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สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI : Thai Geographical Indication คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า
ที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตใน
พ้ืนที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า 
ส าหรับประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ผลิต
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จัดท าข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนฐานข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นส าหรับโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับ
ต าบล ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทั้งระบบ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการ
เกษตรทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
รายได้ให้แก่เกษตรกร สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือคุ้มครองทรัพยากรดินที่
เหมาะสมส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขยายผลแผนพัฒนาพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ในอนาคตแบบบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจ
สามารถน าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินไปวิจัยต่อยอด หรือใช้ประโยชน์
ส าหรับก าหนดแผนงานและนโยบายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงการคลัง ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าโครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ส านักงานเขตพัฒนาที่ดิน 
สถานีพัฒนาที่ดิน และกองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดินที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับพืช
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คณะผู้จัดท ารายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่จัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน และรายงานฉบับนี้ 
จะสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยในอนาคตแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน 
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ตารางที่ 2-33 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดระนอง (ปี พ.ศ. 2533-2562) 2-57 

 



 IV 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ 2-34 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)  

(ปี พ.ศ. 2533-2562) 
2-58 

ตารางที่ 2-35 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(ปี พ.ศ. 2533-2562) 

2-59 

ตารางที่ 2-36 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชุมพร (ปี พ.ศ. 2534-2563) 2-61 

ตารางที่ 2-37 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ปี 2534-2563 2-62 

ตารางที่ 2-38 สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ปี 2534-2563 2-63 

ตารางที่ 2-39 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ปี 2534-2563 2-64 

ตารางที่ 2-40 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2534-2563 2-65 

ตารางที่ 2-41 สถิติภูมิอากาศภาคใต้ ปี 2534-2563 2-66 

ตารางที่ 2.6-1 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกกล้วยที่อยูใ่นขอบเขตพื้นทีก่ารผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยไข่ก าแพงเพชร ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-128 

ตารางที่ 2.6-2 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกล าไยที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยเบี้ยวเขยีวล าพูน ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-129 

ตารางที่ 2.6-3 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยูใ่นขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดนางแล ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-130 

ตารางที่ 2.6-4 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยูใ่นขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภแูลเชียงราย ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-132 

ตารางที่ 2.6-5 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกลิ้นจีท่ี่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-133 

ตารางที่ 2.6-6 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยูใ่นขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-134 

ตารางที่ 2.6-7 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะขามที่อยูใ่นขอบเขตพื้นทีก่ารผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพยส์ินทางปญัญา 

2-135 



 V 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ 2.6-8 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 

พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ขา้วก่ าล้านนา ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-138 

ตารางที่ 2.6-9 ชุดดินที่พบในพื้นทีป่ลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สม้โอขาวแตงกวาชัยนาท  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-150 

ตารางที่ 2.6-10 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สม้โอนครชัยศรี ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-151 

ตารางที่ 2.6-11 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สม้โอขาวใหญ่สมุทรสงคราม  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-152 

ตารางที่ 2.6-12 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกลิ้นจีท่ี่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิน้จี่ค่อมสมุทรสงคราม  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-153 

ตารางที่ 2.6-13 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะยงชิดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) มะยงชิดนครนายก ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-153 

ตารางที่ 2.6-14 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะปรางที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะปรางหวานนครนายก ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-155 

ตารางที่ 2.6-15 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกพริกที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พริกบางช้าง ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-156 

ตารางที่ 2.6-16 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ที่อยูใ่นประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-157 

ตารางที่ 2.6-17 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สบัปะรดบ้านคา ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-159 

ตารางที่ 2.6-18 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกชมพู่ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ชมพูเ่พชร ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-160 

 



 VI 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ 2.6-19 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 

พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวทับสะแก ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-162 

ตารางที่ 2.6-20 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-164 

ตารางที่ 2.6-21 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกล าไยที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-165 

ตารางที่ 2.6-22 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะนาวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะนาวเพชรบุรี ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-166 

ตารางที่ 2.6-23 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกกระท้อนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระท้อนตะลุง ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-167 

ตารางที่ 2.6-24 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกละมุดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ละมุดบ้านใหม่ ทีอ่ยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-168 

ตารางที่ 2.6-25 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะม่วงที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-185 

