตอไร ซ่ึง
คํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียที่เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 988.83 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10.381.90 บาทตอไร 
(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 839.96 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมด
ดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.03 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,620.27 บาทตอไร และ
ตนทุนคงท่ี รอยละ 16.97 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,761.63 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปน
คาแรงงาน รองลงเปนคาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงที่สวนใหญจะ
เปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,601.67 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
1,840.04 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.18 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ 
จุดคุมทุนเทากับ 10.50 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 
จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,049.95 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23)  

การปลูกออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ยังสามารถ
แยกรายละเอียดออกเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และ
บอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 13.96 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,804.07 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ 988.83 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,021.49 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 789.51 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวย
ตนทุนผันแปร รอยละ 84.32 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,293.87 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 
15.68 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,727.62 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนแรงงานคน รอง
ลงเปนคาวัสดุการเกษตรและคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ี
เปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 4,510.20 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,782.58 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.25 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.15 ตันตอไร 
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ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 986.89 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23) 

2.2)พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
11.84 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,707.75 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
988.83 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,173.26 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 859.23 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวย
ตนทุนผันแปร รอยละ 82.58 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,400.57 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.42 
ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,772.69 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน 
คาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปน
ของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปร 3,307.18 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,534.49 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.15 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.29 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,074.04 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23) 

  (3) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) พื้นท่ีท่ีอาศัย
น้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 9.11 
ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 9,008.24 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 988.83 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,220.62 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 902.37 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 79.85 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 6,564.16 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 20.15 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,656.46 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาวัสดุการเกษตร รองลงเปนแรงงานคนและ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,444.08 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 787.62 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.10 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 8.31 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
1,127.96 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-23)  
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ตารางที่ 3-23 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามเขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 7,059.73                                   -                  7,381.33  7,381.33      9,293.87     8,400.57  8,620.27    -                 6,564.16  6,564.16  
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,576.58                                     -                   2,024.52    2,024.52       2,949.93       2,979.71    2,972.37     -                  2,591.67    2,591.67    

( 22.33% ) ( 27.43% ) ( 27.43% ) ( 31.74% ) ( 35.47% ) ( 34.48% ) ( 39.48% ) ( 39.48% )
1.2 คาแรงงาน 3,484.40                                     -                   3,197.80    3,197.80       4,020.38       3,344.95    3,511.08     -                  2,441.32    2,441.32    

( 49.36% ) ( 43.32% ) ( 43.32% ) ( 43.26% ) ( 39.82% ) ( 40.73% ) ( 37.19% ) ( 37.19% )
1.3 คาใชจายอื่นๆ 1,998.75                                     -                   2,159.01    2,159.01       2,323.56       2,075.91    2,136.82     -                  1,531.17    1,531.17    

( 28.31% ) ( 29.25% ) ( 29.25% ) ( 25.00% ) ( 24.71% ) ( 24.79% ) ( 23.33% ) ( 23.33% )
2. ตนทุนคงที่ 2,066.92                                   -                  1,850.83  1,850.83      1,727.62     1,772.69  1,761.63    -                 1,656.46  1,656.46  
รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 9,126.65                                     -                   9,232.16    9,232.16       11,021.49    10,173.26 10,381.90   -                  8,220.62    8,220.62    
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 15.10                                          14.41         14.41             13.96            11.84         12.36           9.11            9.11            
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 988.83                                        988.83       988.83          988.83          988.83       988.83        988.83       988.83       
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 14,931.33                                  14,249.04 14,249.04     13,804.07    11,707.75 12,221.94   9,008.24    9,008.24    
ผลตอบแทนเหนอืตนทุนผันแปร 7,871.60                                     6,867.71    6,867.71       4,510.20       3,307.18    3,601.67     2,444.08    2,444.08    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 5,804.68                                     5,016.88    5,016.88       2,782.58       1,534.49    1,840.04     787.62       787.62       
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 604.41                                        640.68       640.68          789.51          859.23       839.96        902.37       902.37       
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 9.23                                             9.34            9.34               11.15            10.29         10.50           8.31            8.31            
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.64                                             1.54            1.54               1.25               1.15            1.18             1.10            1.10            
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 755.51                                        800.85       800.85          986.89          1,074.04    1,049.95     1,127.96    1,127.96    

ตนทุนการผลิต เหมาะสมสูงเขตชลประทาน
(S1(IRR))

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

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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  4.3)  ภาคกลาง 
 4.3.1) เขตชลประทาน 

               ออยโรงงานภาคกลางในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงเขตชลประทาน  
(S1 (IRR)) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 17.16 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 
16,184.11 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับใน
พื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลางคือ 943.13 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 12,838.16 บาทตอไร 
(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 748.14 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมด
ดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.78 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 10,883.77 บาทตอไร และ
ตนทุนคงท่ี รอยละ 15.22 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,954.39 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญ
เปนแรงงานคน รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญ
จะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,300.34 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
3,345.95 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.26 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ 
จุดคุมทุนเทากับ 13.61 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 
จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 935.18 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 

  4.3.2) นอกเขตชลประทาน 
          (1) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ี

อาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ  ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิต
เฉล่ีย 14.48 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,656.52 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลางคือ 943.13 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,876.93 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 820.23 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 85.27 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 10,127.79 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 14.73 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,749.14 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนแรงงานคน รองลงเปนคาวัสดุการเกษตร และ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณา
ถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,528.73 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,779.59 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.15 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.59 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1,025.29 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 
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  (2) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.50 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,789.13 บาทตอไร 
ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน
ของภาคกลางคือ 943.13 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,704.22 บาทตอไร (หรือมีตนทุน
การผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 936.34 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.89 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,936.11 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 
รอยละ 15.11 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,768.11 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน 
รองลงเปนคาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืน  ๆตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ี
เปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 1,853.02 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 84.91 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.01 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.41 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,170.43 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 

การปลูกออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ยังสามารถ
แยกรายละเอียดออกเปน 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และ
บอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
                     2.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 13.73 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,949.17 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลาง คือ 943.13 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 12,681.00 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 923.60 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 86.83 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 11,010.30 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 13.17 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 
1,670.70 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาวัสดุการเกษตรและ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,938.87 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 268.17 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.02 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 13.45 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
1,154.50 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 
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  2.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
10.94 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 10,317.84 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพ้ืนท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลาง คือ 943.84 บาทตอตัน
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,464.24 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 956.51 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 81.92 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,572.54 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 18.08 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,891.70 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุ
การเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,745.30 บาทตอไร 
แตเกษตรกรกลับไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นติดลบหรือประสบกับการขาดทุน 146.40 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดจึงเทากับ 0.99 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเกินกวา
ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานไดรับ ณ ปจจุบันหรือเทากับ 11.10 ตันตอไร ถา
เกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,195.64 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 

  (3) ออยโรงงานภาคกลางในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)  
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 11.69 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,025.19 บาทตอไร 
ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงาน
ของภาคกลางคือ 943.13 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,307.95 บาทตอไร (หรือมีตนทุน
การผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 881.78 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.52 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,712.22 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 
รอยละ 15.48 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,595.73 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน 
รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดิน
ท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 2,312.97 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 717.24 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.07 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.93 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกร
ควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,102.23 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 

การปลูกออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ยังสามารถแยก
รายละเอียดออกเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอ
บาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 
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3.1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 12.48 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,770.26 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลาง คือ 943.13 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 11,450.11 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 917.48 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.42 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,665.82 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 15.58 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,784.29 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุ
การเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,104.44 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 320.15 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.03 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.14 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจาก
การจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคา
ไมนอยกวา 1,146.85 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 

 3.2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
10.50 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 9,902.87 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ี
เกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพ้ืนท่ีผลิตออยโรงงานของภาคกลาง คือ 934.13 บาทตอตัน โดยมี
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,559.75 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน 
เทากับ 815.21 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 84.73 ของ
ตนทุนท้ังหมด หรือ 7,252.63 บาทตอไร และตนทุนคงที่ รอยละ 15.27 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,307.12 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุ
การเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 2,650.24 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,343.12 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.16 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.08 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
1,019.01 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-24) 
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  ตารางที่ 3-24 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคกลาง จําแนกตามเขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร

แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 10,883.77                                 -                  10,127.79  10,127.79   11,010.30   8,572.54  9,936.11    9,665.82       7,252.63  8,712.22  
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,911.19                                     -                   2,888.84     2,888.84       3,543.07       2,563.51    3,111.41     2,814.92         2,091.11    2,528.90    

( 26.75% ) ( 28.52% ) ( 28.52% ) ( 32.18% ) ( 29.90% ) ( 31.31% ) ( 29.12% ) ( 28.83% ) ( 29.03% )
1.2 คาแรงงาน 4,797.67                                     -                   4,469.52     4,469.52       4,392.33       3,195.17    3,864.83     3,976.78         2,975.51    3,581.13    

( 44.08% ) ( 44.13% ) ( 44.13% ) ( 39.89% ) ( 37.27% ) ( 38.90% ) ( 41.14% ) ( 41.03% ) ( 41.10% )
1.3 คาใชจายอื่นๆ 3,174.91                                     -                   2,769.43     2,769.43       3,074.90       2,813.86    2,959.87     2,874.12         2,186.01    2,602.19    

( 29.17% ) ( 27.35% ) ( 27.35% ) ( 27.93% ) ( 32.83% ) ( 29.79% ) ( 29.74% ) ( 30.14% ) ( 29.87% )
2. ตนทุนคงที่ 1,954.39                                   -                  1,749.14    1,749.14      1,670.70     1,891.70  1,768.11    1,784.29       1,307.12  1,595.73  
รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 12,838.16                                  -                   11,876.93   11,876.93     12,681.00    10,464.24 11,704.22   11,450.11      8,559.75    10,307.95 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 17.16                                          14.48           14.48             13.73            10.94         12.50           12.48              10.50         11.69         
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 943.13                                        943.13         943.13          943.13          943.13       943.13        943.13            943.13       943.13       
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 16,184.11                                  13,656.52   13,656.52     12,949.17    10,317.84 11,789.13   11,770.26      9,902.87    11,025.19 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,300.34                                     3,528.73     3,528.73       1,938.87       1,745.30    1,853.02     2,104.44         2,650.24    2,312.97    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 3,345.95                                     1,779.59     1,779.59       268.17          146.40-       84.91           320.15            1,343.12    717.24       
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 748.14                                        820.23         820.23          923.60          956.51       936.34        917.48            815.21       881.78       
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 13.61                                          12.59           12.59             13.45            11.10         12.41           12.14              9.08            10.93         
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.26                                             1.15             1.15               1.02               0.99            1.01             1.03                 1.16            1.07            
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 935.18                                        1,025.29     1,025.29       1,154.50       1,195.64    1,170.43     1,146.85         1,019.01    1,102.23    

ตนทุนการผลิต เหมาะสมสูงเขตชลประทาน
(S1(IRR))

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

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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4.4) ภาคตะวันออก  
    นอกเขตชลประทาน 

   4.4.1) ออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ผลการศึกษาพบวา
เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 14.46 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 13,774.74 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณ
จากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียของท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของ
ภาคตะวันออกคือ 952.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,988.01 บาทตอไร (หรือมีตนทุน
การผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 759.89 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.01 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,120.93 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี 
รอยละ 16.99 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,867.08 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน 
รองลงเปนคาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดิน
ท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 4,653.81 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,786.73 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.25 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 11.53 ตันตอไร 
ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 949.86 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25) 

การปลูกออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ยังสามารถแยก
รายละเอียดออกเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย และบอ
บาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 15.11 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 14,393.94 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออก คือ 
952.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 12,101.56 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอ
ปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 800.90 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวย
ตนทุนผันแปร รอยละ 81.40 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 9,850.21 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 18.60 
ของตนทุนท้ังหมดหรือ 2,251.35 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงมาเปน
คาใชจายอ่ืนๆ และคาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงที่สวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของ
ตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปร 4,543.73 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,292.38 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.19 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 12.70 ตันตอไร 
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ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,001.13 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25) 

 (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
13.60 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 12,955.50 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออก คือ 952.61 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 9,529.73 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 700.72 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 85.69 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,165.86 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 14.31 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,363.87 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงมาเปนคาใชจายอ่ืนๆ และ
คาวัสดุการเกษตร ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือ
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
4,789.64 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 3,425.77 บาทตอไร อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.36 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.00 ตันตอไร ถา
เกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกร
ควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 875.90 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25) 

  4.4.2) ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผล
การศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.02 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,450.37 บาทตอ
ไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออย
โรงงานของภาคตะวันออก คือ 952.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 9,710.45 บาทตอไร 
(หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 807.86 บาท) ตนทุนการผลิต
ท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 83.74 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,131.72 บาทตอ
ไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 16.26 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 1,578.73 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิต
สวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ี
สวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา 
เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,318.65 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนท้ังหมด 1,739.92 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.18 โดยมี
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.19 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออย
โรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,009.83 บาทตอ
ตัน (ตารางท่ี 3-25) 
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การปลูกออยโรงงานในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ยังสามารถ
แยกรายละเอียดออกเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ที่อาศัยน้ําจากแหลงน้ําอื่นๆ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย 
และบอบาดาล เปนตน และพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน 

 (1) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับ
ผลผลิตเฉล่ีย 12.29 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,707.58 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิต
ออยโรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออก คือ 
952.61 บาทตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 10,194.17 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณ
ผลผลิตออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 829.47 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผัน
แปร รอยละ 82.50 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 8,409.90 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.50 ของ
ตนทุนท้ังหมดหรือ 1,784.27 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คา
วัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงที่สวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของ
ตนเอง เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปร 3,297.68 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,513.41 บาทตอไร 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.15 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 10.70 
ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว 
เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 1,036.84 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25) 

 (2) พื้นท่ีท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 
11.61 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 11,059.80 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออยโรงงาน
เฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพื้นท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออก คือ 952.61 บาทตอตัน 
โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมด 8,964.02 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 
1 ตัน เทากับ 772.09 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร รอยละ 85.93 
ของตนทุนท้ังหมด หรือ 7,702.45 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 14.07 ของตนทุนท้ังหมดหรือ 
1,261.57 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาวัสดุการเกษตร และ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง เมื่อพิจารณา
ถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,357.35 บาทตอไร 
และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 2,095.78 บาทตอไร อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมด
เทากับ 1.23 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 9.41 ตันตอไร ถาเกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนาย
ผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกรควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 
965.11 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25) 
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 4.4.3) ออยโรงงานในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เปนพื้นท่ีท่ี
อาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับผลผลิต
เฉล่ีย 10.47 ตันตอไร คิดเปนมูลคาผลผลิต 9,973.83 บาทตอไร ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตออย
โรงงานเฉล่ียท่ีเกษตรกรจากการสํารวจไดรับในพ้ืนท่ีผลิตออยโรงงานของภาคตะวันออกคือ 952.61 บาท
ตอตัน โดยมีตนทุนการผลิตท้ังหมดประมาณ 8,211.31 บาทตอไร (หรือมีตนทุนการผลิตตอปริมาณผลผลิต
ออยโรงงาน 1 ตัน เทากับ 784.27 บาท) ตนทุนการผลิตท้ังหมดดังกลาวประกอบดวยตนทุนผันแปร 
รอยละ 82.20 ของตนทุนท้ังหมด หรือ 6,749.38 บาทตอไร และตนทุนคงท่ี รอยละ 17.80 ของตนทุน
ท้ังหมดหรือ 1,461.93 บาทตอไร สําหรับปจจัยการผลิตสวนใหญเปนคาแรงงาน รองลงเปน คาวัสดุ
การเกษตร และคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ สําหรับตนทุนคงท่ีสวนใหญจะเปนคาใชท่ีดินท่ีเปนของตนเอง 
เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับปรากฏวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
3,224.45 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 1,762.52 บาทตอไร อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 1.21 โดยมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเทากับ 8.62 ตันตอไร ถา
เกษตรกรตองการกําไรจากการจําหนายผลผลิตออยโรงงานรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว เกษตรกร
ควรจําหนายออยในราคาไมนอยกวา 980.34 บาทตอตัน (ตารางท่ี 3-25)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 3-25 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานภาคตะวันออก จําแนกตามเขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 
หนวย : บาท/ไร 

ตนทุนการผลติ 
นอกเขตชลประทาน 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 
แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย แหลงน้ําอื่นๆ น้ําฝน รวม/เฉลี่ย 

ตนทุนการผลิต          
1. ตนทุนผันแปร 9,850.21 8,165.86 9,120.93 8,409.90 7,702.45 8,131.72 - 6,749.38 6,749.38 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,592.78 2,162.97 2,406.67 2,575.88 2,436.56 2,521.11 - 2,367.33 2,367.33 
 ( 26.32% ) ( 26.49% ) ( 26.39% ) ( 30.63% ) ( 31.63% ) ( 31.00% )  ( 35.07% ) ( 35.07% ) 

1.2 แรงงาน 4,158.23 3,364.53 3,814.58 3,483.79 3,157.37 3,355.43 - 2,563.58 2,563.58 
 ( 42.21% ) ( 41.20% ) ( 41.82% ) ( 41.42% ) ( 40.99% ) ( 41.26% )  ( 37.98% ) ( 37.98% ) 

1.3 คาใชจายอื่นๆ 3,099.20 2,638.36 2,899.68 2,350.23 2,108.52 2,255.18 - 1,818.47 1,818.47 
 ( 31.47% ) ( 32.31% ) ( 31.79% ) ( 27.95% ) ( 27.38% ) ( 27.74% )  ( 26.95% ) ( 26.95% ) 

2. ตนทุนคงที่ 2,251.35 1,363.87 1,867.08 1,784.27 1,261.57 1,578.73 - 1,461.93 1,461.93 
รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 12,101.56 9,529.73 10,988.01 10,194.17 8,964.02 9,710.45 - 8,211.31 8,211.31 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร) 15.11 13.60 14.46 12.29 11.61 12.02  10.47 10.47 
ราคาผลผลิต (บาท/ตัน) 952.61 952.61 952.61 952.61 952.61 952.61  952.61 952.61 
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 14,393.94 12,955.50 13,774.74 11,707.58 11,059.80 11,450.37  9,973.83 9,973.83 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 4,543.73 4,789.64 4,653.81 3,297.68 3,357.35 3,318.65  3,224.45 3,224.45 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 2,292.38 3,425.77 2,786.73 1,513.41 2,095.78 1,739.92  1,762.52 1,762.52 
ตนทุนการผลิตตอหนวย/ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ตัน) 800.90 700.72 759.89 829.47 772.09 807.86  784.27 784.27 
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ตัน/ไร) 12.70 10.00 11.53 10.70 9.41 10.19  8.62 8.62 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด 1.19 1.36 1.25 1.15 1.23 1.18  1.21 1.21 
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับคือมีกําไรรอยละ 25 (บาท/ตัน) 1,001.13 875.90 949.86 1,036.84 965.11 1,009.83  980.34 980.34 