ตารางที่ 2.6-26 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-186 

ตารางที่ 2.6-27 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดศรีราชา ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-187 

ตารางที่ 2.6-28 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนปราจีน ทีอ่ยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-189 

ตารางที่ 2.6-29 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-190 



 VII 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ 2.6-30 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 

พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดตราดสีทอง ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-192 

ตารางที่ 2.6-31 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-200 

ตารางที่ 2.6-32 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกหอมแดงที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-203 

ตารางที่ 2.6-33 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกกระเทียมที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระเทียมศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-204 

ตารางที่ 2.6-34 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-205 

ตารางที่ 2.6-35 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-207 

ตารางที่ 2.6-36 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกลิ้นจีท่ี่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิต 
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่นครพนม ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-208 

ตารางที่ 2.6-37 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืช 
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-209 
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มะปรางหวานนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-174 

รูปที่ 2.6-15 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
พริกบางช้าง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-175 

รูปที่ 2.6-16 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-176 

รูปที่ 2.6-17 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
สับปะรดบ้านคา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

2-177 

รูปที่ 2.6-18 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ชมพู่เพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-178 

รูปที่ 2.6-19 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะพร้าวทับสะแก ที่อยูใ่นประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

2-179 

รูปที่ 2.6-20 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-180 

รูปที่ 2.6-21 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-181 

รูปที่ 2.6-22 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะนาวเพชรบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-182 

รูปที่ 2.6-23 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
กระท้อนตะลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-183 

รูปที่ 2.6-24 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ละมุดบ้านใหม่ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-184 

รูปที่ 2.6-25 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นทีก่ารผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์(GI)  
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ที่อยูใ่นประกาศของกรมทรพัย์สินทางปัญญา 

2-194 

รูปที่ 2.6-26 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-195 

รูปที่ 2.6-27 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
สับปะรดศรีราชา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-196 

รูปที่ 2.6-28 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ทุเรียนปราจีน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-197 



 XV 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2.6-29 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

สับปะรดทองระยอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2-198 

รูปที่ 2.6-30 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
สับปะรดตราดสีทอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-199 

รูปที่ 2.6-31 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรพัย์สินทางปัญญา 

2-212 

รูปที่ 2.6-32 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
หอมแดงศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-213 

รูปที่ 2.6-33 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
กระเทียมศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-214 

รูปที่ 2.6-34 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-215 

รูปที่ 2.6-35 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
สับปะรดท่าอุเทน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-216 

รูปที่ 2.6-36 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ลิ้นจี่นครพนม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สิน 

2-217 

รูปที ่2.6-37 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-218 

รูปที่ 2.6-38 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ส้มโอทองดีบ้านแท่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-219 

รูปที่ 2.6-39 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
มะพร้าวเกาะพะงัน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-235 

รูปที่ 2.6-40 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
เงาะโรงเรียนนาสาร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-236 

รูปที่ 2.6-41 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-237 

รูปที่ 2.6-42 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2-238 

รูปที่ 2.6-43 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
สับปะรดภูเก็ต ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-239 

รูปที่ 2.6-44 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ทุเรียนสาลิกาพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-240 

รูปที่ 2.6-45 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-241 



 XVI 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2.6-46 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

ทุเรียนในวงระนอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2-242 

รูปที่ 2.6-47 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
กล้วยเล็บมือนางชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-243 

รูปที่ 2.6-48 ชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2-244 

 