ที่มา : จาการคํานวน
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 3.2.3 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรในการผลิตออยโรงงาน 
   จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจในพื้นท่ี สามารถสรุป

สภาพปญหาความตองการความชวยเหลือจากรัฐ และทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน ตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 

ก. ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ และทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน 
จําแนกตามเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน (รายละเอียดตารางท่ี 3-26) 

1) สภาพปญหา 
                      จากผลการศึกษาสามารถจําแนกปญหาของเกษตรกรออกเปน 2 สวน ไดแก 
                             1.1) ปญหาในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานประสบปญหาอันดับ
แรก คือ ฝนแลง/ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 77.29 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด รองลงมาเปน
ปญหาศัตรูพืชรบกวน ปจจัยการผลิตราคาสูง และดินเส่ือมโทรม คิดเปนรอยละ 71.24  54.87 และ 
52.80 ตามลําดับ  

เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังในและนอกเขต
ชลประทาน สรุปดังนี้ 

(1) เขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1(IRR)) ในเขตชลประทาน ประสบปญหาฝนแลง/ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 80.65 ของจํานวน
เกษตรกรท่ีสํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาเปนปญหาศัตรูพืชรบกวน ดินเส่ือมโทรม และปจจัยการผลิต
ราคาสูง คิดเปนรอยละ 78.49  50.54 และ 45.15 ตามลําดับ  

(2) นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1) ประสบปญหาฝนแลง/ ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 66.10 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้
ท้ังหมด  รองลงมาเปนปญหาศัตรูพืชรบกวน ปจจัยการผลิตราคาสูง และดินเส่ือมโทรม คิดเปนรอยละ 
64.44  55.93 และ 50.58 ตามลําดับ  พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ประสบปญหาฝนแลง/ 
ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 76.81 รองลงมาเปนปญหาศัตรูพืชรบกวน ดินเส่ือมโทรม และขาดแคลนนํ้า
เพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 69.83  53.37  และ53.12 ตามลําดับ  และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) ประสบปญหาฝนแลง/ ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 81.60 รองลงมาเปนปญหาศัตรูพืชรบกวน 
ปจจัยการผลิตราคาสูง และดินเส่ือมโทรม คิดเปนรอยละ 73.60  68.00 และ 53.60 ตามลําดับ  
    1.2)  ปญหาในการครองชีพ เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานประสบปญหาเปนประการ
แรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 85.37 ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจ
ท้ังหมด  รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย และปญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการ
คมนาคมไมสะดวก คิดเปนรอยละ 40.24  12.44 และ 11.95 ตามลําดับ  
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เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขต
ชลประทาน สรุปดังนี้ 

 (1) เขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1(IRR))  ในเขตชลประทาน ประสบปญหาเปนประการแรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมี
ราคาสูง คิดเปนรอยละ 80.85 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาเปนปญหา
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ปญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมไมสะดวก คิดเปน
รอยละ 31.91  19.15 และ 12.77 ตามลําดับ  

  (2) นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1) ประสบปญหาเปนประการแรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 
91.43 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย และสุขภาพไมแข็งแรง คิดเปนรอยละ 25.71 และ 8.57 ตามลําดับ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ประสบปญหาเปนประการแรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปน
รอยละ 80.95 รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย การคมนาคมไมสะดวก และปญหา
ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 44.84  16.27 และ13.10 ตามลําดับ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) ประสบปญหาเปนประการแรกท้ังหมด คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง 
คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย ปญหาขาดสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และการคมนาคมไมสะดวก คิดเปนรอยละ  36.84  11.84 และ 2.63 ตามลําดับ 

2) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ 
จากผลการศึกษาสามารถจําแนกความตองการความชวยเหลือจากรัฐของเกษตรกร

ออกเปน 2 สวน ไดแก 
2.1) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรผูปลูก

ออยโรงงานตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการผลิตเปนประการแรก คือ ประกันราคา คิดเปน
รอยละ 71.68  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด  รองลงมา ประกันรายไดเกษตรกร จัดสรางแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร และจัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก คิดเปนรอยละ 56.64  52.06 และ 36.28 ตามลําดับ  

เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขต
ชลประทาน สรุปดังนี้ 

(1) เขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1(IRR)) ในเขตชลประทาน ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการผลิตเปนประการแรก คือ 
ประกันราคา คิดเปนรอยละ 70.97  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมา ประกันรายได
เกษตรกร จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก และพยุงราคา คิดเปนรอยละ 59.14  34.41 และ 33.33 ตามลําดับ  
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 (2) นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1) ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการผลิตเปนประการแรก คือ ประกันราคา คิดเปนรอยละ 
73.21  ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมา ประกันรายไดเกษตรกร จัดหาปจจัย
การผลิตราคาถูก และพยุงราคา  คิดเปนรอยละ 62.50  48.21 และ 46.43 ตามลําดับ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการผลิตเปนประการแรก คือ ประกันราคา คิดเปน
รอยละ 73.76 รองลงมาจัดหาปจจัยการจัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประกันรายไดเกษตรกร และขุดลอก
แหลงน้ําธรรมชาติ/สาธารณะท่ีต้ืนเขิน คิดเปนรอยละ 58.91 54.70 และ 38.37 ตามลําดับ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการผลิตเปนประการแรก คือ ประกันราคา คิดเปน
รอยละ 64.80 รองลงมาประกันรายไดเกษตรกร จัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และจัดหาปจจัยการ
ผลิตราคาถูก คิดเปนรอยละ  58.40 56.80 และ 36.00 ตามลําดับ 

2.2) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการครองชีพ เกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน
ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการครองชีพเปนประการแรก คือ ตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคา
ท่ีจําเปนตอการครองชีพ คิดเปนรอยละ 78.59 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด รองลงมาตองการ
ใหปรับปรุงถนน และจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 32.33 และ 
17.99 ตามลําดับ  

 เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขต
ชลประทาน สรุปดังนี้ 

  (1) เขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1(IRR)) ในเขตชลประทาน ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการครองชีพเปนประการแรก คือ 
ตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ คิดเปนรอยละ 77.05 ของจํานวนเกษตรกรที่
สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาตองการใหปรับปรุงถนน และจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
ในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.70 และ 4.92 ตามลําดับ  

  (2) นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1) ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการครองชีพเปนประการแรก คือ ตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคา
ท่ีจําเปนตอการครองชีพ คิดเปนรอยละ 100.00  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด  
รองลงมาตองการใหปรับปรุงถนน คิดเปนรอยละ 7.89  พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการครองชีพเปนประการแรก คือ ตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคา
ท่ีจําเปนตอการครองชีพ คิดเปนรอยละ 73.63 รองลงมาตองการใหปรับปรุงถนน และจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 33.22 และ 25.68 ตามลําดับ และพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมเล็กนอย (S3) ตองการความชวยเหลือจากรัฐในดานการครองชีพเปนประการแรก คือ 
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ตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ คิดเปนรอยละ 88.16 รองลงมาตองการให
ปรับปรุงถนน และจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 36.84 และ 7.89 
ตามลําดับ 

3) ทัศนคติของเกษตรกรในการผลิตออยโรงงาน 
จากผลการศึกษาสามารถจําแนกทัศนคติในการผลิตออยโรงงานของเกษตรกรออกเปน 

3 สวน ไดแก 
3.1) แนวคิดในการเพิ่มผลผลิตพืช เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต

เปนประการแรก คือ การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปนรอยละ 63.99 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด 
รองลงมาเปนการปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มปุยเคมี คิดเปนรอยละ 56.12 และ 49.56 ตามลําดับ        

เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขต
ชลประทาน สรุปดังนี้ 
 (1) เขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1(IRR)) ในเขตชลประทาน มีแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตเปนประการแรก คือ การเปล่ียนพันธุใหม 
คิดเปนรอยละ 70.97 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาเปนการปรับปรุงบํารุงดิน 
และเพิ่มปุยเคมี คิดเปนรอยละ 65.59 และ 45.16 ตามลําดับ                 
 (2) นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
(S1) มีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตเปนประการแรก คือ การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปนรอยละ 59.32 ของ
จํานวนเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด รองลงมาเปนการปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มปุยเคมี คิดเปน
รอยละ 50.85 เทากัน  พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  มีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตเปนประการแรก 
คือ การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปนรอยละ 65.53 รองลงมาเปนการปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มปุยเคมี คิดเปน
รอยละ 54.03 และ 48.41 ตามลําดับ   พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)   มีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต
เปนประการแรก คือ การปรับปรุงบํารุงดิน คิดเปนรอยละ 58.40 รองลงมาเปน การเปล่ียนพันธุใหม และ
เพิ่มปุยเคมี คิดเปนรอยละ 56.00 เทากัน           

3.2) แนวคิดในการเปล่ียนแปลงการปลูกพืช เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานท่ีสํารวจสวนใหญ 
คิดเปนรอยละ 89.50 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด ไมคิดจะเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกจากออยโรงงาน
ไปเปนพืชชนิดอ่ืน เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขตชลประทาน 
พบวา เกษตรกรท่ีสํารวจสวนใหญไมคิดจะเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกจากออยโรงงานไปเปนพืชชนิดอ่ืน
ซ่ึงเปนในแนวทางเดียวกันท้ังหมด 
  3.3) การเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 94.61 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด ไมเปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมไปสูอาชีพอ่ืน 
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เม่ือจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขตชลประทาน พบวา 
เกษตรกรท่ีสํารวจสวนใหญไมเปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมไปสูอาชีพอ่ืนซ่ึงเปนในแนวทาง
เดียวกันท้ังหมด 
 4) การใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานท่ีสํารวจสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 72.74 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด ไมเคยใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน เม่ือจําแนก
การวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพท่ีดินท้ังใน และนอกเขตชลประทาน พบวา เกษตรกรที่
สํารวจสวนใหญไมเคยใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเปนในแนวทางเดียวกันท้ังหมด 

ตารางท่ี 3-26 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตออยโรงงาน     
จําแนกตามเขตพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ปการเพาะปลูก 2557/58 

เหมาะสมสูง
เขตชลประทาน

(S1 (IRR))

เหมาะสมสูง
(S1)

เหมาะสม
ปานกลาง

(S2)

เหมาะสม
เล็กนอย

(S3)
1. สภาพปญหา

1.1 ปญหาในการผลิตทางการเกษตร
ฝนแลง ฝนท้ิงชวง 80.65 66.10 76.81 81.60 77.29
ศัตรูพืชรบกวน 78.49 64.41 69.83 73.60 71.24
ปจจัยการผลิตราคาสูง 45.16 55.93 52.87 68.00 54.87
ดินเส่ือมโทรม 50.54 50.85 53.37 53.60 52.80
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 37.63 40.68 53.12 52.00 49.71
ราคาผลผลิตตํ่า 41.94 40.68 41.15 42.40 41.45
ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 18.28 25.42 48.13 32.80 39.23
วัชพืชรบกวน 41.94 40.68 31.42 26.40 32.74
ปริมาณผลผลิตตํ่า 19.35 15.25 30.67 34.40 28.47
โรคระบาด 15.05 18.64 29.18 23.20 25.22
ขาดแคลนแรงงาน 21.51 5.08 21.70 24.00 20.65
คุณภาพผลผลิตตํ่า 15.05 20.34 21.70 14.40 19.32
ขาดแคลนเงินลงทุน 12.90 - 16.71 15.20 14.45
ผูรับซ้ือเอาเปรียบ(กดราคา) 9.68 15.25 13.72 7.20 12.09
การขนสงผลผลิตไมสะดวก 3.23 5.08 3.24 6.40 3.98
รอเวลาเขาโรงงานนานเกินไป - - 4.99 1.60 3.24
ท่ีทํากินไมเพียงพอ - 5.08 1.50 - 1.33
น้ําทวม - - 1.50 - 0.88
ไมมท่ีีดินทํากินเปนของตนเอง - - 0.75 - 0.44

รายการ

เขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน

รวม/เฉล่ีย
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ตารางท่ี 3-26 (ตอ)  

เหมาะสมสูง
เขตชลประทาน

(S1 (IRR))

เหมาะสมสูง
(S1)

เหมาะสม
ปานกลาง

(S2)

เหมาะสม
เล็กนอย

(S3)

1.2 ปญหาในการครองชีพ
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคมรีาคาสูง 80.85 91.43 80.95 100.00 85.37
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 31.91 25.71 44.84 36.84 40.24
ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน(น้ํา/ไฟฟา/ถนน/โทรศัพท) 19.15 - 13.10 11.84 12.44
การคมนาคมไมสะดวก 12.77 - 16.27 2.63 11.95
สุขภาพไมแข็งแรง 6.38 8.57 5.95 - 5.12

2.ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ
 2.1 ดานการผลิตทางการเกษตร

ประกันราคา 70.97 73.21 73.76 64.80 71.68
ประกันรายไดเกษตรกร 59.14 62.50 54.70 58.40 56.64
จัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 31.18 26.79 58.91 56.80 52.06
จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก 34.41 48.21 35.15 36.00 36.28
ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ/สาธารณะท่ีต้ืนเขิน 27.96 37.50 38.37 28.00 34.96
พยุงราคา 33.33 46.43 26.24 27.20 29.06
สงเสริมและแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน 31.18 16.07 26.98 29.60 27.14
สงเสริมและแนะนําการทําปุย/สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชใชเอง 19.35 21.43 28.96 27.20 26.70
จัดหาแหลงเงินกูท่ีอัตราดอกเบ้ียตํ่า 16.13 8.93 21.04 10.40 17.40
สงเสริมและแนะนําการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย 11.83 16.07 14.60 6.40 12.83
ปรับปรุงหรือซอมแซมถนนใหอยูในสภาพใชงานได 8.60 10.71 13.12 10.40 11.80
สงเสริมและแนะนําเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ํา 15.05 - 8.42 12.00 9.29
จัดหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแกเกษตรกร 3.23 - 12.38 2.40 8.26
จัดสรรท่ีดินทํากิน - - 1.49 - 0.88

 2.2 ดานการครองชีพ
ควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ 77.05 100.00 73.63 88.16 78.59
ซอมแซม/ปรับปรุงถนน (ในหมูบาน) 37.70 7.89 33.22 36.84 32.33
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภคในครัวเรือน 4.92 - 25.68 7.89 17.99

รายการ

เขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน

รวม/เฉล่ีย
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ตารางท่ี 3-26 (ตอ)  

เหมาะสมสูง
เขตชลประทาน

(S1 (IRR))

เหมาะสมสูง
(S1)

เหมาะสม
ปานกลาง

(S2)

เหมาะสม
เล็กนอย

(S3)

3. ทัศนคติ
 3.1 แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตพืช

เปล่ียนพันธุใหม 70.97 59.32 65.53 56.00 63.99
ปรับปรุงบํารุงดิน 65.59 50.85 54.03 58.40 56.12
เพิ่มปุยเคมี 45.16 50.85 48.41 56.00 49.56
เพิ่มปุยอินทรีย 12.90 10.17 13.69 14.40 13.41
ลงทุนจัดหาแหลงน้ํา/สรางแหลงน้ําใชเอง 12.90 20.34 12.22 14.40 13.41
เปล่ียนพื้นท่ีปลูกใหม 3.23 3.39 3.91 2.40 3.50
อบรม/หาความรูเพิ่มเติม 6.45 5.08 2.20 4.00 3.35
ใชฮอรโมนเพิ่ม - 5.08 1.96 - 1.60
ปลูกทันทีหลังเก็บเก่ียว - - - 4.80 0.87

 3.2 แนวคิดในการเปล่ียนแปลงการปลูกพืช
ไมแนใจ - - 5.87 - 3.50
ไมเปล่ียน 90.32 91.53 85.82 100.00 89.50
เปล่ียน 9.68 8.47 8.31 - 7.00

เปล่ียนแปลงโดย
เพิ่มพื้นท่ี 33.33 - 38.24 - 33.33
ลดพื้นท่ี - - 26.47 - 18.75
เลิก 66.67 100.00 35.29 - 47.92

 3.3 การเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
เปล่ียน 3.23 5.08 2.44 - 2.33
ไมเปล่ียน 93.55 91.53 94.13 98.40 94.61
ไมมคีวามคิดเห็น/ไมแนใจ 3.23 3.39 3.42 1.60 3.06

4. การใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน
ไมเคยใช 76.34 64.41 72.37 75.20 72.74
เคยใช ปจจุบันไมใช 17.20 30.51 23.96 12.80 21.57
ใช 6.45 5.08 3.67 12.00 5.69

รายการ

เขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน

รวม/เฉล่ีย

 
ท่ีมา : จาการสํารวจ 
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ข. ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ และทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน
จําแนกตามภาค  

1) สภาพปญหา  
    จากผลการศึกษาสามารถจําแนกปญหาของเกษตรกรออกเปน 2 สวน รายละเอียดดังตาราง

ท่ี 3-27 มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1) ปญหาในการผลิตทางการเกษตร ภาคเหนือ ปญหาประการแรก คือ ปญหาฝนแลง/

ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 92.00 ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในภาคเหนือท้ังหมด รองลงมาเปน
ปญหาศัตรูพืชรบกวน ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร และดินเส่ือมโทรม คิดเปนรอยละ 88.00 72.00 และ 
62.67 ตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาประการแรก คือ ปญหาฝนแลง/ฝนท้ิงชวง คิดเปน
รอยละ 64.93 ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด รองลงมาเปนปญหา
ศัตรูพืชรบกวน ปจจัยการผลิตราคาสูง และดินเส่ือมโทรม คิดเปนรอยละ 64.58 58.33 และ 48.26 ตามลําดับ 
ภาคกลาง ปญหาประการแรก คือ ปญหาฝนแลง/ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 93.96 ของจํานวนเกษตรกร
ท่ีสํารวจในภาคกลางท้ังหมด รองลงมาเปนปญหาศัตรูพืชรบกวน ปจจัยการผลิตมีราคาสูง และดินเส่ือมโทรม 
คิดเปนรอยละ 83.89  58.39 และ 53.69 ตามลําดับ ภาคตะวันออก ปญหาประการแรก คือ ปญหาฝนแลง/
ฝนท้ิงชวง คิดเปนรอยละ 64.84 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกท้ังหมด รองลงมาเปน
ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง ดินเส่ือมโทรม ราคาผลผลิตตํ่า และศัตรูพืชรบกวน คิดเปนรอยละ58.24  
49.45  43.96 และ 43.96 ตามลําดับ 
 1.2) ปญหาในการครองชีพ ภาคเหนือ ปญหาประการแรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภค
มีราคาสูง คิดเปนรอยละ 88.46 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคเหนือท้ังหมด รองลงมาเปนปญหา
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย การคมนาคมไมสะดวก ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน คิดเปนรอยละ  38.46  19.23 
และ 15.38 ตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาประการแรก คือ ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมี
ราคาสูง คิดเปนรอยละ 79.26 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 
รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมไม
สะดวก คิดเปนรอยละ 36.87 16.59 และ 13.36 ตามลําดับ ภาคกลาง ปญหาประการแรก คือ ปญหา
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปนรอยละ100.00 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคกลาง
ท้ังหมด รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสุขภาพไม
แข็งแรง คิดเปนรอยละ 39.13  4.35 และ 4.35 ตามลําดับ ภาคตะวันออก ปญหาประการแรก คือ 
ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 86.96 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาค
ตะวันออกท้ังหมด รองลงมาเปนปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย สุขภาพไมแข็งแรง และการ
คมนาคมไมสะดวก คิดเปนรอยละ 60.87 13.04 และ 10.87  ตามลําดับ 
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2) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ 
    จากผลการศึกษาสามารถจําแนกความตองการความชวยเหลือจากรัฐของเกษตรกรออกเปน 

2 สวน ไดแก 
2.1) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการผลิตทางการเกษตร ภาคเหนือ 

เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานตองการประการแรก คือ ใหรัฐประกันรายไดเกษตรกร คิดเปนรอยละ 70.00 
ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคเหนือท้ังหมด รองลงมาตองการใหประกันราคา จัดสรางแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร และขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน คิดเปนรอยละ 64.00  58.00 และ 58.00 
ตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานตองการประการแรก คือ ตองการให
ประกันราคา คิดเปนรอยละ 67.59 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 
รองลงมาตองการใหจัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประกันรายไดเกษตรกร และจัดหาปจจัยการผลิต
ราคาถูก คิดเปนรอยละ 53.45  50.00 และ 35.52 ตามลําดับ ภาคกลาง เกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน
ตองการประการแรก คือ ตองการใหประกันราคา คิดเปนรอยละ 84.21 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจใน
ภาคกลางท้ังหมด รองลงมาตองการใหประกันรายไดเกษตรกร จัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และ
จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก คิดเปนรอยละ 70.39  55.92 และ 36.18 ตามลําดับ ภาคตะวันออก เกษตรกรผู
ปลูกออยโรงงานตองการประการแรก คือ ตองการใหตองการใหประกันราคา คิดเปนรอยละ 76.74 ของ
จํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในภาคตะวันออกท้ังหมด รองลงมาตองการใหจัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก 
พยุงราคา และประกันรายไดเกษตรกร คิดเปนรอยละ 43.02  43.02 และ 31.40 ตามลําดับ 

 2.2) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการครองชีพ เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานใน
ทุกภาคสวนใหญ คิดเปนรอยละ 84.85  71.30  82.42 และ 90.74  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด
ในแตละภาคตองการใหรัฐควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพเปนประการแรก ลําดับรองลงมา
เกษตรกรในทุกภาคตองการใหรัฐซอมแซมและปรับปรุงถนนในหมูบาน รอยละ 36.36 35.87 21.98 
และ 27.78 รองลงมาเกษตรกรในทุกภาค มีความตองการใหรัฐจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในครัวเรือน รอยละ 9.09 27.80 8.79 และ 9.26 ของจํานวนท่ีสํารวจท้ังหมดในแตละภาค 

3) ทัศนคติของเกษตรกรในการผลิตออยโรงงาน 
    จากผลการศึกษาสามารถจําแนกทัศนคติในการผลิตออยโรงงานของเกษตรกรออกเปน 3 สวน 

ไดแก 
 3.1) แนวคิดในการเพิ่มผลผลิตพืช ภาคเหนือ เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีแนวคิดใน

การเพิ่มผลผลิตประการแรก คือ การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปนรอยละ 66.00 ของจํานวนเกษตรกรท่ี
สํารวจในภาคเหนือท้ังหมด รองลงมาเปนการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มปุยเคมี และลงทุนจัดหาแหลงน้ํา/
สรางแหลงน้ําใชเอง คิดเปนรอยละ 62.00  52.00 และ24.00 ตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตประการแรก คือ การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปน
รอยละ 63.10 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด รองลงมาเปนการ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มปุยเคมี และเพิ่มปุยอินทรีย  คิดเปนรอยละ 51.38  50.69 และ 16.55 ตามลําดับ 
ภาคกลาง เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตประการแรก คือ ปรับปรุงบํารุงดิน 
คิดเปนรอยละ 72.37 ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในภาคกลางท้ังหมด รองลงมาเปนการเปล่ียนพันธุใหม 
เพิ่มปุยเคมี และลงทุนจัดหาแหลงน้ํา/สรางแหลงน้ําใชเอง คิดเปนรอยละ 70.39  44.74 และ 19.74 
ตามลําดับ ภาคตะวันออก  เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานมีแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตประการแรก คือ 
การเปล่ียนพันธุใหม คิดเปนรอยละ 53.19 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกท้ังหมด 
รองลงมาเปนการเพิ่มปุยเคมี และปรับปรุงบํารุงดิน คิดเปนรอยละ 50.00 และ 35.11 ตามลําดับ 

 3.2)  แนวคิดในการเปล่ียนแปลงการปลูกพืช เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในทุกภาคสวนใหญ 
คิดเปนรอยละ 94.00  79.31  100.00 และ 96.81 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมดในแตละภาค ไมมี
แนวคิดในการเปล่ียนแปลงการปลูกพืช มีเกษตรกรสวนนอยเทานั้นของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 6.00 และ 13.45 ตามลําดับ ท่ีตองการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้สวนใหญ
ตองการเลิกปลูก และเกษตรกรบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 
7.24 และ 3.19 ไมแนใจในการเปล่ียนแปลงในการปลูกพืช 
  3.3) การเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในทุกภาคสวนใหญ 
คิดเปนรอยละ 96.00  89.31  100.00 และ 100.00 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมดในแตละภาค 
ไมตองการเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร มีเกษตรกรจํานวนนอยมากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คิดเปนรอยละ 5.52 เทานั้นท่ีตองการเปล่ียอาชีพการเกษตร และยังมีเกษตรกรของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 4.00 และ 5.17 ท่ีไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจในการเปล่ียนอาชีพไปสู
นอกภาคการเกษตร 
 4) การใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานท่ีสํารวจสวนใหญทุกภาค
คิดเปนรอยละ 74.00  68.62  80.26 และ 71.28 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมดในแตละภาค ไมเคยใช
ผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน และรอยละ 16.00  27.24  13.82 และ 25.53  เคยใช แตปจจุบันไมใชแลว
ทุกภาค ท่ีเหลืออีกรอยละ 10.00  4.14  5.92 และ 3.19 ยังใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี 3-27  ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคตขิองเกษตรกรผูผลิตออยโรงงาน 
  จําแนกเปนรายภาค ปการเพาะปลูก 2557/58 

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก

1. สภาพปญหา
1.1 ปญหาในการผลิตทางการเกษตร

ฝนแลง ฝนท้ิงชวง 92.00 64.93 93.96 64.84
ศัตรูพืชรบกวน 88.00 64.58 83.89 43.96
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 72.00 42.01 53.02 31.87
ดินเส่ือมโทรม 62.67 48.26 53.69 49.45
วัชพืชรบกวน 58.00 19.10 42.28 18.68
ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 50.00 39.24 38.93 21.98
ปจจัยการผลิตราคาสูง 42.67 58.33 58.39 58.24
ราคาผลผลิตตํ่า 42.67 45.14 31.54 43.96
ปริมาณผลผลิตตํ่า 36.00 27.08 25.50 25.27
ขาดแคลนแรงงาน 26.00 17.71 22.82 17.58
คุณภาพผลผลิตตํ่า 16.00 22.57 14.09 23.08
ผูรับซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) 10.00 18.75 - 14.29
การขนสงผลผลิตไมสะดวก 8.00 3.47 - 5.49
ขาดแคลนเงินลงทุน 8.00 20.83 13.42 6.59
โรคระบาด 6.00 37.15 21.48 25.27
ท่ีทํากินไมเพียงพอ 2.00 1.04 - 3.30
น้ําทวม - 1.04 - 3.30
ไมมท่ีีดินทํากินเปนของตนเอง - - - 3.30
รอเวลาเขาโรงงานนานเกินไป - - - 24.18

1.2 ปญหาในการครองชีพ
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคมรีาคาสูง 88.46 79.26 100.00 86.96
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 38.46 36.87 39.13 60.87
การคมนาคมไมสะดวก 19.23 13.36 - 10.87
ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน (น้ํา/ไฟฟา/ถนน/โทรศัพท) 15.38 16.59 4.35 -
สุขภาพไมแข็งแรง - 5.53 4.35 13.04

รายการ
ภาค
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ตารางท่ี 3-27 (ตอ) 

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก

2.ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ
 2.1 ดานการผลิตทางการเกษตร

ประกันรายไดเกษตรกร 70.00 50.00 70.39 31.40
ประกันราคา 64.00 67.59 84.21 76.74
จัดสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 58.00 53.45 55.92 30.23
ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ/สาธารณะท่ีต้ืนเขิน 58.00 27.93 34.87 18.60
จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก 34.00 35.52 36.18 43.02
พยุงราคา 26.00 26.55 28.95 43.02
สงเสริมและแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน 22.00 35.17 20.39 20.93
ปรับปรุงหรือซอมแซมถนนใหอยูในสภาพใชงานได 22.00 14.48 1.97 2.33
สงเสริมและแนะนําเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ํา 18.00 7.24 9.87 -
สงเสริมและแนะนําการทําปุย/สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชใชเอง 14.00 35.17 26.32 20.93
จัดหาแหลงเงินกูท่ีอัตราดอกเบ้ียตํ่า 10.00 29.66 9.21 3.49
สงเสริมและแนะนําการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย 6.00 16.21 12.50 13.95
จัดหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแกเกษตรกร 2.00 15.17 - 10.47
จัดสรรท่ีดินทํากิน - 1.03 - 3.49

 2.2 ดานการครองชีพ
ควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ 84.85 71.30 82.42 90.74
ซอมแซม/ปรับปรุงถนน(ในหมูบาน) 36.36 35.87 21.98 27.78
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภคในครัวเรือน 9.09 27.80 8.79 9.26

3. ทัศนคติ
 3.1 แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตพืช

เปล่ียนพันธุใหม 66.00 63.10 70.39 53.19
ปรับปรุงบํารุงดิน 62.00 51.38 72.37 35.11
เพิ่มปุยเคมี 52.00 50.69 44.74 50.00
ลงทุนจัดหาแหลงน้ํา/สรางแหลงน้ําใชเอง 24.00 7.93 19.74 3.19
เพิ่มปุยอินทรีย 6.00 16.55 19.08 6.38
อบรม/หาความรูเพิ่มเติม - 5.86 3.95 -
เปล่ียนพื้นท่ีปลูกใหม - 6.55 - 5.32
ปลูกทันทีหลังเก็บเก่ียว - - 3.95 -
ใชฮอรโมนเพิ่ม - 1.72 - 6.38

รายการ
ภาค
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ตารางท่ี 3-27  (ตอ) 

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก

 3.2 แนวคิดในการเปล่ียนแปลงการปลูกพืช
ไมแนใจ - 7.24 - 3.19
ไมเปล่ียน 94.00 79.31 100.00 96.81
เปล่ียน 6.00 13.45 - -

เปล่ียนแปลงโดย
เพิ่มพื้นท่ี 33.33 33.33 - -
ลดพื้นท่ี - 23.08 - -
เลิก 66.67 43.59 - -

 3.3 การเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
เปล่ียน - 5.52 - -
ไมเปล่ียน 96.00 89.31 100.00 100.00
ไมมคีวามคิดเห็น/ไมแนใจ 4.00 5.17 - -

4. การใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน
ไมเคยใช 74.00 68.62 80.26 71.28
เคยใช ปจจุบันไมใช 16.00 27.24 13.82 25.53
ใช 10.00 4.14 5.92 3.19

รายการ
ภาค

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.3 นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับออยโรงงาน 
 3.3.1 นโยบายและมาตรการของรัฐ 
   1) แผนการบริหารแผนดิน 

นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของ ไดรับนโยบายหลักมาจากคณะรัฐมนตรีป 2556 
ตามแผนบริหารแผนดิน พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงกําหนดเปนกรอบใหญเพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนและโครงการตางๆ  โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับภาคการเกษตร มีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายเศรษฐกิจ ประกอบดวย นโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกจิมีรายละเอียดใน
สวนของภาคเกษตรดังนี ้
 (1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการส่ือสาร
กับรัฐบาล 
 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง 
  (3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม  
   (4) พัฒนาการประมง ท้ังในการเพาะเล้ียงและในแหลงน้ําธรรมชาติ 
  (5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก ลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตท่ีเปนข้ันตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและ
การจําหนายลวงหนาท่ีแมนยํา  
 (6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือน
ครบถวน 
  (7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในดานธุรกิจ 
สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนต้ังตัวได รวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาท่ีสนับสนุน
การสงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ 
และการตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิตเรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

(8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพแขงขันในตลาดโลก 
  (9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี ้
  (1) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
  (2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 



3-164 
 

                                                                                                                      
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
 

  (3) ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
  (4) สรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใชประโยชนท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (5) สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(6) สงเสริมใหมีการบริหารจดัการน้ําอยางบูรณาการ 
  (7) สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพบัิติภัยธรรมชาติ 
  (8) พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2) นโยบายการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (เกษตรโซนนิง่) 
ในป พ.ศ.2557  รัฐบาลมีนโยบายท่ีใหความสําคัญกับการจัดทําเขตการใชท่ีดินเพื่อการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปทานและ    
อุปสงค รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการประมาณการผลผลิตสินคาเกษตรที่จะออกสูตลาดตามชวง
ฤดูกาล  โดยคํานึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหเหมาะสมกับท่ีดิน  ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร  โดยเกษตรตองยอมรับเพื่อใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพและประกอบการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพยั่งยืน   

จากนโยบายดังกลาวกระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการจัดทําประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจท้ังหมด 13 
ชนิด โดยประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน 
ขาวโพดเล้ียงสัตว เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกสับปะรด
โรงงาน และลําไย เม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2556 และ ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกเงาะ 
ทุเรียน มังคุด มะพราว และกาแฟ  เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จําแนกตามรายภาค จังหวัด อําเภอ 
และตําบล  และเพ่ือใหมีการบริหารจัดรวมกับภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกขาวในพื้นท่ีไมเหมาะสมเปนพืชชนิดอ่ืน ท้ังนี้ไดเร่ิมนํารองในการดําเนินงาน
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกขาวในพื้นท่ีไมเหมาะสมเปนออยโรงงาน  

 3.3.2 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)           
ท่ีสอดคลอง กับแผนบริหารราชการแผนดิน แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 
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(พ.ศ. 2555-2559) และกรอบการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยไดมีการทบทวน
ผลการดําเนินงาน สถานการณ เศรษฐกิจดานการเกษตรในปจจุบัน และนํานโยบายตามแผนบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณมาบูรณาการ
เช่ือมโยงใหเกิดแนวทางพัฒนาการเกษตร ใน 3 ยุทธศาสตรประกอบดวย  
 1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวติเกษตรกร มีกลยุทธท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้ 

(1) สรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร รวมท้ังพัฒนา
ระบบ การประกันความเส่ียงในการผลิต และสรางระบบความม่ันคงใหเกษตรกร (สวัสดิการ) 
ตลอดจนเรงรัดฟนฟู เกษตรกรผูพักชําระหนี้และผูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติโดยการเยียวยา
ที่เหมาะสมและสงเสริมอาชีพ ใหสามารถแกไขปญหาพึ่งพาตนเองไดรวมทั้งสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

(2) สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาดานการเกษตรสูสภาเกษตรกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิตการตลาดใหสามารถนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติdารในระดับชุมชน เพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

(3) สรางเสถียรภาพรายไดเพื่อใหเกษตรกรกาวไปสูผูจัดการฟารมแบบมืออาชีพ 
(Smart Farmer) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคการเกษตร สรางฐานขอมูลกับชุมชน
ดานการ เกษตร โดยจัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสการจัดต้ังอาสาสมัคร
เกษตรกร หมูบาน (อกม.) รวมท้ังจัดใหมีรายการโทรทัศนดานการเกษตร ประกอบกับสงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร รุนใหมใหเขาสูภาคเกษตร  

(4) สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตร 
ทฤษฎีใหม วนเกษตร เกษตรอินทรียและเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สนับสนุนใหเกษตรกรบริหารจัดการฟารมอยางเหมาะสมตอสภาพแวดลอม และผลิตอาหารปลอดภัย
ใชบริโภคไดในครัวเรือนและเปนท่ียอมรับของตลาด  
 2) ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความ
ม่ันคงอาหารมีกลยุทธท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  

(1) สรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวางประเทศ ดวย
การ สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในกรอบอาเซียน กลุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญ่ีปุน 
เกาหลี) และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานในการผลิต การตลาด การวิจัย
พัฒนาสินคา เกษตรที่เปนท่ีตองการของตลาด ท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  
 3) ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน มี
กลยุทธท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  
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 (1) พัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นท่ีชลประทานใหครอบคลุม
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหารจัดการน้ําใหสูงข้ึนเสริมสรางการมีสวนรวมของ
เกษตรกร และชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนาสามารถเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ไดอยางพอเพียง เพื่อสรางความม่ันคงและปจจัยพื้นฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจน
ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของใน
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบรวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีแหลงเก็บกักน้ํารวมถึงวางระบบการปองกนและบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติ 

 3.3.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดจัดทํายุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับภาคการเกษตร ไดแก ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตรดังกลาวท่ีใหความสําคัญกับนโยบายท่ีเกี่ยวของในภาคเกษตรดังนี้  

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
มุงรักษา ปองกัน และคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดิน 
เปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครอง
ที่ดิน ทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียม
และเปนธรรม เรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปน ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมท่ีดี
และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให ความสําคัญกบการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   ภาครัฐใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง 
การเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมี
ทางการเกษตรท่ีได มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการผลิตท่ีคงไว
ซ่ึงความหลากหลายของ พันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
พัฒนาและเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ัง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปน มิตรตอส่ิงแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  