 XVII 

สารบัญภาพผนวก 
  หน้า 
ภาพผนวก ก-1 ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา ผก-2 
ภาพผนวก ข-1   ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กล้วยไข่ก าแพงเพชร ผข-1 
ภาพผนวก ข-2 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ล าไยเบ้ียวเขียวล าพูน ผข-2 
ภาพผนวก ข-3 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดนางแล ผข-3 
ภาพผนวก ข-4 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดภูแลเชียงราย ผข-4 
ภาพผนวก ข-5 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ผข-5 
ภาพผนวก ข-6  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดห้วยมุ่น ผข-6 
ภาพผนวก ข-7  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผข-7 
ภาพผนวก ข-8 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวก่ าล้านนา ผข-8 
ภาพผนวก ข-9  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ผข-9 
ภาพผนวก ข-10 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอนครขัยศร ี ผข-10 
ภาพผนวก ข-11 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอขาวใหญส่มุทรสงคราม ผข-11 
ภาพผนวก ข-12 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ผข-12 
ภาพผนวก ข-13 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะนาวเพชรบุร ี ผข-13 
ภาพผนวก ข-14 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะยงชิดนครนายก ผข-14 
ภาพผนวก ข-15 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะปรางหวานนครนายก ผข-15 
ภาพผนวก ข-16   ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI พริกบางช้าง ผข-16 
ภาพผนวก ข-17 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมราชบุร ี ผข-17 
ภาพผนวก ข-18  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดบ้านคา ผข-18 
ภาพผนวก ข-19 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ชมพู่เพชร ผข-19 
ภาพผนวก ข-20 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวทับสะแก ผข-20 
ภาพผนวก ข-21 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กระท้อนตะลุง ผข-21 
ภาพผนวก ข-22 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ผข-22 
ภาพผนวก ข-23 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ผข-33 
ภาพผนวก ข-24 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ละมุดบ้านใหม ่ ผข-24 
ภาพผนวก ข-25 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ผข-25 
ภาพผนวก ข-26 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ผข-26 
ภาพผนวก ข-27 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดศรีราชา ผข-27 
ภาพผนวก ข-28 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนปราจีน ผข-28 
ภาพผนวก ข-29 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดทองระยอง ผข-29 
ภาพผนวก ข-30 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดตราดสีทอง ผข-30 
ภาพผนวก ข-31 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ผข-31 
ภาพผนวก ข-32 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI หอมแดงศรีสะเกษ ผข-32 
ภาพผนวก ข-33 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กระเทียมศรีสะเกษ ผข-33 



 XVIII 

สารบัญภาพผนวก (ต่อ) 
  หน้า 
ภาพผนวก ข-34 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผข-34 

ภาพผนวก ข-35 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดท่าอุเทน ผข-35 

ภาพผนวก ข-36   ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจี่นครพนม ผข-36 

ภาพผนวก ข-37 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้ ผข-37 

ภาพผนวก ข-38  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอทองดีบ้านแท่น ผข-38 

ภาพผนวก ข-39 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวเกาะพะงัน ผข-39 

ภาพผนวก ข-40 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI เงาะโรงเรียนนาสาร ผข-40 

ภาพผนวก ข-41 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ผข-41 

ภาพผนวก ข-42 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผข-42 

ภาพผนวก ข-43 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดภูเก็ต ผข-43 

ภาพผนวก ข-44 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนสาลิกาพังงา ผข-44 

ภาพผนวก ข-45 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ผข-45 

ภาพผนวก ข-46 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนในวงระนอง ผข-46 

ภาพผนวก ข-47 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กล้วยเล็บมือนางชุมพร ผข-47 

ภาพผนวก ข-48 ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ผข-48 

   

 



โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม 

ดังนั้นการศึกษาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ไทยมีการ
พัฒนาด้านการเกษตรให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ กลุ่ม
วางแผน บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นพืชที่มีความโดดเด่นที่ปลูกในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ทรัพยากรดินที่เหมาะสมส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพ
เหมาะสมต่อพืชดังกล่าวตลอดไป อีกทั้งเป็นการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดความโดดเด่น 
ของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลโดยจ าแนกระดับชั้นของพืช
บ่งชี้ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลในการพัฒนาแผนการผลิตพืชไปในพื้นที่
อื่นๆ เป็นการรักษาพันธุ์พืช และพัฒนาพันธุ์พืชบางชนิดให้กลับมามีความหลากหลายทางชีวภาพเช่นเดิม  
ทั้งนี้รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ที่มีการปลูกพืช GI 
ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทั้งระบบ 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเกษตรทั้งระบบเริ่มต้ังแต่การผลิต การแปรรูป 
และการตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ดังนั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย มีความถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถใชส้นับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมพืช GI ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ทางด้านกายภาพ เป็นการคุ้มครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อพืชดังกล่าว เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตพืช GI  
ให้คงที่ ได้มาตรฐานการผลิต อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นจากการได้รับปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ า กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทยขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดความโดดเด่นของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดต่างๆ 

ของประเทศไทย 
1.2.2 เพื่อคุ้มครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และส่งเสริมการ

ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อพืชดังกล่าวตลอดไป 
1.2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขยายผลแผนพัฒนาพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคตแบบ

บูรณาการ  
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1.3  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 1.3.1  กำรรวบรวมขอ้มูลทั่วไป 
   การน าเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้าน น าเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้ งด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  และโปรแกรมการค านวณต่างๆ โดย
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ดังนี ้
   1) ศึกษาและวิเคราะห์การใช้ที่ดินส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสภาพปัจจุบันจากข้อมูลสภาพ
การใช้ที่ดินโดยการวิเคราะห์แปลความจากภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo) และภาพถ่ายดาวเทียม 
   2) ซ้อนทับแผนที่ทรัพยากรดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบของชุดดิน (กองส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน, 2561) สภาพการใช้ที่ดิน ความเหมาะสมของที่ดิน ขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ขอบเขตการปกครอง แผนที่เส้นชั้นน้ าฝน และแผนที่อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งจัดท าแผนที่ภาพตัดขวางของสภาพภูมิประเทศ และแผนที่ความลาดชัน 
ในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
   3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดความโดดเด่นของพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ชนิดต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมจัดท าแผนที่ และรูปเล่มรายงาน 
     3.1) การวิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสภาพ
พื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกษตรกรเพาะปลูกในกลุ่มดินที่มีระดับความเหมาะสมที่แตกต่างกัน 
เพื่อทราบปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดความโดดเด่นของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดต่างๆ  
     3.2) จัดท าแผนที่ประเภทของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
รูปเล่มรายงานโครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
 1.3.2  กำรน ำเขำ้และวิเครำะหข์้อมูล 

   การน าเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย โดยท าการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
   การศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย มี
การวิเคราะห์ข้อมลูเฉพาะด้านดังนี ้
   1) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินกับการปลูกพืช GI โดยศึกษารวมกับการใช้ที่ดิน 
และการจัดการพื้นที ่
   2) วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายในการผลิตให้สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 1.3.3  จัดท ำรำยงำนและแผนที่ 
   จัดท ารายงานและแผนที่พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งในรูปดิจิตอล และ
รูปเล่มรายงาน 

1.4  ขอบเขตที่ด ำเนินกำร 
 1.4.1 ระยะเวลา    1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 1.4.2 ขอบเขตที่ศึกษา  พื้นที่ปลูกพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 48 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของ
ประเทศไทยทีม่ีการปลูกพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
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 1.4.3 พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 48 

ชนิด ประกอบด้วย 
1) ข้าว 6 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 

ข้าวก่ าล้านนา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และข้าวไร่ดอกข่าพังงา 
2) ผัก/ผลไม้ 42 รายการ ได้แก่ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ พริกบางช้าง 

ทุเรียนปราจีน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนสาลิกาพังงา ทุเรียนในวงระนอง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี 
มะพร้าวเกาะพะงัน มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดภูแล
เชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดห้วยมุ่น สับปะรดภูเก็ต สับปะรดบ้านคา สับปะรดทองระยอง 
สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดท่าอุเทน สับปะรดศรีราชา กล้วยไข่ก าแพงเพชร กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
ส้มโอทองดีบ้านแท่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว เงาะโรงเรียนนาสาร ลิ้ นจี่แม่ใจ
พะเยา ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ลิ้นจี่นครพนม มะขามหวานเพชรบูรณ์ มะยงชิดนครนายก มะปราง
หวานนครนายก ละมุดบ้านใหม่ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ชมพู่เพชร มะนาวเพชรบุรี และ
กระท้อนตะลุง  

1.5 ที่ปรึกษำ/ผูด้ ำเนินกำร 

 1.5.1 ที่ปรึกษา 
   1. นายสมศักดิ ์  สุขจันทร ์  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน 
   2. นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนบรหิารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 

1.5.2 ผู้ด าเนินการ 
1. นางณฐมน  ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวปรียารัตน ์ชัยลังกา นักส ารวจดินช านาญการ 
3. นางสาวอุสุมา ชะแลวรรณ ์ นักส ารวจดิน  
4. นางสาวบุษรา ศุภชูชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