3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการผลิต 
และบริการของชุมชนในการสรางมูลคา เพิ่มสินคา เกษตร  อาหาร  และพลังงาน  สง เสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูประกอบการนําองคความรูนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมบนฐาน
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ความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่ม สินคาผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล 
สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชน
และองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับ
สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร  

4) การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง 
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัย พืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย 
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม 
และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสู อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย
ที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนตํ่าที่เปนผลมาจากขอตกลง
การเปดการคาเสรี  

5) การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน สงเสริมให
เกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมี
การจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
รวมท้ังสงเสริม พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขาย
การผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน 
รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน พื้นท่ีใหเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งดาน
อาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ  

6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืช พลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและการใชพลังงานชีวภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมี
กลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพ
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและ 
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขา
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มามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ท้ังในสวนกลางและ
ระดับพื้นท่ี พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานต้ังแตการผลิต การตลาดไป
จนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคง
ดานอาหารและพลังงาน 

 3.3.4 ยุทธศาสตรออยโรงงานและน้ําตาลทราย 
   สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.)  ไดจัดทํายุทธศาสตรออยโรงงาน
และน้ําตาลทรายป  พ.ศ. 2558-2567  โดยต้ังเปาใหป พ.ศ. 2567 จะขยายพื้นท่ีปลูกออยทดแทนพื้นท่ี
นาขาวท่ีไม เหมาะสมประมาณ  6 ลานไร  จะเพิ่มพื้นเพาะปลูกออยจากปจจุ บัน  10 ลานไร 
เปน 16.07 ลานไร ผลผลิตท้ังประเทศจะเพ่ิมจาก 103.68 ลานตันตอป เปนปละ 182.04 ลานตัน สวน
ผลผลิตน้ําตาลทรายคาดวาจะเพิ่มจากปละ 11.29 ลานตัน เปนปละ20.36 ลานตัน กําลังการผลิต
ดังกลาวจะมีกากนํ้าตาลเพิ่มเปน 8.55 ลานตัน จากปจจุบัน 4.27 ลานตัน สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบ
เพื่อการผลิตสุรา ผงชูรสและอ่ืนๆ ไดประมาณ 1 ลานตัน สวนท่ีเหลือใชเปนวัตถุดิบรวมผลิต            
เอทานอลได 5.38 ลานลิตรตอวัน จากปจจุบันท่ีผลิตได 2.5 ลานลิตรตอวัน ท้ังนี้ไดกําหนด แผนระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหบรรลุเปาประสงค โดยมีผลลัพธสําคัญดังนี้ 
   1. อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไมนอยกวา 
450,000 ลานบาท (ปจจุบัน 200,000 ลานบาท)  
   2. ลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ 
   3. ลดพื้นท่ีนาขาวท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาวประมาณ 6 ลานไร 
   4. เกษตรกรชาวไรออยมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต และสามารถประกอบอาชีพ
ปลูกออยไดอยางยั่งยืน 
   5. ประเทศมีความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงานอยางสมดุล  

 3.3.5  นโยบายความมั่นคงดานอาหาร (Food Security)  
   ความม่ันคงดานอาหารเปนประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ เพื่อเปนตอบรับสถานการณ
ปจจุบัน และความทาทายในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผน
เพื่อบริหารความม่ันคงดานอาหาร  ซ่ึงมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปน ฝายเลขานุการอยูภายใต
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํา “กรอบยุทธศาสตรความ
ม่ันคงดานอาหาร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ (พ.ศ. 2556 – 2559)”   
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   กรอบดังกลาวมุงเนนใหคนไทยมีอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน ประชาชนหรือ
ครัวเรือนสามารถเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพและคุณคา ทางโภชนาการที่เหมาะสมไดตลอดเวลา ท้ังจาก
การผลิตภายในประเทศ และการนําเขา และไมมีความเส่ียงในการเขาถึงอาหารเม่ือเกิดความขาดแคลน
ข้ึนมา ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตอาหารอยางเพียงพอกับ
ความตองการบริโภคภายในประเทศอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนใหประชาชนทุกระดับ
เขาถึงอาหารอยางเพียงพอไดตลอดเวลา ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการ
สูญเสีย และมีการใชประโยชน อยางเหมาะสม และยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหาร
อยางยั่งยืน โดยมุงเนน การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพดี ปลอดภัย ให
เพียงพอกับ ความตองการบริโภคภายในประเทศตามหลักโภชนาการอยางเหมาะสม ประชากรมี
อาหาร บริโภคในระดับครัวเรือน และชุมชนเพียงพอในภาวะปกติ รวมทั้งในกรณีภาวะฉุกเฉิน มี
ทรัพยากรเพื่อการผลิตอยางยั่งยืนและเหมาะสม เกษตรกรมีระบบสวัสดิการและรายไดท่ี มั่นคง และ
กอใหเกิดความรวมมือในระดับองคกรระหวางประเทศดานความม่ันคงอาหาร และตามกรอบความ
รวมมือตางๆ ซ่ึงจะสงผลทําใหประเทศไทยมีภาพพจนและบทบาทท่ีดี ในฐานะประเทศผูผลิตอาหาร
ท่ีสําคัญในประชาคมโลก และคงไวซ่ึงการเปนครัวของโลกตอไป 

 3.3.6 แผนแมบทพลังงานไทย 2558-2578 
   แผนแมบทพลังงานไทยจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาดาน
พลังงานของประเทศอยางบูรณการณ โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาดานพลังงานของประเทศในระยะยาวและสามารถใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับการดําเนิน
นโยบายและการจัดทําแผนดานพลังงานดานตางๆ ในอนาคต  ท้ังนี้มีเปาหมายหลักท่ีสําคัญ 2 ประการ 
ไดแก มีเปาหมายในการสรางความม่ันคงทางพลังงาน และ สังคมยอมรับและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

   ภายใตแผนแมบทพลังงานไทยไดมีการทบทวนการจัดทําแผนพลังงาน 5 แผนหลัก
ในชวงป พ.ศ. 2558-2579 ท่ีสอดคลองกับการรอบรับของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดแก แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย  แผนอนุรักษพลังงาน  แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการ
น้ํามันเช้ือเพลิง ในสวนของออยโรงงานท่ีภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงพลังงาน
ทดแทนได  ในรายงานฉบับนี้จึงขอนําเสนอแผนพลังงานท่ีเกี่ยวของไดแก แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนทางเลือก      พ.ศ. 2558 -2579  
   แผนพัฒนาพลังงานทดแทนทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 มีเปาหมายการผลิตเช้ือเพลิงใน
ภาคขนสงจากพลังงานทดแทน ซ่ึงมีวัตถุดิบจากออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ดังนั้นการ
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กําหนดแผนไดนํารางยุทธศาสตรออยโรงงานมาประกอบการพิจารณากําหนดพื้นท่ีเปาหมายดาน     
เอทานอล ซ่ึงแผนพัฒนาพลังงานทนแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับศักยภาพของ
เช้ือเพลิงวัตถุดิบ และความสามารถในการรอบรับระบบไฟฟาได กําหนดสัดสวนผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนมีเปาหมายในสถานภาพ ส้ินป พ.ศ. 2557 รอยละ 9.87 เมกะวัตต  และมีเปาหมายในป       
พ.ศ.2579 รอยละ 20.11 เมกะวัตต โดยในสวนของพืชพลังงานมีเปาหมายป พ.ศ.2579 จํานวน 680 เมกะวัตต 
   ในสวนของการผลิตเอทานอลตามยุทธศาสตรออยโรงงานและน้ําตาลทราย พื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพสําหรับออยโรงงานจะถูกใชเพาะปลูกจนเต็มศักยภาพภายในป พ.ศ. 2569  การเพิ่มผลผลิตจะ
เกิดข้ึนจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเปนสําคัญ  ท้ังนี้ไดกําหนดศักยภาพกากน้ําตาลเพื่อผลิต 
เอทานอล ป พ.ศ.2558-2569 ดังตารางท่ี 3-28 

ตารางท่ี 3-28 ศักยภาพกากน้ําตาลเพื่อผลิตเอทานอลป พ.ศ. 2558- 2569    
ศักยภาพกากนํ้าตาล 2558 2560 2562 2569

เปาหมายพ้ืนที่ปลูก (ลานไร ) 10 - - 16 
ผลผลิตออยโรงาน (ลานตัน/ป) 112.00 135.00 152.00 182.00
กากนํ้าตาลเพ่ือการบริโภค (ลานตัน/ป) 1.01 1.02 1.05 1.13
กากนํ้าตาลคงเหลือเพ่ือผลิตเอทานอบ (ลานตัน/ป) 3 4.03 5.00 5.79 7.43
เอทานอลมราผลิตได (ลานลิตร /วัน) 2.65 3.29 3.81 4.88

 3.3.7 นโยบายกรมพฒันาท่ีดนิ 
 กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทําแผนการพัฒนาที่ดิน  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 โดยมียุทธศาสตรสําคัญ 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การขับเคล่ือน
แผนการใชท่ีดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษดินและน้ํา ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาภาคีเครือขายพัฒนาท่ีดิน และ
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร 
   ท้ังนี้การวางแผนการใชท่ีดินถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ การกําหนดเขตการใชท่ีดินพืช
เศรษฐกิจออยโรงงาน เปนการตอบสนองและสนับสนุนแผน/นโยบายของกรมพัฒนาท่ีดิน   เพื่อให
เกิดการขับเคล่ือนแผนการใช ท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  ใหสอดคลองและเปนไปตาม
เปาประสงคตามแผนดังกลาว  
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3.4 ศักยภาพ โอกาส และอุปสรรคในการผลิตและการตลาด 
 จุดแข็ง 
   1. ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ  แหลงน้ํา และทรัพยากรดินท่ีมีศักยภาพ
ท่ีเหมาะสมตอการปลูกออยโรงงาน 
   2. ออยโรงงานเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินดอนแทบทุกชนิด โดยเฉพาะ
ดินรวนปนทรายท่ีมีการระบายนํ้าดี หรือไมมีน้ําทวมขัง 
   3. ประเทศไทยสามารถปรับปรุงพันธุออยโรงงานท่ีใหปริมาณผลผลิตและมีเปอรเซ็นต
ความหวานสูง เพราะมีหนวยงานถึง 2 แหง กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลเปนผูผลิตพันธุ ทําใหมีพันธุท่ีดีกระจายในพ้ืนท่ีไดแตยังไมเพียงพอแกความตองการของเกษตรกร 
 4. เปนพืชท่ีมีศักยภาพการผลิตสูงและเปนพืชเกษตรอุตสาหกรรมนอกจากจะผลิตเปน
น้ําตาลแลวยังสามารถนําผลพลอยไดจากน้ําตาลไปใชผลิตตอในอุตสาหกรรมตอเนื ่อง เชน 
โรงงานเอทานอล ปุยชีวภาพ กระดาษ น้ําสมสายชู และผงชูรส เปนตน 
 5. มีพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล พ.ศ. 2527 ควบคลุมกํากับดูแลระบบอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาลทราย ต้ังแตการบริหารจัดการในไรออย การผลิตในโรงงานน้ําตาลและสงออก 
ตลอดจนการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล สัดสวน 70:30 
 6. พื้นท่ีเพาะปลูกออยโรงงานในปจจุบัน มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ตอไรได หากมีการสงเสริมและการจัดการท่ีเหมาะสม อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีของพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) สําหรับการปลูกออยโรงงาน มากกวาภาคอ่ืนๆ 
ของพ้ืนท่ีความเหมาะสมแตละระดับจึงเหมาะแกการสงเสริมใหมีการการผลิตออยโรงงาน เนื่องจากมี
เสนทางคมนาคมหลายเสนทางท่ีสะดวกตอการขนสงผลผลิตไปสูแหลงรับซ้ือ มีโรงงานแปรรูปต้ังอยู
จํานวนมากและเกษตรกรมีความคุนเคยกับพืชมาอยางยาวนาน 

 7. ผลการสํารวจภาวะการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงานเพื่อกําหนด
เขตการใชท่ีดินพืชชนิดนี้ซ่ึงดําเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินปรากฏวา 
ระดับประเทศเกษตรกรไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.97 ตันตอไร มูลคาผลผลิตประมาณ 12,550 บาทตอไร 
ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ีย 968 บาทตอตัน (ณ ระดับความหวานเฉล่ีย 11.35 ซี.ซี.เอส) ตนทุน
ท้ังหมดประมาณ 10,609 บาทตอไร หรือ 818 บาทตอตัน เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมดประมาณ 1,941 บาทตอไร เม่ือพิจารณาตามเขตพ้ืนท่ีพบวา ปริมาณผลผลิตและรายไดเปนไป
ตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน กลาวคือ เขตชลประทาน พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1(IRR)) 
จะไดรับผลผลิตปริมาณสูงถึง 16.43 ตันตอไร สําหรับนอกเขตชลประทาน แบงเปน 3 ระดับ คือ เขต
พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1)  จะไดรับผลผลิตปริมาณสูงถึง 14.31 ตันตอไร เขตพ้ืนท่ีท่ีดินมี
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ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดรับผลผลิตเฉล่ีย 12.53 ตันตอไร และเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) ไดรับผลผลิตเฉล่ีย 10.68 ตันตอไร สรุปไดวาทุกเขตพื้นท่ีท้ังในระดับประเทศเขตการใชท่ีดิน
และภาคนั้น เกษตรกรที่สํารวจไดรับราคาผลผลิตสูงกวาตนทุนการผลิตตอหนวยและไดรับปริมาณ
ผลผลิต ณ ราคาขณะสํารวจเกินกวาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน แตถารัฐตองการชวยเหลือเกษตรกร
ใหมีกําไรเพิ่มข้ึนรอยละ 25 จากตนทุนท้ังหมดแลว ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรควรจะไดรับประมาณ 
1,022 บาทตอตัน 

8. ผลการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดินพบวา เกษตรกรมีความรู ความชํานาญในการปลูกออย
ไมตํ่ากวา 17 ป เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานจํานวนเกือบท้ังหมดไมคิดจะเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาค
การเกษตร และประมาณรอยละ 90 ของจํานวนท่ีสํารวจท้ังหมดไมตองการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก   
เม่ือพิจารณาตามเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมแลวจะเปนในแนวทางเดียวกันคือ เกษตรกรสวนใหญไมคิด
จะเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร และไมตองการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก เม่ือพิจารณาเปนราย
ภาคพบวา ทุกภาคมีแนวคิดเชนเดียวกันกับท่ีกลาวมาแลว  

9. รัฐมีนโยบายปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวใหเปล่ียนมาปลูกออยแทน 
ทําใหพื้นท่ีปลูกออยเพิ่มมากข้ึน โดยรัฐใหการสนับสนุนท้ังดานองคความรู และปจจัยอ่ืนๆ เชน อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูตํ่า เปนตน 

 จุดออน 
   1. เกษตรกรนิยมปลูกพืชออยโรงงานเปนพืชหลักชนิดเดียวทําใหมีความเส่ียงสูง 
เม่ือราคาผลผลิตแปรปรวน 
   2. เกษตรกรบางรายขาดพันธุออยท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังนี้เกษตรกรจะใชพันธุ
เทาท่ีหาไดในทองถ่ินหรือใชตามแบบกัน ทําใหไดรับปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไรตํ่า 
   3. ออยโรงงานไมสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินทรายท่ีดอน ท่ีเปนดินทรายจัด และ 
มีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ตองมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปุยหมักและปุยคอก หรือ
ปุยพืชสดรวมกับปุยเคมีและควรมีแหลงน้ําชลประทาน ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูงขึ้นกวาดิน
สภาพอ่ืนๆ 
   4. สภาพดินท่ีปลูกออยโรงงานสวนใหญมีความเส่ือมโทรม ความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า 
สงผลตอปริมาณผลผลิต เนื่องจากมีการใชทําการเกษตรมาเปนเวลานานโดยไมมีการบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงบํารุงดินท่ีถูกวิธี 
   5. เกษตรกรสวนใหญขาดความรูและความสนใจในการพัฒนาการเกษตรของตนเองเพ่ือ
ลดตนทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิต อาทิ ขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม เชน การเตรียมดิน  
การคัดเลือกทอนพันธุ การปองกันกําจัดโรคแมลง การกําจัดวัชพืช และอายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม 



3-173 
 

                                                                                                                      
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
 

 6. ตนทุนการผลิตออยโรงงานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป เนื่องจากราคาปจจัยการผลิต 
เชน ยาฆาแมลง ปุยเคมี ซ่ึงใชในการปลูกออยยังมีราคาสูงเปนผลทําใหตนทุนการผลิตของไทยมีราคา
สูงกวาคูแขง ทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
 7. ปญหาขาดแคลนแรงงานตัดออย และแนวโนมคาจางสูงข้ึนสงผลตอตนทุนและการ
เก็บเกี่ยวออยเพื่อสงโรงงาน  
 8. ขาดระบบชลประทาน เนื่องจากออยเปนพืชท่ีใชน้ํามาก แตพื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญ
ประสบปญหาขาดน้ํา ทําใหผลผลิตท่ีไดไมมีคุณภาพใหความหวานตํ่า 
 9. ชาวไรออยประสบปญหาขาดแคลนน้ําชลประทาน ในปจจุบันพื้นท่ีปลูกออยสวนใหญ
อยูในเขตน้ําฝน โดยมีพื้นท่ีปลูกออยเพียงรอยละ 10 ท่ีอยูในเขตชลประทาน จากการสํารวจพบวาเกษตรกร
ท่ีปลูกออยในเขตชลประทานก็ไมมีน้ําเพียงพอเพราะอยูไกล หรือติดปญหาตางๆ ทําใหไมสามารถสงน้ํา
เขาถึงได และชาวไรก็จะลงทุนขุดบอบาดาล เพราะเปนการลงทุนท่ีคุมคา 
 10. พื้นท่ีปลูกออยสวนใหญอยูในเขตน้ําฝนซ่ึงผลผลิตจะผันแปรไปตามความแปรปรวน
ของปริมาณนํ้าฝน ทําใหผลผลิตตอไรตํ่า รวมท้ังมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกออยเขาไปในบริเวณท่ีไม
เหมาะสมตอการปลูกออยมากข้ึน  