บทท่ี 2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 นิยามและความหมาย 
  2.1.1 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยส าคัญสองประการ คือ 
ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น 
สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา 
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพ้ืนที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ 
ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
บ่มเพาะวิสาหกิจ, 2564 ; กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564) 

2.1.2 ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หมายถึง ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออก
ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า GI เพ่ือรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564) 

2.1.3 ที่ดิน (Land) หมายถึง ที่ดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อันอาจใช้ประโยชน์สนองความต้องการ 
ของมนุษย์ในทางต่างๆ โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นประการส าคัญ ความ
แตกต่าง "ที่ดิน" และ "ดิน" "ที่ดิน" เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง หรือเป็นพ้ืนที่บริเวณหนึ่งบนผิวโลก 
ซึ่งมีการแบ่งอาณาเขตตามที่มนุษย์ก าหนดไว้ โดยที่ดินมีลักษณะเป็น 2 มิติ คือ กว้างกับยาว ส่วน "ดิน" 
เป็นเทหวัตถุธรรมชาติอย่างหนึ่ง ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศหรือของที่ดิน มีลักษณะ
เป็น 3 มิติ (three dimensions) คือ กว้าง ยาว และลึก โดยที่ดินแปลงหนึ่งอาจจะประกอบด้วยดินเพียง
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ (กองส ารวจและและวิจัยทรัพยากรดิน, 2564) 
  2.1.4 ดิน (Soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหิน
และแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลก อยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้ าจุน
การเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ า  และ
อากาศ ที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 
  2.1.5 การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันที่จะท าให้การใช้
ที่ดินบังเกิดผลดี หรือมีประโยชน์ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นพอจะแบ่งหลักการพัฒนาที่ดินออกได้เป็น 2 อย่าง คือ  
1) พัฒนาที่ดินที่ยังไม่เคยใช้ประโยชน์ให้มาอยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 2) พัฒนาที่ดินที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้วให้ได้รับประโยชน์
หรือผลตอบแทนอย่างเต็มที่ โดยวิธีการพัฒนาและปรับปรุงบ ารุงดินด้วยวิธีการต่างๆ 
 2.1.6 ประเภทของการใช้ที่ดิน เป็นชนิดหรือระบบการใช้ที่ดินที่กล่าวถึงสภาพการผลิตและ
เทคนิคในการด าเนินการในการใช้ที่ดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก 
เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร ขนาดฟาร์ม ลักษณะถือครองที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการ การจัดการวัสดุ 
ที่ใช้ในฟาร์ม เป้าหมายของการผลิต ผลผลิต ผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นต้น (กองวางแผนการใช้ที่ดิน, 2535) 
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  2.1.7 พ้ืนที่, ลักษณะภูมิประเทศ (Terrain) พ้ืนที่ในทางวิศวกรรมและในทางทหาร หมายถึง 
ที่ดินเหมือนกันแต่บางครั้งมักจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงยังสัณฐานภูมิประเทศ (Landform) ในที่ดิน
นั้นหรือสภาพของชั้นดินและหินของที่ดินนั้น  
  2.1.8 ธรณีสัณฐาน, ภูมิสัณฐาน (Landform) ธรณีสัณฐาน หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของ
เปลือกโลกที่มีรูปพรรณสัณฐานต่างๆ กัน เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอ่ืนๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (กองวางแผนการใช้ที่ดิน, 2535) 
  2.1.9 บรรยากาศ (Atmosphere) บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกด้วยอ านาจแรงดึงดูดของโลกนั้นมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีพและการหายใจของสิ่งมีชีวิต ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกร้อนจัด
ในเวลากลางวัน หรือหนาวจัดในเวลากลางคืน ท าหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต รังสี
เอ็กซ์ รังสีคอสมิก ไม่ให้ผ่านเข้ามาท าลายสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลก ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางสะท้อนแสง 
นอกจากนี้เมื่อบรรยากาศเคลื่อนที่จะเป็นตัวการส าคัญท าให้มีการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลจาก
ที่หนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  
    ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาพของบรรยากาศในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและสถานที่  
    ภูมิอากาศ หมายถึง สภาพของบรรยากาศโดยทั่วๆ ไปของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นผลเฉลี่ย
จากการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศประจ าวัน หรือเป็นค่าเฉลี่ยของลักษณะลมฟ้าอากาศในระยะเวลานานๆ 