 โอกาส 
   1. เปนพืชเศรษฐกิจท่ีตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ มีแนวโนมความตองการเพิ่ม
มากข้ึน ท้ังในรูปผลิตภัณฑน้ําตาลและผลิตภัณฑท่ีเหลือจากการผลิตน้ําตาล 
 2. ขอตกลงการคาเสรีสินคาเกษตร ทําใหมีโอกาสจําหนายในตลาดตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
และอาจทําใหราคาผลผลิตออยโรงงานสูงข้ึนไดจากการที่มีความตองการใชจํานวนมาก 
 3. ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงมีแนวโนมสูงข้ึน เปนโอกาสของพืชพลังงานทดแทน เชน  
ออยโรงงานเพราะสามารถนํากากน้ําตาลซ่ึงเปนผลพลอยไดไปผลิต ทําใหมีตนทุนการผลิตเปนเอทานอล
ตํ่ากวามันสําปะหลังและขาวโพดเล้ียงสัตว และถาภาครัฐตัดสินใจใหเลิกการผลิตและจําหนายน้ํามัน
เบนซิน 91 จะทําใหความตองการเอทานอลในประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
 4. ความตองการใชออยโรงงานของโลกเพื่อผลิตเอทานอลมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
ในหลายประเทศ โดยประเทศผูผลิตออยโรงงานตางก็ขยายการผลิตเพื่อใหเพียงพอแกความตองการ 
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 อุปสรรค 
   1. การใชภายในประเทศมีนอย ท้ังการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องและการใชเปนอาหารยังคง
พึ่งพาตลาดตางประเทศ ท้ังๆ ท่ีตลาดสงออกผลิตภัณฑออยโรงงานคอนขางจํากัดและพ่ึงพาตลาดหลัก
ไมกี่ประเทศ  ทําใหราคาออยมีความผันผวนคอนขางสูง 
   2. จากการสํารวจพบวา รอยละ 71 เกิดปญหาโรคออย และหนอนกอระบาด ทําใหผลผลิต
ออยตอไรลดลงและความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ เชน การเกิดสภาวะแหงแลงเปนระยะ
เวลานาน ทําใหมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตออยโรงงาน 

 ขอเสนอแนะ 
   1.  ขยายตลาดสงออกในประเทศแถบเอเชียเพิ่มข้ึน 
   2. สามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอยางมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีดีและเหมาะสม เชน 
การใชพันธุดี มีการใชปุยเคมีควบคูกับปุยหมัก/ปุยอินทรียและสารเคมีท้ังในปริมาณและสูตรท่ีแนะนํา 
มีการดูแลรักษาที่ดี เพื่อควบคุมตนทุนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตใหสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกได 
   3. มีนโยบายสนับสนุนจากทางรัฐบาล กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เชน นโยบายท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับออยโรงงาน และนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน เปนตน 
   4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส 
และหวงโซอุปทานท้ังระบบ มีการวางแผนการผลิต การกระจายสินคา และการขนสง จะชวยลด
ตนทุนการผลิต 
   5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเนนใหมีการสรางผลิตภัณฑใหม
ท่ีมีนวัตกรรม (Innovative Produce) เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม 
   6. ภาครัฐควรเนนการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ควรมีนโยบายควบคุม
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชแตละชนิดใหเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความผันผวนของปริมาณและราคาผลผลิต 
ควรจัดเขตกรรมการผลิตจะมีสวนชวยในการสงเสริมแหลงการผลิตพืชพลังงานและการตั้งโรงงาน
การผลิตเอทานอลในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม และมีนโยบายเพิ่มความตองการใชเอทานอล โดยเนนนโยบาย
ดานราคาเพ่ือผูบริโภคหันมาใชแก็สโซฮอลมากข้ึน 
 7. การแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในไรออย ท้ังขาดแคลนแรงงานและคาจางสูง 
ดังนั้นนโยบายแรงงานตางดาวตองมีความชัดเจน และในอนาคตจะตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช
ในไรออยต้ังแตการปลูก การตัด และดานการขนสง โดยตองมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหมี
เคร่ืองจักรเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวออยแทนแรงงานในไรออย 
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 8. นโยบายสนับสนุนการลดพื้นท่ีทํานาใหมาปลูกออย ควรจะคํานึงถึงปริมาณผลผลิต
ออยและนํ้าตาลสวนเกิน ซ่ึงจะกดดันราคาออยและนํ้าตาล ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมน้ําตาลของไทย
ประมาณรอยละ 75 เพื่อการสงออก ซ่ึงจะตองแขงขันกับราคาตลาดโลก ขณะท่ีสต็อกสวนเกินในตลาด
อยูในระดับสูง และประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศเร่ิมกลับเขามาเปนคูแขง หากนโยบายไมชัดเจน
อาจจะสงผลตอเสถียรภาพราคาออยและนํ้าตาลในอนาคต เหมือนกับท่ีประสบในกรณีของขาวและ
ยางพารา 
 9. รัฐควรมีนโยบายระดับสวนรวมในการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงใน
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร จากการศึกษาในอดีตของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
พบวา การขาดแคลนน้ําเกิดจากความตองการใชน้ําเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในภาคเกษตรและภาคเมือง
อันเปนผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และราคาคาน้ําอยูในระดับตํ่ามาก ดังนั้นนโยบายขาดแคลนนํ้า
ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารจัดการความตองการใชน้ํา เชน การกําหนดราคาใชน้ํา 
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บทที่ 4 
เขตการใชที่ดิน 

 พืชเศรษฐกิจออยโรงงาน คือเปนพืชสําคัญของประเทศ ดวยประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาล
เปนอันดับ 2 รองจากประเทศบราซิล และจากสถานการณน้ําตาลโลก ป 2549/50-2555/56 การผลิต
และการบริโภคน้ําตาลทรายโลกมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน และในแถบประเทศเอเชีย ประเทศตางๆ ตอง
นําเขาจากน้ําตาล ท้ังนี้พบวา ภูมิภาคเอเชียผลิตน้ําตาลไมเพียงพอตอความตองการบริโภค ดังนั้นจึง
เปนโอกาสดีท่ีประเทศไทยมีโอกาสในการสงออกที่มากข้ึน แตเนื่องจากอัตราการขยายตัวท่ีมีเพิ่มข้ึน
ในประเทศประกอบกับออยโรงงานสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนได ดังนั้นความตองการใช
ในประเทศจะมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวจากการบริโภคปกติเปนการขยายตัวเพื่ออุตสาหกรรมและ
พลังงานมากข้ึน ดังนั้น การบริหารจัดการระหวางอุปสงคและอุปทานของตลาดควรมีการบริหาร
จัดการใหเหมาะสมเกิดความสมดุล 
 การจัดทําเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานเปนการกําหนดบริเวณความเหมาะสมของ
การใชท่ีดิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานกายภาพ เศรษฐกิจ และนโยบายนํามาวิเคราะหรวมกัน 
เพื่อกําหนดเปนเขตท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ท้ังนี้
เขตท่ีไมเหมาะสมควรมีการปรับเปล่ียนการปลูกพืช หรือปลูกพืชอ่ืนทดแทนเพื่อกอใหเกิดสมดุลของ
ผลผลิตภาคการเกษตร 

4.1 หลักเกณฑในการกําหนดและวิธีการกําหนดเขตการใชท่ีดิน 
 การกําหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานเปนการพิจารณากําหนดเขตภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 
 1) เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ีปาไมตามกฎหมาย 

2) เปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูกออยโรงงานอยูเดิม 
 3) พิจารณาจากการจัดช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดานกายภาพ 
  4) พิจารณาสภาพภูมิอากาศ 
  5) พิจารณาจากขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
  6) พิจารณาจากระยะทางการขนสงจากพื้นท่ีปลูกมาโรงงานแปรรูป (ดังแสดงในรูปท่ี 4-1) 
  7) พิจารณาจากความตองการพื้นท่ีปลูกและการใชออยโรงงานตามระเบียบวาระออยแหงชาติ 
  8) พิจารณาจากเขตความเหมาะสมของท่ีดินดานเศรษฐกิจ 
  9) นโยบายตามเปาหมายการผลิตออยโรงงานตามยุทธศาสตรออยและนํ้าตาล 
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  จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถกําหนดเขตการใชท่ีดินออกไดดังนี้ 
  4.1.1 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
    มีขอกําหนดดังนี้ 
    1) เปนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในการปลูกออยโรงงงาน
ระดับสูง (SI) และบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงานระดับ
ปานกลาง (S2) ท้ังนี้มีขอจํากัดในเร่ืองความอุดมสมบูรณตํ่า 
    2) เปนบริเวณพื้นท่ีท่ีอยูในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูป 
    3) อยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย 
    4) มีการปลูกออยโรงงานในปจจุบัน 
    5) มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
    6) เปนพื้นท่ีเปาหมายแรกในการพัฒนาตามยุทธศาสตรออยและนํ้าตาล 
  4.1.2 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) พื้นท่ี
บริเวณนี้เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตแตอยูไกลโรงงานเปนพื้นท่ีท่ีสามารถใชเปนพื้นท่ีกําหนด
เปาหมายในการจัดต้ังการขยายโรงงาน เพื่อมุงเนนใหมีประสิทธิภาพการผลิต 
    มีขอกําหนดดังนี้ 
    1) เปนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน
ระดับสูง (S1) และบริเวณพื้นท่ีท่ีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงานระดับ 
ปานกลาง (S2) ท้ังนี้มีขอจํากัดในเร่ืองความอุดมสมบูรณของดินตํ่า 
    2) เปนบริเวณท่ีอยูในระยะ 50-100 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูป  
    3) อยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย 
    4) มีการปลูกออยโรงงานในปจจุบัน 
    5) มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
    6) เปนพื้นท่ีเปาหมายรองในการผลิตตามเปาหมายตามยุทธศาสตรออยและนํ้าตาล 
  4.1.3 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) เปนพื้นท่ีท่ี
เกษตรกรมีการปลูกออยโรงงานในพื้นท่ีอยูจริงในระยะรัศมี 100 กิโลเมตร แตพื้นท่ีดังกลาวมีศักยภาพ
ในการผลิตระดับเล็กนอยจะติดปญหาเร่ืองโครงสรางของดินและปริมาณนํ้า 
    มีขอกําหนดดังนี้ 
    1) เปนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน
ระดับเล็กนอย (S3)  
    2) เปนพื้นท่ีบริเวณระยะรัศมี 100 กิโลเมตรจากโรงงาน 
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    3) อยูนอกเขตปาไมกฎหมาย 
    4) มีการปลูกออยโรงงานเปนปจจุบัน 
    5) เปนพื้นท่ีท่ีตองการลดผลผลิตทางการตลาดกรณีท่ีมีความตองการปริมาณออยตาม
ยุทธศาสตรออยและนํ้าตาล 
  4.1.4 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมมี
ศักยภาพ (Z-IV) เปนพื้นท่ีท่ีควรสงเสริมใหเกษตรกรที่ตองการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเดิมจากขาว ซ่ึง
ไมเหมาะสมมาปลูกออยโรงงาน 
    มีขอกําหนดดังนี้ 
    1) เปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงานระดับสูง
(S1) และบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงานระดับ         
ปานกลาง (S2)     
    2) เปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูกขาวในปจจุบันโดยพื้นท่ีปลูกขาวมีความเหมาะสมทางกายภาพ
ของท่ีดินในการปลูกขาวระดับเล็กนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) แตพื้นท่ีปลูกขาวดังกลาวเปนพื้นท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในการปลูกออยโรงงาน 
    3) เปนพื้นท่ีบริเวณระยะรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงาน 
    4) อยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย 
    5) เปนพื้นท่ีท่ีตองการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยตามยุทธศาสตรออยในพื้นท่ีมีศักยภาพ
และใกลโรงงาน 
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 รูปท่ี 4-1 แผนท่ีแสดงระยะทางการขนสงจากพื้นท่ีปลูกมาโรงงานแปรรูป 
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 รูปท่ี 4-2 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท้ังประเทศ 
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ตารางท่ี  4-1  เขตการใชท่ีพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 

ภาค 

เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน(ไร) 
มีความเหมาะสม

มาก (Z-I) 
มีความเหมาะสม
ปานกลาง (Z-II) 

มีความเหมาะสม
นอย (Z-III)  

พืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ี
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว
ในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ(Z-IV) 

รวม 

เหนือ 2,941,496 151,961 196,381 932,449 4,222,287 
กลาง 3,319,036 102,383 279,853 218,020 3,919,292 
ตะวันออก 536,307 20,799 133,016 127,955 818,077 
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 5,275,544 570,735 753,985 3,083,037 9,683,301 
รวม 12,072,383 845,878 1,363,235 4,361,461 18,642,957 
รอยละ 64.76 4.54 7.31 23.39 100 

4.2  เขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน 
  จากการวิเคราะหขอมูลทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ตามขอเกณฑขอกําหนดดังกลาวแลว
พบวา มีพื้นที่เขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน เนื้อที่ 18,642,957 ไร ดังตารางที่ 4-1 
มีการกระจายอยูทุกภาคของประเทศ ยกเวนบริเวณภาคใต เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีมีฝนปริมาณมาก และ
การกระจายตัวดี ซ่ึงไมเหมาะสมตอการปลูกออยโรงงานและไมมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑออยโรงงาน ซ่ึงสามารถแยกยอยออกได 4 เขต คือ (รูปท่ี 4-2) 
  1) เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเนื้อท่ี 12,072,383 ไร 
  2) เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเนื้อท่ี 845,878 ไร 
  3) เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) มีเนื้อท่ี 1,363,235 ไร 
  4) เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมมี
ศักยภาพ (Z-IV) มีเนื้อท่ี 4,361,461 ไร 
  จากขอมูลดังกลาวสามารถจําแนกตามรายภาพของประเทศไดดังนี้ 
  4.2.1 ภาคเหนือ ไดกําหนดเขตการใชท่ีดินสําคัญออยโรงงานครอบคลุมพื้นท่ี 11 จังหวัด มีเนื้อท่ี 
4,222,287 ไร สามารถแยกเปนเขต 4 เขต คือ เขตมีความเหมะสมมาก (Z-I) มีเนื้อที่ 2,941,496 ไร 
เขตเหมาะสมปานกลาง (S-II) มีเนื้อท่ี 151,961 ไร และเขตเหมาะสมนอย (S-III) มีเนื้อท่ี 196,381 ไร 
และเขตปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ (Z-IV) มีเนื้อท่ี 932,449 ไร (ตารางท่ี 4-2 
และรูปท่ี 4-3 ถึง รูปท่ี 4-14) 
  4.2.2 ภาคกลาง ไดกําหนดเขตการใชที่ดินสําคัญออยโรงาน ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด       
มีเนื ้อท่ี 3,919,292 ไร สามารถแยกเปนเขต 4 เขต คือ เขตมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเนื้อท่ี 
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3,319,036 ไร เขตเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  มีเนื้อท่ี 102,383 ไร และเหมาะสมนอย มีเนื้อท่ี 279,853 ไร 
และเขตปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ (Z-IV) มีเนื้อท่ี 218,020 ไร (ตารางท่ี 4-3 
รูปท่ี 4-15 ถึง รูปท่ี 4-26) 
   4.2.3 ภาคตะวันออก ไดกําหนดเขตการใชท่ีดินสําคัญออยโรงงาน ครอบคลุมพื้นท่ี 6 จังหวัด 
มีเนื้อท่ี 818,077 ไร สามารถแยกเปนเขต 4 เขต คือ เขตมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเนื้อท่ี 536,307 ไร 
เขตเหมาะสมปานกลาง (S-II) มีเนื้อท่ี 20,799 ไร เขตเหมาะสมนอย (Z-III)  มีเนื้อท่ี 133,016 ไร และ
เขตปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ (Z-IV) มีเนื้อท่ี 127,955 ไร (ตารางท่ี 4-4 รูปท่ี 
4- 27 ถึง รูปท่ี 4-33   ) 
   4.2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดเขตการใชท่ีดินสําหรับออยโรงงนครอบคลุม
พื้นท่ี 20 จังหวัด มีเนื้อท่ี 9,683,301 ไร สามารถแยกเปนเขต 4 เขต คือ เขตมีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
มีเนื้อท่ี 5,275,544 ไร เขตเหมาะสมปานกลาง (S-II)  มีเนื้อท่ี 570,735 ไร และเขตเหมาะสมนอย (Z-III) 
มีเนื้อท่ี 753,985 ไร และเขตปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ (Z-IV) มีเนื้อท่ี 
3,083,037 ไร (ตารางท่ี 4-5  รูปท่ี 4-34 ถึง รูปท่ี 4-54) 
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ตารางท่ี  4-2  เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคเหนือ 

ภาค จังหวัด 
เน้ือท่ี (ไร) 

Z-I Z-II Z-III Z-IV รวม 

เหนือ นครสวรรค 769,760 2,929 14,374 152,207 939,270 
กําแพงเพชร 701,222 697 20,231 168,309 890,459 
เพชรบูรณ 446,316 8,253 12,738 114,938 582,245 
อุทัยธานี 438,106 - 86,336 15,624 540,066 
สุโขทัย 270,774 91,312 11,575 88,695 462,356 
พิษณุโลก 122,347 29,067 3,482 61,875 216,771 
อุตรดิตถ 78,650 3,430 29,988 86,235 198,303 
พิจิตร 76,190 407 - 69,641 146,238 
ลําปาง - 6,655 12,406 97,889 116,950 
ตาก 37,413 5,128 4,921 53,951 101,413 
แพร 718 4,083 330 23,085 28,216 

ผลรวมทั้งหมดเหนือ 2,941,496 151,961 196,381 932,449 4,222,287 
หมายเหตุ Z-I   =  เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก  

 Z-II  = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 Z-III = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมนอย 

    Z-IV = เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นที่ไมมีศักยภาพ 
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   รูปท่ี 4-3 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคเหนือ 
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   รูปท่ี 4-4 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครสวรรค 
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  รูปท่ี 4-5 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกําแพงเพชร 
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  รูปท่ี 4-6 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ 
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  รูปท่ี 4-7 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุทัยธานี 
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  รูปท่ี 4-8 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุโขทัย 
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  รูปท่ี 4-9 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดพิษณุโลก 
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  รูปท่ี 4-10 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุตรดิตถ 
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  รูปท่ี 4-11 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดพจิิตร 
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  รูปท่ี 4-12 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดลําปาง 
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  รูปท่ี 4-13 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดตาก 
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  รูปท่ี 4-14 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดแพร 
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ตารางท่ี  4-3  เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคกลาง 

ภาค จังหวัด 
เน้ือท่ี (ไร) 

Z-I Z-II Z-III Z-IV รวม 

กลาง ลพบุรี 1,175,439 - 37,950 40,425 1,253,814 
กาญจนบุรี 844,068 80,961 62,942 53,168 1,041,139 
สุพรรณบุรี 627,039 - 35,292 17,308 679,639 
ราชบุรี 211,696 21,422 74,684 16,918 324,720 
ชัยนาท 165,472 - 4,200 22,428 192,100 
สระบุรี 156,292 - 14,290 7,444 178,026 
นครปฐม 84,994 - - 23,995 108,989 
เพชรบุรี 3,873 - 41,158 15,676 60,707 
ประจวบคีรีขันธ 13,990 - 9,337 13,056 36,383 
สิงหบุรี 21,384 - - 1,760 23,144 
อางทอง 14,789 - - 5,842 20,631 

ผลรวมทั้งหมดภาคกลาง 3,319,036 102,383 279,853 218,020 3,919,292 
หมายเหตุ Z-I   =  เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก  

 Z-II  = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 Z-III = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมนอย 

    Z-IV = เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นที่ไมมีศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-22 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-15 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานภาคกลาง 
 



4-23 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-16 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดลพบุรี 
 



4-24 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-17 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 



4-25 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-18 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 



4-26 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-19 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดราชบุรี 
 



4-27 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-20 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชยันาท 



4-28 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-21 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสระบุรี 



4-29 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-22 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครปฐม 



4-30 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-23 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเพชรบุรี 
 



4-31 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-24 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 



4-32 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-25 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสิงหบุรี 
 



4-33 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-26 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอางทอง 
 



4-34 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

ตารางท่ี  4-4  เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออก 

ภาค จังหวัด 
เน้ือท่ี (ไร) 

Z-I Z-II Z-III Z-IV รวม 

ตะวันออก สระแกว 313,270 11,301 60,507 86,372 471,450 
ชลบุรี 155,948 - 45,956 2,147 204,051 
ฉะเชิงเทรา 26,528 1,760 11,145 23,148 62,581 
ปราจีนบุรี 32,813 3,148 14,262 12,115 62,338 
ระยอง 7,748 263 208 1,428 9,647 
จันทบุรี - 4,327 938 2,745 8,010 

ผลรวมทั้งหมดภาคตะวันออก 536,307 20,799 133,016 127,955 818,077 
หมายเหตุ Z-I   =  เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก  

 Z-II  = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 Z-III = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมนอย 

    Z-IV = เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นที่ไมมีศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-35 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-27 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออก 
 



4-36 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-28 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสระแกว 



4-37 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-29 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชลบุรี 



4-38 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-30 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 



4-39 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-31 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 



4-40 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-32 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดระยอง 



4-41 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-33 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดจันทบุรี 
 



4-42 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

ตารางท่ี  4-5  เนื้อท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค จังหวัด 
เน้ือท่ี (ไร) 

Z-I Z-II Z-III Z-IV รวม 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแกน 802,828 1,400 206,050 366,740 1,377,018 
นครราชสีมา 600,848 199,770 90,566 440,654 1,331,838 
ชัยภูมิ 516,725 165,535 193,119 445,657 1,321,036 
อุดรธานี 843,690 6,787 1,632 221,747 1,073,856 
กาฬสินธุ 680,440 728 17,142 163,734 862,044 
บุรีรัมย 513,650 50,892 4,758 73,041 642,341 
เลย 304,512 186 56,295 112,021 473,014 
มหาสารคาม 88,978 2,376 85,782 287,071 464,207 
หนองบัวลําภู 305,664 - 61,618 82,307 449,589 
รอยเอ็ด 173,776 451 4,922 178,228 357,377 
มุกดาหาร 227,248 - 216 124,311 351,775 
ยโสธร 69,094 12,876 1,531 213,908 297,409 
สกลนคร 82,761 21,526 183 111,225 215,695 
สุรินทร 42,837 54,346 27,881 54,224 179,288 
อํานาจเจริญ 6,969 39,938 2,102 53,719 102,728 
หนองคาย 13,908 4,062 - 44,748 62,718 
นครพนม 1,616 1,393 125 47,125 50,259 
ศรีสะเกษ - 6,033 63 36,243 42,339 
อุบลราชธานี - 1,547 - 20,717 22,264 
บึงกาฬ - 889 - 5,617 6,506 

ผลรวมทั้งหมดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,275,544 570,735 753,985 3,083,037 9,683,301 
หมายเหตุ Z-I   =  เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก  

 Z-II  = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 Z-III = เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมนอย 

    Z-IV = เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นที่ไมมีศักยภาพ 



4-43 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-34 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพชืเศรษฐกิจออยโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



4-44 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-35 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดขอนแกน 



4-45 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-36 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครราชสีมา 



4-46 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-37 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดชัยภูมิ 



4-47 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-38 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุดรธานี 



4-48 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-39 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดกาฬสินธุ 



4-49 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-40 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดบุรีรัมย 
 



4-50 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-41 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดเลย 



4-51 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-42 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดมหาสารคาม 
 



4-52 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-43 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 



4-53 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-44 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดรอยเอ็ด 



4-54 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-45 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดมุกดาหาร 



4-55 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-46 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดยโสธร 



4-56 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-47 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสกลนคร 



4-57 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-48 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดสุรินทร 
 



4-58 
 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน  กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 
 

 
  รูปท่ี 4-49 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 



 

 

4-59 

รูปที่ 4-50 แผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดหนองคาย
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 รูปท่ี 4-51 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดนครพนม 
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 รูปท่ี 4-52 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 
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 รูปท่ี 4-53 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
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 รูปท่ี 4-54 แผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานจังหวัดบึงกาฬ 
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4.3 มาตรการในการดําเนินงาน 
  รัฐบาลไดมีนโยบายในการผลิตดานการขับเคล่ือนการบารบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมใน
เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมุงหวังใหเกิดการบริหารอุปสงคและอุปทานใหเกิดความสมดุล ซ่ึงจาก
เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีไดกําหนดเขตความเหมาะสมไวแลว 4 ระดับ เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติจําเปนตองมีมาตรการรองรับเพื่อบรรลุผล ดังนี้ 
  1. เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  
   1. กําหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตใหชัดเจนและเรงรัดให
มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีท่ีกําหนด 
   2. ถายทอดเทคโนโลยีในการปลูกออย รวมถึงสงเสริม/แนะนําแนวทางการปลูกออยดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   3. สรางองคความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย เพื่อขยายองคความรูไปสู
เกษตรกรอื่นๆ ตอไป 
   4. สนับสนุนเงินทุน/เงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
   5. สนับสนุนใหมีการคาขายโดยลดภาษีการนําเขาและเง่ือนไขเพ่ือเพิ่มปริมาณการสงออก 
รวมถึงขยายตลาดการขายสินคาน้ําตาลทราย 
  2. เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
   1. พัฒนาและสงเสริมระบบโลจิสติกสการเก็บรักษาและขนสงน้ําตาลทราย เชน พัฒนาการ
ขนสงทางบก ทางน้ํา ทาเรือ โกดัง 
   2. สนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน การผลิตผลิตภัณฑน้ําตาลตางๆ การผลิตไฟฟาชีวมวล 
เอทานอล ในพื้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
   3. ควรมีการประกันภัยพิบัติความเสียหายพืชผลทางการเกษตรใหแกเกษตรกร 
   4. ควรกําหนดเงินใหกูดอกเบ้ียตํ่า เพื่อสนับสนุนใหมีเงินชวยเหลือในเร่ืองการตลาดและ
ระบบการขนสง 
  3. เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) 
   1. สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อการปลูกออย การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การจัดการน้ํา 
ระบบการเก็บเกี่ยวและขนสง 
   2. ขยายระบบการสงน้ําในพื้นท่ีและแหลงน้ําตนทุนใหแกเกษตรกรหรือจัดสรางระบบน้ํา
หยดในพื้นท่ี รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการน้ําขนาดเล็กในไรนา 
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   3. การสรางองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสงเสริมใหเกษตรกรปรับ
โครงสรางของดิน โดยใชปุยอินทรียจากชานออย 
  4. เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงานท่ีปรับเปล่ียนมาจากการปลูกขาวในพื้นท่ีไมมี
ศักยภาพ (Z-IV) 
   1. สงเสริม/แนะนํา ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการเพาะปลูกออย 
   2. พัฒนาระบบการจัดการน้ําขนาดเล็กในพื้นท่ีเปาหมาย 
   3. สนับสนนุสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า เพื่อการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรการจัดการน้ํา ระบบการเก็บ
เกี่ยวและขนสง 
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ภาคผนวก ก 
 

ภาคผนวกที่  ก-1  คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ 
        ภาคผนวกที่  ก-2  ตารางแสดงระดับคาพิสัยในรูปของผลผลิต 
                                                   และการลงทุน 
    ภาคผนวกที่ ก-3 เงื่อนไขการคัดเลือกคุณภาพที่ดิน 

ภาคผนวกที่  ก-4   แนวทางในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ภาคผนวกที่  ก-5   รายชื่อ ประเภทและสถานท่ีต้ังโรงงานออยที่ใช  

ในการกําหนดเขตการใชที่ดิน 
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ภาคผนวกท่ี  ก-1  คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ 
คําอธิบายสัญลักษณ 

สัญลักษณ ความหมาย 
A พ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 0-2 %) 
B พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย (ความลาดช้ัน 2-5 %) 
C พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนลาด (ความลาดชัน 5-12 %) 
D พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนชัน (ความลาดชัน 12-20 %) 
E เนินเขา (ความลาดชัน 20-35 %) 
b มีการทําคันนา 

gm มีช้ันนํ้าใตดิน 
ca มีปูนปน 
sa มีคราบเกลืออยูที่ผิวดิน 
hi พ้ืนที่สูง 

clay ดินเหนียว 
col ดินรวนหยาบ 
RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 
RL ที่ดินเต็มไปดวยหินมนเล็ก กอนหิน และหินมนใหญ 
dan มีช้ันดาน 

sheet มีลักษณะเปนแผนซอนทับกัน 
md ดินลึกปานกลาง 

 
คําอธิบายอักษรยอ  

อักษรยอ ชื่อเต็ม ความหมาย 
pd Poorly Drained ดินที่มีการระบายนํ้าเลว 
spd Somewhat Poorly Drained ดินที่มีการระบายนํ้าคอนขางเลว 
mw Moderate Well Drained ดินที่มีการระบายนํ้าคอนขางดี 
wd Well Drained ดินที่มีการระบายนํ้าดี 
L Low มีความอุดมสมบูรณตํ่า 
M Medium มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
H High มีความอุดมสมบูรณสูง 
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ภาคผนวกท่ี  ก-2  ตารางแสดงระดับคาพสัิยในรูปของผลผลิตและการลงทุน 

ระดับคาพิสัย 
(Factor rating class) 

%  optimum yield* การจัดการเพื่อใหไดผลผลิต 80% 
ของ optimum yield 

S1 : Highly suitable มากกวา 80 ไมมี 

S2 : Moderately suitable 40-80 จําเปนตองมี สามารถปฏิบัติได 
และมีความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ 

S3 : Marginally suitable 20-40 
จําเปนตองมี สามารถปฏิบัติได 
และเหมาะสมดานเศรษฐกิจในบางกรณ ี

N : Not suitable นอยกวา 20 ขอจํากัดนัน้ๆ ยาก หรือไมสามารถแกไข 
ไดดวยการจัดการ 

 
* %  optimum yield  = expected yield x 100  

optimum yield 
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ภาคผนวกท่ี ก-3 เง่ือนไขการคดัเลือกคุณภาพท่ีดิน 

1.  ผลตอพืชหรือประเภทการใชท่ีดิน 
 มาก    : มีผลกระทบทันทีทันใด  
 ปานกลาง  : จะมีผลกระทบมากพอสังเกตได 
 นอย   : มีผลกระทบนอยมาก 

2.  เกิดขึ้นของคาวิกฤตในพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกพืช 
 เกิดข้ึนบอยคร้ัง : ระดับท่ีกระทบกระเทือนตอผลผลิตจะเกิดข้ึน 5 เปอรเซ็นต หรือสูงกวาของพื้นท่ี 
 เกิดข้ึนบาง : ระดับท่ีกระทบกระเทือนตอผลผลิตจะเกิดข้ึนนอยกวา 5 เปอรเซ็นต 
 เกิดข้ึนนอยมากหรือไมเกิดข้ึนเลย :  ระดับความรุนแรงเกิดข้ึนนอยมากจนสามารถมองขามไปได 

3.  การรวบรวมขอมูลสามารถปฏิบัติได 
 สามารถรวบรวมได : ขอมูลสามารถไดจากเอกสารหรือรายงานท่ีมีอยูแลวหรือไดจากการสํารวจ 
 ไมสามารถหาได : ไมสามรถหาขอมูลหรือผลิตข้ึนใหมได 
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ภาคผนวกท่ี  ก-4  แนวทางในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
การเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  

ในสภาพอาศัยน้ําฝนและแหงแลง พันธุออยท่ีเหมาะสมไดแก เค88-92 ขอนแกน 80 อูทอง 6  
และ สุพรรณบุรี 80  

ในสภาพอาศัยน้ําฝนและไมแหงแลงมากนัก พันธุออยท่ีเหมาะสมไดแก ขอนแกน 3 ขอนแกน 
80 อูทอง 5 สุพรรณบุรี 80 เค 88-92 แอลเค 92-11 และ เค95-84  

ในเขตชลประทานหรือมีน้ําเสริม พันธุออยท่ีเหมาะสมไดแก อูทอง 8 อูทอง 9 ขอนแกน3        
อูทอง 84-10 อูทอง 84-11 แอลเค 92-11 เค 99-72 เค 99-75 เค99-82 
 
ลักษณะทางการเกษตรท่ีสําคัญของออยแตละพันธุ  
อูทอง 5 (90-2-318)  

เปนลูกของ 27-2-1033 (อูทอง1/อีเหี่ยว) ผสมเปด ผลผลิตสูง ความหวาน 12-14 ซีซีเอส ไมคอยลม 
ไวตอไดดี ปลองมีลักษณะกลางปอง การเรียงตัวของปลองแบบซิกแซ็ก สีเขียวเหลือบเหลือง เม่ือถูก
แดดเปล่ียนเปนสีมวงเหลือบเขียว ลําขนาดเล็ก 2.5-2.8 เซนติเมตร ใบยาว ปลายใบโคง ออกดอกปลาย
เดือนพฤศจิกายน เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ออนแอตอโรคเหี่ยวเนาแดง  
อูทอง 6 (91-2-056)  

เปนลูกผสมของ 87-2-973 กับ 83-2-888 ผลผลิตสูง ทนแลง งอกเร็ว โตเร็ว ไวตอไดดี 
ปลองทรงกระบอก ลําสีเหลืองอมเขียว เม่ือถูกแดดเปล่ียนเปนสีมวง ลําขนาดปานกลางถึงใหญ ใบยาว 
ปลายใบโคง กาบใบสีมวงไมมีขน ออกดอกเล็กนอย คอนขางลมในเขตที่อุดมสมบูรณ ความหวาน 
11-13 ซีซีเอส เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย จํานวนลําตอกอนอย ควรปลูกรองคู  
ขอนแกน 80 (93-4-106)  

เปนลูกผสมของ 85-2-352 กับ เค 84-200 ผลผลิตสูง ทนแลง ตานทานโรคแสดํา ไวตอไดดี 
ปลองทรงกระบอก มีรอยแตกตื้นอยูทั่วไป การเรียงตัวแบบซิกแซ็ก สีเขียวเหลือบเหลืองมีเสนสีสม 
เม่ือถูกแดดเปล่ียนเปนสีมวงแดง ลําขนาดปานกลาง ใบปลายโคง คอใบสีน้ําตาล กาบใบหลวมปานกลาง 
หักลมปานกลางในเขตท่ีอุดมสมบูรณ ออกดอกเล็กนอย ประมาณมกราคม หวานปานกลาง 12-13 ซีซีเอส 
ออนแอปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง เจริญเติบโตไดดีในดินรวน และรวนปนทราย  
สุพรรณบุรี 80 (94-2-483)  

เปนลูกผสมของ 85-2-352 กับ เค 84-200 ผลผลิตสูง โตเร็ว ไวตอไดดี ปลองโคนโต สีเขียว
เหลือบเหลือง ลําขนาดปานกลางถึงใหญ กาบใบสีเขียวปนมวงเล็กนอย ไมมีขน ออกดอกเล็กนอยใน
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เดือนธันวาคม คอนขางลมในเขตที่อุดมสมบูรณ ตานทานปานกลางตอโรคเห่ียวเนาแดงและแสดา 
เจริญเติบโตไดดีในดินรวน และดินรวนปนทราย สะสมน้ําตาลชา ควรเก็บเกี่ยวเม่ืออายุมากกวา 1 ป  
ขอนแกน3 (94-2-200)  

เปนลูกผสมของ 85-2-352 กับ เค 84-200 ผลผลิตสูง ความหวาน 12-14 ซีซีเอส แตกกอดี 
ทนทานการหักลม ไวตอไดดี ปลองโคงกลาง เรียงตัวคอนขางตรง สีเหลืองเหลือบเขียว เม่ือถูกแดด
เปล่ียนเปนสีมวงแดงนานไปเปล่ียนเปนสีน้ําตาล ลําขนาดปานกลาง ใบปลายโคง คอใบสีเขียวน้ําตาล 
กาบใบหลวม ออกดอกเล็กนอยในบางป เจริญเติบโตไดดีในดินรวน และรวนปนทราย ตานทานโรค
เหี่ยวเนาแดง และตานทานปานกลางตอโรคแสดํา  
อูทอง 8 (95-2-156)  

เปนลูกผสมของ เค84-200 กับอูทอง3 ผลผลิตสูง ความหวาน 13-15 ซีซีเอส ทนทานการหักลม 
ไวตอไดดี ปลองทรงกระบอก สีเหลือง เม่ือถูกแดดเปล่ียนเปนสีเขียวเหลือบเหลือง ลําขนาดปานกลาง
ถึงใหญ กาบใบสีเขียวมีขนเล็กนอย กาบติด ออกดอกเดือนธันวาคม ตานทานปานกลางตอโรคแสดํา 
ออนแอตอโรคเหี่ยวเนาแดง และ เจริญเติบโตไดดีในเขตชลประทานดินรวนและดินรวนเหนียว  
อูทอง 9 (99-2-168)  