  2.1.10 น้ า (Water) เป็นทรัพยากรที่ดินที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพ้ืนโลกมาก น้ าที่อยู่
ในวัฏจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง อยู่ตลอดเวลาโดยไม่สิ้นสุด เช่น ฝน หิมะ 
ลูกเห็บ ตกลงมาสู่พ้ืนโลก บางส่วนระเหยกลับสู่บรรยากาศ บางส่วนไหลลงสู่ดินกลายเป็นน้ าใต้ดิน แม่น้ า
ล าธาร มหาสมุทร และระเหยกลับสู่บรรยากาศเป็นไอ จับตัวเป็นก้อนเมฆและเป็นฝนตกลงสู่ พ้ืนโลก  
หมุนเวียนกันไป น้ าต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ประโยชน์ที่ดินหนึ่งๆ  

2.2 ข้อมูลพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 2.2.1 ภาคเหนือ 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช ได้แก่ กล้วยไข่
ก าแพงเพชร ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา สับปะรด
ห้วยมุ่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวก่ าล้านนา โดยมีคุณลักษณะพิเศษของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
 1) กล้วยไข่ก าแพงเพชร 
  มีลักษณะพิเศษด้านความหวาน เนื้อกล้วยมีสีครีมอมส้ม เนื้อแน่น เปลือกบาง ผลมีขนาด
กลางและเล็ก ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2559 
 2) ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน 
  เป็นล าไยพันธุ์เบี้ยวเขียวป่าเส้า ปลูกบนพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าปิง ที่ราบขั้นบันได และที่ราบ
หุบเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นคันน้ าไหลทรายมูล คือ เป็นดินร่วนปนทราย ที่เกิดจากตะกอนกรวด ดิน หิน 
ทราย อินทรียวัตถุท่ีน้ าพัดมาทับถมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ า ท าให้ต้นล าไยเจริญเติบโตได้ดี มีคุณสมบัติเด่น 
คือ ผลกลม ผิวเปลือกขรุขระ เปลือกสีน้ าตาลปนเขียว เนื้อสีขาวขุ่น แห้ง เนื้อแน่น รสชาติหวานหอม 
เมล็ดสีด า  ได้รับการข้ึนทะเบียนวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
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 3) สับปะรดนางแล 
 เป็นสับปะรดพันธุ์น้ าผึ้งที่ปลูกในต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลมีรูป 
ทรงกลม ป้อมเตี้ย เปลือกบาง เนื้อละเอียด เยื่อใยต่ า เนื้อมีสีเหลืองเหมือนน้ าผึ้ง รสชาติหวานฉ่ าจนเป็น
ที่กล่าวขานถึงความอร่อย ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 
 4) สับปะรดภูแลเชียงราย 
  เป็นสับปะรดในกลุ่มสายพันธุ์ควีน ผลมีขนาดเล็ก เปลือกค่อนข้างหนา เมื่อสุกเปลือก 
มีสีเหลือง หรือสีเหลืองปนเขียว รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสีเหลืองกรอบ มีกลิ่นหอม สามารถ
รับประทานได้ทั้งผล ปลูกในจังหวัดเชียงราย ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 
 5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
  เป็นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ที่มีลักษณะผลใหญ่ ทรงยาวรี เปลือกบาง สีแดงอมชมพู หนามสั้น 
และห่าง เนื้อผลแห้งกรอบ สีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ า รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ปลูกในอ าเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
 6) สับปะรดห้วยมุ่น 
  เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ผิวบาง ตาตื้น เนื้อหนานิ่ม  
เนื้อในสีเหลืองน้ าผึ้ง รสชาติหวานหอม ฉ่ าน้ า ไม่ระคายลิ้นเวลารับประทาน เพาะปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน 2555 
 7) มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
 มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นมะขามที่มีเปลือกสีน้ าตาลเนียน มีเนื้อสวยสม่ าเสมอ หนา
นุ่มเหนียว ไม่แข็งกระด้าง มีส่วนที่เรียกว่าสาแหรกน้อยกว่าพันธุ์อ่ืนๆ รสชาติหวานหอม ปลูกในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 
 8) ข้าวก่ าล้านนา 
 ข้าวก่ าล้านนา หรือหลายคนเรียกว่าข้าวเหนียวด า เปลือกมีสีด า เมล็ดเมื่อผ่านขั้นตอน
การสีจะเป็นสีม่วงหรือสีด า มักน ามาเป็นวัตถุดิบในการท าขนมหวานในเทศกาลประเพณีต่ างๆ ของชาว
ล้านนา ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2551 