เปนลูกผสมของ 94-2-128 กับ 94-2-270 ผลผลิตสูง ตานทานเหี่ยวเนาแดง ทนทานการหักลม 
หวาน (13-15 ซีซีเอส) ไวตอไดดี ปลองทรงกระบอก การเรียงตัวคอนขางตรง สีเหลืองเม่ือถูกแดด
เปลี่ยนเปนสีมวงเหลือบเหลือง ลําขนาดปานกลาง ใบตั้งปลายโคง กาบติด ควรลอกกาบกอนปลูก 
ออกดอกเล็กนอยในเดือนธันวาคม เจริญเติบโตไดดีในเขตชลประทานดินรวนและดินรวนเหนียว  
อูทอง 84-10 (02-2-194)  

เปนลูกผสมของ 97-2-535 กับ 94-2-128 ผลผลิตสูง ทนทานการหักลม ความหวาน 13-15 ซีซีเอส 
ไวตอไดดี ลักษณะประจําพันธุ ปลองทรงกระบอก การเรียงตัวซิกแซกเล็กนอย สีเหลืองเม่ือถูกแดด
เปล่ียนเปนสีมวงเหลือบเหลือง ลําขนาดปานกลางถึงใหญ ใบโคง คอใบสีเขียว กาบใบหลวมปานกลาง 
ออกดอกในเดือนธันวาคม เจริญเติบโตไดดีในเขตชลประทานหรือมีน้ําเสริม  
อูทอง84-11 (02-2-226)  

เปนลูกผสมของ 93-2-085 กับ 92-2-065 ผลผลิตสูง ทนทานการหักลม ความหวาน 13-15 ซีซีเอส 
ไวตอไดดี ปลองกลางโคง การเรียงตัวตรง สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อถูกแดดเปลี่ยนเปนสีมวงเหลือบ 
ลําขนาดปานกลางถึงใหญ ใบต้ังตรง คอใบสีมวง กาบใบหลวม ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง 
และแสดํา ออกดอกเล็กนอยในเดือนธันวาคม เจริญเติบโตไดดีในเขตชลประทานหรือมีน้ําเสริม  
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เค88-92 หรือ สอน.6  
เปนลูกผสมของ อูทอง 1 กับ พีแอล 310 ลักษณะเดน ผลผลิตสูง เจริญเติบโตเร็ว ทนแลง 

แตกกอดีมาก (5-7 ลา) ไวตอไดดี ตานทานตอโรคแสดํา ใบจุดเหลือง ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยว
เนาแดง และกอตะไคร และทนทานปานกลางตอหนอนเจาะลําตน งอกชา ลําตนตรงสีเขียวอมเหลือง 
ปลองทรงกระบอก เนื้อไสจุด ลําขนาด (2.8-3.2 เซนติเมตร) มีไขมาก เปราะ ใบสีเขียวเขมโคงงอ 
กาบใบรวงหลุดยาก หักลมงาย ออกดอกเล็กนอย เติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด ออนแอตอโรครากเนา 
และแมลงหวี่ขาว ควรเก็บเกี่ยว เม่ืออายุมากกวา 1 ป ความหวาน 12-13 ซีซีเอส  
แอลเค92-11 หรือ สอน.12  

เปนลูกผสมของ เค84-200 กับ อีเหี่ยวแดง ลักษณะเดน ผลผลิตสูง ความหวานสูง (12-14 ซีซีเอส) 
แตกกอดีมาก (6-8 ลาตอกอ) ไวตอไดดี ตานทานตอโรคเหี่ยวเนาแดง โตชาในชวง 4 เดือนแรก ลําขนาดเล็ก
ถึงปานกลาง (2.6-2.8 เซนติเมตร) สีเหลืองอมเขียว ปลองซิกแซก ใบสีเขียวปนเหลือง ใบต้ังปลายใบโคง 
ใบมากไมท้ิงใบ คอใบสีน้ําตาลแดง หักลมเล็กนอย ออกดอกเล็กนอย เติบโตไดดีในดินรวนปนทราย 
รวนเหนียว ไมชอบท่ีดอนสูง  
เค95-84 หรือ สอน.19  

เปนลูกผสมของ เค90-79 กับ เค84-200 ลักษณะเดน ผลผลิตสูง ความหวานสูง (12-14 ซีซีเอส) 
ตานทานตอโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลางตอโรคแสดํา งอกเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ลักษณะประจําพันธุ 
ปลองทรงกระบอก สีเหลืองปนเขียว ลําคอนขางใหญ 2.8-3.4 เซนติเมตร ใบช้ีปลายใบหัก คอใบสีเขียว
อมน้ําตาล หูใบยาวมาก กาบใบรวงหลุดงาย มีขนเล็กนอย หักลมปานกลาง ออกดอกเล็กนอย เติบโตไดดี
ในดินรวน รวนทราย  
เค99-72 หรือ สอน.25  

เปนลูกผสมของ เค84-200 กับอีเหี่ยว ลักษณะเดน ผลผลิตสูง งอกเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ทนทาน
ตอการหักลม ความหวานสูง (13-14 ซีซีเอส) ลักษณะประจําพันธุ ปลองทรงกระบอก ขอคอดเล็กนอย 
สีเหลืองน้ําตาลอมเขียว เนื้อไสตัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8-3.0 เซนติเมตร ใบสีเขียว ใหญ ยาว และ
โคงมาก กาบใบหลุดรวงปานกลาง คอใบสีนาตาลอมแดง ออกดอกเล็กนอย เจริญเติบโตไดดีในดินรวน
ปนทราย และดินรวนเหนียว ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา ทนทานตอการระบาด
ของหนอนเจาะลําตน  
เค99-75 หรือ สอน.26  

เปนลูกผสมของ เค84-200 กับอีเหี่ยว ลักษณะเดน ผลผลิตสูง แตกกอดี (6-8 ลาตอกอ) ไวตอไดดี 
ลักษณะประจําพันธุ ปลองทรงกระบอก สีเหลืองอมเขียว ลําขนาดปานกลาง 2.5-3.0 เซนติเมตร มีรอย
แตกตื้นมาก ใบกวาง โคงกลางใบ คอใบสีน้ําตาลอมเขียว ไมออกดอก หักลมเล็กนอย ความหวาน 
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11-12 ซีซีเอส เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ดินรวน และดินรวนเหนียว ตานทานปานกลาง
ตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา และโรคกอตะไคร  
เค 2000-89 (สอน.28)  

เปนลูกผสมของ เค84-200 กับ เค 83-74 ทรงกอแคบ ใบโคงลูลง กาบใบมีสีเขียวนวลไข 
แตกกอไดดี ลําใหญ ตานทานตอ โรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลางตอโรค แสดําและหนอนเจาะลําตน  
กําแพงแสน 00-105  

พันธุแมกําแพงแสน 94-13 พันธุพอ อูทอง 3 ทรงกอกวางปานกลาง แตกกอ 4-5 ลําตอกอ 
ปลองรูปทรงกระบอก ใบโคงงอเล็กนอยมีสีเขียว ยาวปานกลาง ออกดอกเล็กนอย หักลมเล็กนอย 
เหมาะสาหรับพื้นท่ีชลประทานหรือน้ําฝน ดินเหนียว ดินรวนหรือดินทราย ทนแลงปานกลางไวตอดี 
ผลผลิตออย 14-16 ตันตอไร ความหวาน 12-13 ซี.ซี.เอส อายุการเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน  
กําแพงแสน 01-12  

พันธุแมกําแพงแสน 94-13 พันธุพอ อูทอง3 ทรงกอกวางปานกลาง แตกกอ 4-5 ลําตอกอ 
ทรงปลองโคนใหญลําสีเหลืองอมเขียว ลักษณะใบโคงงอสวนกลางของใบมีกลุมใบยอดตั้งตรง 
ใบมีสีเขียวเขม ออกดอกเล็กนอย หักลมเล็กนอย เหมาะสําหรับพื้นท่ีอาศัยน้ําฝน ดินทราย ดินรวนทราย 
ทนแลงดี ไวตอดี ผลผลิตออย 16-18 ตันตอไร ความหวาน 13-16 ซี.ซี.เอส อายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน 
 
การทําแปลงพนัธุ  

พื้นท่ี สะดวกในการขนสง ไมมีประวัติการระบาดของโรคออยท่ีมีเช้ือสาเหตุอยูในดิน ควรให
น้ําได ไมมีตอออยเกาหลงเหลือ มีพื้นท่ี 1 ใน 10 ของพื้นท่ีท่ีจะปลูก  

พันธุ ตรงตามพันธุ มีอายุ 10-12 เดือน ไดจากแปลงออยปลูก ไมมีอาการโรคใบขาว แสดํา 
เหี่ยวเนาแดง หรือโรคอ่ืน ควรแชทอนพันธุในน้ํารอนสองรอบ คร้ังแรก 52 องศาเซลเซียส 30 นาที แลว
นําข้ึนจากน้ําท้ิงไวขามคืน แลวแชคร้ังท่ีสอง 50 องศาเซลเซียส 2 ช่ัวโมง เพื่อลดปริมาณโรคและแมลงท่ี
ติดมากับทอนพันธุ  
 
การปลูกและดูแลรักษา กําหนดชวงปลูกใหไดทอนพันธุอายุ 10-12 เดือนเม่ือถึงฤดูปลูก ดูแลรักษา
เหมือนการปลูกเพื่อตัดสงโรงงาน กอนถึงกําหนดตัดออยพันธุ 1 เดือน ใสปุย ไนโตรเจน แอมโมเนียม
ซัลเฟต 25 กิโลกรัมตอไร หรือปุยยูเรีย 12 กิโลกรัมตอไร จะทําใหทอนพันธุงอกดี ข้ึน  
 
การตรวจแปลง คร้ังท่ี 1 เม่ือ 30-45 วันหลังปลูกเม่ือออยงอกแลว ขุดตนท่ีเกิดจากเหงาและลําเกาท่ี
ตกคางและตนท่ีเปนโรคออกจากแปลง คร้ังท่ี 2 เม่ืออายุ 4 เดือน เพื่อขจัดพันธุปน โดยดูจากลักษณะใบ 
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สีใบ หูใบ คอใบ คร้ังท่ี 3 เม่ืออายุ 7-8 เดือน เพื่อ ขจัดพันธุปน ตรวจการเปนโรค แมลง และความสมบูรณ
ของตนออยวามีความเหมาะสมสาหรับใชทําพันธุ  
 
การตัดทําพันธุ อายุท่ีเหมาะสม 10 ถึง 12 เดือน ไมลอกกาบ ตัดโคนชิดดิน ตัดยอดท่ีคอใบ มัดรวมกัน
ดวยยอดออยมัดละ 10-15 ลา  
 
การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดนิ  

ไมเผาใบทั้งกอนและหลังตัด ปลูกพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ เชน 
ถั่วพรา ถั่วมะแฮะ ปอเทือง หรือถั่วขอ อัตราปลูก 8-10 กิโลกรัมตอไร หรือทิ้งวัชพืชใหคลุมหนาดิน 
ไถกลบเศษซากพืชลงดิน หรือใสวัสดุอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก กากตะกอนหมอกรอง  
 
การไถระบิดดนิดาน  

ดินดานเปนช้ันดินท่ีอัดตัวแนนมีความหนา 20-30 เซนติเมตร อยูลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 
20-50 เซนติเมตร สาเหตุท่ีทําใหเกิดช้ันดินดานเนื่องจากการไถพรวนในระดับเดียวกันเปนระยะ
เวลานานหลายปทําใหเกิดดินดานใตรอยไถ การเหยียบย่ําโดยรถไถ สัตว และรถบรรทุก น้ําซึมผานช้ัน
ดินดานไดชา รากไมสามารถชอนไชลงไปในดินระดับลึกได เม่ือฝนท้ิงชวงออยจะแสดงอาการขาดนํ้า
ไดงายทําใหเจริญเติบโตไดไมดี และชวงฝนชุกจะเกิดสภาพดินฉํ่าน้ําไดงายเปนสาเหตุใหรากออยเนา 
และการท่ีดินแนนทําใหการดูดใชธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมลดลง แตดูดใชฟอสฟอรัสเพิ่มมากข้ึน  

การไถระเบิดดินดาน ใหผลผลิตออยตอและออยปลูกสูงกวาการไมไถดินดาน เพราะการไถ
ระเบิดดินดานจะทําใหน้ําซึมลงดินไดลึก และรากออยสามารถหยั่งลงดินไดลึก ทําใหออยไมขาดนํ้าเม่ือ
ฝนท้ิงชวง ควรไถขณะดินแหง ในรอบแรกอาจไถไดไมลึกนัก 20-40 เซนติเมตร ไถรอบสองขวางกับ
รอบแรกแบบตารางตาหมากรุกทําใหไถลงไดลึกถึง 50 เซนติเมตร  
 
การไถเตรียมดิน  

กรณีร้ือตอ ไถร้ือตอดวยผาลสับกลบเศษซากพืช หรือผาล 7 ท้ิงไว 2 สัปดาห จึงไถบุกเบิก  
กรณีไถกลบพืชบํารุงดิน ไถดวยผาลสับกลบเศษซากพืช ท้ิงไว 2 สัปดาห จึงไถบุกเบิก ไถบุกเบิก

ดวยผาล 3 ไถแปรดวยผาล 7 พรวนดวยผาลพรวน  
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การปลูก  
ใชทอนพันธุ จากแปลงพนัธุ ท่ีมีการบํารุงรักษาอยางด ีมีอายุ 10 -12 เดือน  
ระยะปลูก ใชระยะตามความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช  
แถวแคบ 0.8-1.1 เมตร เหมาะกับสภาพท่ีใชแรงงานท้ังหมดและพันธุออยท่ีแตกกอนอย  
ระยะแถว 1.2-1.3 เมตร เหมาะกับสภาพท่ีใชแรงงาน และเคร่ืองจักรขนาดเล็ก  
ระยะแถว 1.5 เมตร เหมาะกบัสภาพท่ีใชเคร่ืองทุนแรงท้ังหมด  
ระยะแถวคู 0.3-1.5 เมตร เหมาะกับออยแตกกอนอยและใชเคร่ืองทุนแรงท้ังหมด  
อัตราทอนพันธุ ข้ึนกับคุณภาพทอนพันธุและระยะปลูก 800-1000 ลําตอไร (1-1.5 ตันตอไร)  
กรณีปลูกดวยแรงงาน ไถยกรอง ดวยผาลยกรอง ไมควรยกรองไวนานเพราะดินจะสูญเสีย

ความชื้น วางทอนพันธุลงในรอง ถาทอนพันธุคุณภาพดีเรียงลําตอลํา ถาทอนพันธุอายุเกิน 10 เดือน 
ตาสวนโคนจะงอกนอย ใหวางเหล่ือมสวนปลายกับสวนโคนของลําถัดไป ตัดลําออยใหขาดจากกันทุก 
3 ขอ โรยปุย แลวกลบทอนพันธุหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ถาปลูกในชวงท่ีมีฝนตกควรกลบดินบางลง 
โดยใชแรงงานคนหรือรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร  

กรณีปลูกดวยเคร่ืองปลูก ควรตรวจสภาพเคร่ืองปลูกใหพรอมใชงาน ปอนทอนพันธุออยให
ตอเนื่อง หลังเสร็จงานในแตละคร้ังควรทําความสะอาดถังปุยและอุปกรณท่ีสัมผัสกับปุย  

ปลูกออยใหไดลําออยเก็บเกี่ยวประมาณ 10,000 –12,000 ลําตอไร ออยท่ีปลูกดวยระยะระหวาง
แถว 1 เมตร ในความยาวแถว 10 เมตรใหมีออยงอกไมตํ่ากวา 22 หนอแตกกอไมตํ่ากวา 3 ลําตอกอให
ไดลําเก็บเกี่ยวไมตํ่ากวา 63 ลํา หรือถาปลูกดวยระยะ 1.3 เมตร ในความยาวแถว 10 เมตร ใหมีออยงอก
ไมตํ่ากวา 27 หนอแตกกอไมตํ่ากวา 3 ลําตอกอใหไดลําเก็บเกี่ยวไมตํ่ากวา 83 ลํา หรือปลูกดวยแถวคู 
30-150 เซนติเมตร (แถวคูหางกัน 30 ซม. แตละคูหาง 150 ซม.) ใหมีหนองอกไมตํ่ากวา 20 หนอ แตก
กอเฉล่ีย 3 ลําตอกอ มีลําเก็บเกี่ยวไมตํ่ากวา 57 ลําตอความยาวแถว 10 เมตร หรือ 114 ลําตอแถวคูท่ียาว 
10 เมตร  
 
การใชปุย  

ปุยอินทรีย ใสปุยหมัก ปุยมูลวัว หรือ มูลไก อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร (น้ําหนักแหง) รองกน
รองพรอมปลูก กรณีปลูกดวยเคร่ือง โรยเปนแถบบริเวณแถวปลูกกอนปลูก น้ํากากสาจากโรงงานเอทานอล 
สามารถใชแทนปุยโพแทสเซียม น้ํากากสาท่ีมีคาบริกซ 10 ถึง 15 ใสในอัตรา 10 ถึง 30 ลูกบาศกเมตร
ตอไร โดยราดใหท่ัวแปลงกอนไถเตรียมดิน  

ปุยเคมี ในอัตราตามคาวิเคราะหดนิ ตามตารางผนวกท่ี 1 
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ตารางผนวกท่ี 1 ระดับธาตุอาหารที่จะตองใสเพิ่มใหแกดนิท่ีปลูกออย โดยพิจารณาจากผลวิเคราะหดิน 
ธาตุอาหาร คาวิเคราะหดิน ระดับ อัตราปุยแนะนํา(กก.ไร) 

อินทรียวัตถุ (%)  
(ดินสีนํ้าตาล-ดํา)  

นอยกวา 1 ตํ่า 18 N 
1-2 ปานกลาง 12 N 

มากกวา 2 สูง 6 N 
อินทรียวัตถุ (%) 
(ดินสีแดง) 

นอยกวา 1 ตํ่า 9 N 
1-2 ปานกลาง 6 N 

มากกวา 2 สูง 6 N 
ฟอสฟอรัสท่ีเปน
ประโยชน (ppm) 

นอยกวา 15 ตํ่า 6 P2O5 

15-30 ปานกลาง 6 P2O5 

มากกวา 30 สูง 3 P2O5 

โพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนได (ppm) 

นอยกวา 30 ตํ่า 18 (K2O) 
30-90 ปานกลาง 12 (K2O) 

มากกวา 90 สูง 6 (K2O) 
 

การใสปุย แบงคร่ึงใสปุยไนโตรเจน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสพรอมปลูก คร้ังท่ีสองใสเม่ือออยอายุ 4 
ถึง 5 เดือน สวนปุยฟอสเฟตและโพแทชใสคร้ังเดียวพรอมปลูก วิธีการใสปุยดวยเคร่ืองฝงปุยหรือเปด
รองขางแถวใสและกลบ จะมีประสิทธิภาพกวาการหวานโดยไมมีการกลบฝง  
 
การจัดการวัชพืช  

การผสมผสานเทคนิคตางๆเขาดวยกัน ดีกวาการใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชนการเตรียมดิน 1-2 คร้ัง 
และตากดินใหรากและเหงาของวัชพืชถูกแดดเผาตาย แลวพรวนเพื่อยอยดิน 2-3 คร้ัง ถามีวัชพืชขามป
ควรคราดเอาเศษ ราก เหงา หัว และไหลออกจากแปลงเพื่อลดปญหาวัชพืชภายหลังปลูกออย ใน
การปลูกออยขามแลงถามีฝนตกหลังปลูกกอนออยงอกจะทําใหมีวัชพืชงอกและหนาดินแข็ง ควรทํา
การพรวนหนาดินกําจัดวัชพืชกอนออยงอก และทําใหหนาดินรวนออยงอกพนดินได เม่ือออยยังเล็ก
กําจัดลูกหญาดวยคราดสปริง พรวนหนาดินระหวางแถวดวยจอบหมุน หรือไถกลบหญา หรือใช
แรงงานดายหญา การคลุมดินดวยใบออยในออยตอโดยไมเผาใบ และใชสารเคมี และส่ิงสําคัญท่ีควร
คํานึงในการจัดการวัชพืชคือจัดการต้ังแตตนวัชพืชยังเล็กกอนออกดอก  
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การใชสารกําจัดวัชพชื  
สารกําจัดวัชพชืจําแนกได 3 ประเภท  
1.ประเภทสัมผัส เปนสารท่ีเม่ือพนไปถูกสวนใดของพืชท่ีเปนสีเขียวแลว เนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะ

ถูกทําลายเฉพาะท่ี สารกําจัดวัชพืชไมสามารถเคล่ือนยายไปยังสวนอ่ืนได การพนสารประเภทนี้จึงควร
พนใหทั่วตนวัชพืชจึงจะกําจัดไดหมด จะเห็นผลเร็วภายใน 2-3 วัน สารกําจัดวัชพืชในกลุมนี้ เชน 
พาราควอท และ กลูโฟสิเนตแอมโมเนีย เปนตน  

2.ประเภทเคล่ือนยาย สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ เม่ือพนไปที่สวนใดของพืชแลวสารจะดูดซึม
และเคลื่อนยายไปยังสวนตางของตนพืช เห็นผลชา ประมาณ 1-4 สัปดาหจึงจะเห็นผลชัดเจน สารกําจัด
วัชพืชในกลุมนี้ไดแก 2,4-ดี แอสซูแลม และ ไกลโฟเสท เปนตน  

3.ประเภทใชทางดิน มีหลายชนิด เชน อทราซีน ไดยูรอน ออกซีฟูออเฟน เฮกซาซิโนน โคลมาโซน 
อัลลาคลอร เมทริบูซิน เพนดิเมทาลิน และอิมาซาเมท เปนตน สารเหลานี้เม่ือพนลงหนาดินแลวจะถูกดูด
ดวยรากวัชพืช แลวเคล่ือนยายไปยังสวนตางๆ ทางทอน้ํา ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสารกําจัดวัชพืชมี
ประสิทธิภาพสูง คือ ดินมีความช้ืนเพียงพอ หนาดินเรียบสม่ําเสมอ สารกลุมนี้มีความคงทนในดินระยะ
หนึ่งแลวแตชนิดของสาร อัตราความเขมขนท่ีใช และส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเปนองคประกอบท่ีทําให
ประสิทธิภาพแตกตางกัน การใชสารเคมีตองอานฉลากยาอยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย  
 
การปองกันกําจัดแมลง  

แมลงท่ีสําคัญ เชน  
หนอนกอและหนอนเจาะลําตน ปองกันการระบาดโดยใชศัตรูธรรมชาติ เชนแตนเบียนไข 

แตนเบียนหนอน แมลงหางหนีบ และใชพันธุที่ทนทาน ถาพบการทําลายในระยะแตกกอใหตัดหนอ
ท่ีถูกทําลายท้ิงออกจากแปลง ในระยะออยเปนลําใหตัดยอดออยท่ีถูกทําลายท้ิงออกจากแปลง  

ปลวก ทําลายตอออยอยางมากในออยที่ปลูกในดินทราย การปองกันกาจัดปลวกโดยพนสาร 
ฟโปรนิล (Fipronil 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนตามรองออย หลังวางทอนพันธุแลว
กอนกลบดิน และพนในแถวออยตอหลังจากเก็บเกี่ยว  

ดวงหนวดยาว ขณะไถเตรียมดิน ควรเดินเก็บหนอนและดักแด ตามรอยไถ 1-2 คร้ัง สงเสริมให
นําหนอนไปรับประทาน หรือนําไปเล้ียงสัตว ในพื้นท่ีท่ีระบาดมาก พนสาร ฟโปรนิล (Fipronil 5% SC) 
อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนตามรองออย หลังวางทอนพันธุแลวกลบดิน และพนในแถวออย
ตอหลังจากเก็บเกี่ยว และดักจับตัวเต็มวัยในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน หลังจากมีฝนตกดินมีความช้ืน
ตัวเต็มวัยจะออกจากฝกข้ึนมาวางไขในชวงหัวคํ่าเดินจับ หรือทํากับดัก โดยขุดหลุมแลวรองกนหลุม
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ดวยพลาสติกเพื่อปองกันการวางไข นําตัวเมียไปวางลอไวกนหลุม ตัวผูจะตามลงมา แลวเก็บไปทําลาย 
หรือใชราเขียว Metarrhizium sp. โรยบนทอนพันธุตอนปลูก หรือปลอยเช้ือราเปนจุดขุดหลุมใสเช้ือรา
และกลบดินกระจายท่ัวแปลงในชวงท่ีดินมีความช้ืน เช้ือราจะอยูในดินไดหลายป  
 
การปองกันกําจัดโรค  

โรคใบขาว การแพรระบาดของโรคโดยติดไปกับทอนพันธุ และมีแมลงพาหะคือเพล้ียจักจั่นสี
น้ําตาล ลดการระบาดของโรคโดยใชทอนพันธุท่ีสะอาดจากแปลงพันธุ ปลูกออยปลายฝน ขจัดตนท่ีเปน
โรคเพ่ือไมใหเปนแหลงแพรกระจายโรค การลดความรุนแรงของโรคใบขาวตองไดรับความรวมมือจาก
เกษตรกรทุกคนในการหม่ันสํารวจและขจัดตนเปนโรคท้ิง และทําแปลงพันธุใชเอง  

โรคแสดํา โรครากเนา หากมีการระบาดของโรคเหลานี้ในพื้นท่ี ควรใชพันธุออยท่ีทนทานตอ
โรค เฝาระวังและปองกันการระบาด ทําลายและตัดวงจรโรคอยาใหเกิดการระบาด  
 
การเก็บเก่ียว  

ตัดออยสด สางใบ ตัดโคนชิดดิน ตัดยอดตํ่ากวาคอใบบนสุดประมาณ 30 เซนติเมตร มัด
รวมกันดวยยอดออย มัดละ 10-15 ลํา  
 
ไมเผาใบออย  

ผลกระทบจากการเผาใบออยกอนเก็บเกี่ยว ทําลายส่ิงแวดลอม ทําลายอินทรียวัตถุในดิน ดิน
เส่ือมโทรมเร็ว ดินสูญเสียความช้ืนงาย มีวัชพืชข้ึนมาก ตนทุนการดูแลรักษาออยตอเพ่ิมข้ึน 
ประสิทธิภาพในการสกัด น้ําตาลทรายลดลง และ ทําลายส่ิงแวดลอม  

ผลกระทบจากการเผาใบออยหลังเก็บเกี่ยว ออยตอตายมาก เจริญเติบโตไมดี แคระแกร็น วัชพืช
และศัตรูออยเขาทําลายออยตอมากข้ึน ผลผลิตออยตอลดลง ไวตอไดไมนาน  
 
การดูแลรักษาออยตอ  

ดูแลออยตอใหทันเวลา แตงตอออยโดยตัดใหชิดดิน เพื่อใหหนอท่ีงอกออกมาเปนหนอท่ี
สมบูรณแข็งแรง การใชเคร่ืองจักรกลระหวางรองของออยตอควรใหออยตองอกกอนจะไดไมทําลาย
ออยตอ ใชเศษใบออยคลุมดินลดการระเหยนํ้าจากดิน และคลุมไมใหมีวัชพืชระหวางรองออย  

พื้นท่ีท่ีสามารถไวตอไดดี ตองมีความช้ืนเพียงพอใหออยอยูรอดขามชวงแลง ดังนั้นจึงควร
จัดการดินใหสามารถเก็บรักษาความช้ืนต้ังแตการเตรียมดินปลูกโดยไถใหลึกทําลายช้ันดินดาน การเพิ่ม
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อินทรียวัตถุโดยการไถกลบเศษใบออยลงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวเชนปอเทืองแซมในแถวออยแลว
พรวนกลบเม่ือออกดอก หรือใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ออยตอมีประสิทธิภาพในการใชปุยไนโตรเจนตํ่ากวาออยปลูก ตองใสปุยใหออยตออยาง
พอเพียง โดยใสสองคร้ัง พรอมการแตงตอ และหลังจากนั้น 4 ถึง 5 เดือน ถาสามารถใหน้ําไดคร้ังละ 30 
มิลลิเมตรเดือนละคร้ังในชวงแลง จะเพิ่มผลผลิตออยตอได 
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ภาคผนวกท่ี  ก-5   รายช่ือ ประเภทและสถานท่ีต้ังโรงงานออยท่ีใช  ในการกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 

ลําดับ ชื่อโรงงาน ประเภท สถานท่ีต้ัง 

1 อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 93/1 หมู7 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ทา
มะกา 

2 นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
1 หมู8 ถ.แสงชูโต ต.ทาไม อ.ทามะกา  
Tel.034-566-300 

3 นํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 99 หมู6 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย 

4 
ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม 
จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 

84 หมู3 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ทามวง 
Tel.034-561178 

5 นํ้าตาลทามะกา จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 14/11 หมู10 ถ.แสงชูโต ต.ทามะกา อ.ทา
มะกา Tel.035-432-013 

6 ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
14/2 หมู10 ถ.แสงชูโต ต.ทามะกา อ.ทา
มะกา Tel.034-541-123-5 

7 ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
99 หมู9 ถ.พระแทนดงรัง ต.ตระคร้ําเอน 
อ.ทามะกา 

8 อุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน 
จํากัด 

โรงงานนํ้าตาลทราย 99 หมู9 ถ.วังสามหมอ-คํามวง ต.สําราญ 
อําเภอสามชัย 

9 นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
99 หมู1 ซ.บานสมสะอาด ถ.บัวขาว-โพน
ทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ Tel.043-
813-803-4 

10 นํ้าตาลทิพยกําแพงเพชร โรงงานนํ้าตาลทราย 325 หมู 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะดง 

11 นํ้าตาลกําแพงเพชร จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
152 หมู2 ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง Tel.035-
796-005 

12 นํ้าตาลนครเพชร จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
333 หมู 9 ถ.กําแพงเพชร-ทามะเขือ ต.เทพ
นคร อ.เมือง Tel.712926 

13 นํ้าตาลขอนแกน จํากัด 
(มหาชน) 

โรงงานนํ้าตาลทราย 43 หมู10  ถ.นํ้าพอง ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง 

14 นํ้าตาลมิตรภูเวียง จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
365 หมู1 ถ.มะลิวัลย ต.หนองเรือ อ.หนอง
เรือ Tel.043-441-241-4 

15 นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
24 หมู1 ถ.บานหนองบัว ต.หมอนนาง อ.
พนัสนิคม Tel.038-461-968 

16 สหการนํ้าตาลชลบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 612 หมุ5  ต.หนองไผแกว อ.บานบึง 
Tel.038-292-416-8 
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ภาคผนวกท่ี  ก-5   รายช่ือ ประเภทและสถานท่ีต้ังโรงงานออยท่ีใช  ในการกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 

ลําดับ ชื่อโรงงาน ประเภท สถานท่ีต้ัง 

17 นํ้าตาลระยอง จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 388 หมู 6 ถ.เขากระถิน-หนองบอน ต.
ธาตุทอง อ.บอทอง 

18 
นํ้าตาลรวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม(ภูเขียว) จํากัด 

โรงงานนํ้าตาลทราย 
99 หมู10 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด 
อ.ภูเขียว Tel.044-881-111-4 

19 
นํ้าตาลอุตสาหกรรมโคราช 
จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 

111 หมู18 ถ.นิคมสาย2 ต.หนองระเวียง 
อ.พิมาย 

20 นํ้าตาลอางเวียน (ราชสีมา) โรงงานนํ้าตาลทราย 223 หมู1 ถ.นิเวศรัตน อ.แกงสนามนาง อ.
แกงสนามนาง 

21 นํ้าตาลครบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 289หมู13  ต.จรเขหิน อ.ครบุรี Tel.044-
448-017 

22 
นํ้าตาลเกษตรไทย อินเตอร
เนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน 
(รวมผล) 

โรงงานนํ้าตาลทราย 1 หมู 7 ต.บานมะเกลือ อ.เมือง 

23 
นํ้าตาลเกษตรไทย อินเตอร
เนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน โรงงานนํ้าตาลทราย 1/1 หมู1 ต.หนองโพ อ.ตาคลี 

24 นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
237 หมู 2, ถ.บานสาวเอ, ต.หินเหล็กไฟ 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย 

25 อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี 
จํากัด 

โรงงานนํ้าตาลทราย 49/3 หมู2 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอย อ.
ปราณบุรี 

26 นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
8/8 หมู8 ถ.สันติบันเทิง-บางกระทุม ต.ไผ
ลอม อ.บางกระทุม 

27 
นํ้าตาลไทยรุงเรือง
อุตสาหกรรม จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 

99 หมู9 ถ.ทางหลวงสาย 2211 ต.ศรีเทพ 
อ.ศรีเทพ 

28 นํ้าตาลวังขนาย โรงงานนํ้าตาลทราย 222 หมู9 ถ.โกสุมพิสัย-สารคาม ต.แกงแก 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

29 นํ้าตาลสหเรือง จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 76 หมู8 ต.บางทรายใหญ อ.เมือง Tel.042-
610-174 

30 นํ้าตาลราชบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
9 หมู 6 ถ.เบิกไพร-เขางู ต.เบิกไพร อ.บาน
โปง 

31 นํ้าตาลบานโปง จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
3/11 หมู18 ถ.แสงชูโต ต.ทาผา อ.บาน
โปง Tel. 032-371-444-5 
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ภาคผนวกท่ี  ก-5   รายช่ือ ประเภทและสถานท่ีต้ังโรงงานออยท่ีใช  ในการกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 

ลําดับ ชื่อโรงงาน ประเภท สถานท่ีต้ัง 

32 อุตสาหกรรมนํ้าตาล ที เอ็น 
จํากัด 

โรงงานนํ้าตาลทราย 11 หมู 2 ถ.บานทาหลวง-แกงผักกูด ต.
แกงผักกูด อ.ทาหลวง 

 
33 

 
นํ้าตาลรวมเกษตรกรมิตรภู
หลวง 

 
โรงงานนํ้าตาลทราย 

 
199 หมู10 ถ.มะลิวัลย ต.โคกขมิ้น อ.
วังสะพุง จ.เลย 

34 นํ้าตาลขอนแกน (วังสะพุง) โรงงานนํ้าตาลทราย 255 หมู 4 ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง 

35 
นํ้าตาลและออยตะวันออก 
จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 

279 หมุ1 ถ.สุวรรณศร ต.หวยโจด อ.
วัฒนานคร 

36 นํ้าตาลสระบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 188 หมู 1 ถ.สาย 3223 ต.แสลงพัน อ.วัง
มวง 

37 นํ้าตาลสิงหบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย หมู2 ต.ไมดัด อ.บางระจัน Tel.036-591-
475-6 

38 นํ้าตาลทิพยสุโขทัย โรงงานนํ้าตาลทราย 
100 หมู 9 ถ.อุตรดิตถ-ศรีสัชนาลัย ต.บาน
ตึก อ.ศรีสัชนาลัย 

39 
อุตสาหกรรมนํ้าตาล
สุพรรณบุรี จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 151 หมู3 ต.ยานยาว อ.สามชุก 

40 นํ้าตาลมิตรผล จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 109 หมู 10 ถ.ชลประทานสายกระเสียว-
สามชุก ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง 

41 นํ้าตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
99 หมู3 ถ.สุพรรณบุรี-อุทัยธานี ต.หนอง
โอง อ.อูทอง Tel.035-551-488 

42 นํ้าตาลสุรินทร โรงงานนํ้าตาลทราย 246 หมู 13ต.ปรือ อ.ปราสาท 

43 นํ้าตาลเอราวัณ จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 111 หมู 12 ต.นากลาง อ.นากลาง 

44 นํ้าตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 11 หมู6  ถ.อุดร-สกล ต.หนองสระปลา อ.
หนองหาน 

45 นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 9 หมุ9 ซ.บานปะโค ถ.มิตรภาพอุดร-
ขอนแกน ต.ปะโค อ.กุมภวาป 

46 นํ้าตาลกุมภวาป จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
73 หมู11 ถ.โพนทอง ต.กุมภวาป อ. 
Tel.042-331-184-5 

47 
นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี 
(อุดรธานี)  โรงงานนํ้าตาลทราย 118 หมู 10 ต.คําบง อ.บานผ่ือ 

 



ผก-18 
 

ภาคผนวกท่ี  ก-5   รายช่ือ ประเภทและสถานท่ีต้ังโรงงานออยท่ีใช  ในการกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 

ลําดับ ชื่อโรงงาน ประเภท สถานท่ีต้ัง 

48 นํ้าตาลไทยเอกลักษณ จํากัด โรงงานนํ้าตาลทราย 
42/1 หมู8 ถ.พัฒนาชนบท ต.คุงตะเภา อ.
เมือง 

49 
นํ้าตาลอุตสาหกรรมบานไร 
จํากัด 

โรงงานนํ้าตาลทราย 
3 ถ. ดานชาง-บานไร ต.ทับหลวง อ.บาน
ไร 

50 
อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 
(อุทัยธานี)  

โรงงานนํ้าตาลทราย 
99 หมู 10 ถ.ลานสัก-สวางอารมณ ต.ไผ
เขียว อ.สวางอารมณ 
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