 2.2.2 ภาคกลาง 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคกลาง มีจ านวน 16 ชนิดพืช ได้แก่ ส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มะยงชิด
นครนายก มะปรางหวานนครนายก พริกบางช้าง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ชมพู่เพชร 
มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มะนาวเพชรบุรี กระท้อนตะลุง 
และ ละมุดบ้านใหม ่โดยมีคุณลักษณะพิเศษของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
 1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
  เป็นส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ผลทรงกลม ไม่มีจุก ผิวเรียบสีเขียว เป็นมัน ต่อมน้ ามัน
ละเอียด เนื้อสีขาวอมเหลือง รสชาติหวานแหลมน า อมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่แฉะน้ า ไม่เหม็นเขียว ไม่ติดลิ้น 
ปลูกในจังหวัดชัยนาท ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2548 
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 2) ส้มโอนครชัยศรี 
   หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทองดี รูปทรงกลมแป้น เนื้อมีสีชมพูอมแดง เนื้อแน่น น้ าหนักดี ฉ่ า 
และนิ่ม รสจัด รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขมหรือรสส่า และพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง รูปทรงผลกลมนูน เนื้อมีสีขาว
คล้ายน้ าผึ้ง เนื้อแน่น น้ าหนักดี เมื่อแก่จัดเนื้อแห้ง รสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขม และรสส่า ได้รับการขึ้น
ทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2547 
 3) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 
 เป็นพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ มีผิวเรียบ ต่อมน้ ามันใหญ่ เปลือกหนา มีรสชาติหวานถึงอม
เปรี้ยวเล็กน้อย มีน้ ามาก แต่ไม่แฉะ เนื้อในมีสีขาวอมเหลือง แกะร่อนไม่ติดเปลือก และเก็บได้นานเป็น
เดือนหลังการเก็บเก่ียว ปลูกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2553 
 4) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 
   คือ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม หรือ หอมล าเจียก เนื้อแห้ง เต่ง หนากรอบ สีขาวอมชมพู มีรสชาติ
หวานจนถึงหวานอมฝาด กลิ่นหอม ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 10 
มีนาคม 2551 
 5) มะยงชิดนครนายก 
  เป็นพันธุ์มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์บางขุนนนท์ พันธุ์ท่าด่าน พันธุ์ชิดสาลิกา พันธุ์ 
ทูลถวาย และพันธุ์ชิดสง่า ที่ปลูกในอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอบางพลี และอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้รับการข้ึนทะเบียนวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 
 6) มะปรางหวานนครนายก 
  หมายถึงมะปรางหวานสีเหลืองทองสดใส ผลใหญ่ยาวรี รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม 
ปลูกในอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอบางพลี และอ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 
 7) พริกบางช้าง 
  เป็นพริกสดที่มีโคนผลใหญ่ ปลายเรียว เนื้อหนา ไส้ใหญ่ เมล็ดน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว ผิว
เรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงจัด รสชาติไม่เผ็ดมาก และพริกแห้งมีลักษณะผิวสีแดงเข้มมันเงา 
ผลิตในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
 8) มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี 
   เป็นมะพร้าวน้ าหอมพันธุ์เตี้ยสีเขียว ที่เรียกว่า หมูสีเขียว มีเปลือกสีเขียวสด ก้นจีบ 
ตรงกลางผลป่องกลม เนื้อหนา 2 ชั้น น้ ามะพร้าวมีรสหวานและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย 7 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอวัดเพลง อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านแพ อ าเภอปากท่อ 
และอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
 9) สับปะรดบ้านคา 
  หมายถึงสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสหวานฉ่ า ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนา
นิ่ม มีตาผลค่อนข้างต้น ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง ปากท่อ สวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2558 
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 10) ชมพู่เพชร 
   หมายถึง ชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง ผลคล้ายระฆังคว่ า ตรงกลางผลป่องเล็กน้อย ผลแก่จัด
มีเส้นสีแดงและเส้นสีเขียว ปลูกในอ าเภอท่ายาง บ้านลาด และบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการขึ้น
ทะเบียนวันที่ 17 เมษายน 2551  
 11) มะพร้าวทับสะแก 
   หมายถึง มะพร้าวพันธุ์ไทย ต้นสูง พันธุ์สวีลูกผสม 1 และพันธุ์ผสมชมพร 2 ซึ่งมีผล
ขนาดใหญ่ รูปทรงกลมหรือรีเล็กน้อย เปลือกหนา เนื้อมะพร้าวสีขาว หนา 2 ชั้น ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง 
รสชาตกะทิหอมมัน ปลูกในอ าเภอทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย และอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะต าบลเกาะหลัก ต าบลคลองวาฬ และต าบลห้วยทราย) ได้รับการขึ้นทะเบียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
 12) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว 
   หมายถึงมะพร้าวน้ าหอมพันธุ์ต้นเตี้ย ผลมีลักษณะกลมรี เหมือนหัวลิง ก้นมีจีบเป็นพู 
3 พู ชัดเจน เปลือกสีเขียว เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ ามะพร้าวมีรสหวาน และกลิ่นหอมคล้ายใบเตย 
ปลูกในพื้นที่ อ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 
26 กรกฎาคม 2560 
 13) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว 
   หมายถึง ล าไยพันธุ์พวงทอง มีผิวเปลือกเรียบ สีน้ าตาลอ่อน ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ด
ขนาดเล็ก เนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด มีรสชาติหวานกรอบ ปลูกในอ าเภอบ้านแพ้ว และ
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
 14) มะนาวเพชรบุรี 
   หมายถึง พันธุ์มะนาวแป้น พันธุ์มะนาวไข่ พันธุ์มะนาวหนัง ลักษณะผิวเปลือกบาง มี 
8-12 กลีบ เนื้อสีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการขึ้นทะเบี ยนวันที่ 16 
กันยายน 2551 
 15) กระท้อนตะลุง  
  หมายถึงกระท้อนผลกลมค่อนข้างแป้น ผิวนอกเรียบ ละเอียด และอ่อนนุ่ม มีขนนิ่ม
ขนาดเล็ก เมื่อสัมผัสคล้ายก ามะหยี่ เนื้อและปุยเมล็ดค่อนข้างแห้งและนุ่ม รสชาติหวาน โดยมีความ
หวานอยู่ในช่วง 9-16 องศาบริกซ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และ
พันธุ์ก ามะหยี่ ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี โดยปลูกได้ทั้งในพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอน ได้รับการขึ้นทะเบียน
วันที่ 27 กันยายน 2559 
 16) ละมุดบ้านใหม ่
  หมายถึงละมุดพันธุ์มะกอก ที่มีทรงผลกลมรี ลูกเล็กคล้ายผลมะกอก ผิวเปลือกบาง  
สีน้ าตาลเข้ม เนื้อแน่น ละเอียด กรอบ รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอม ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับการขึน้ทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2559 
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 2.2.3 ภาคตะวันออก 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออก มีจ านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดศรีราชา ทุเรียนปราจีน สับปะรดทอง
ระยอง และสับปะรดตราดสีทอง โดยมีคุณลักษณะพิเศษของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
 1)  มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า 
   เป็นมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีผลรี ยาว เปลือกบาง สีเหลืองทอง เนียน เนื้อสีเหลือง
เข้ม ไม่มีเสี้ยน รสชาติหอมหวาน เมล็ดลีบบาง ปลูกในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการขึ้น
ทะเบียนวันที่ 2 เมษายน 2551 
 2)  มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า 
   หมายถึง มะพร้าวพันธุ์หมูสี มีลักษณะทรงผลเล็กรี ยาว ขนาดผลเล็ก ผิวเปลือกมีสี
เขียวอมเหลือง เปลือกนอกบาง ไม่ชุ่มน้ า ก้นผลมี 3 จีบ เนื้อมะพร้าวมีสีขาวขุ่น น้ ามะพร้าวมีกลิ่นหอม
คล้ายใบเตย รสชาติหวานเด่น ปลูกในอ าเภอบางคล้า อ าเภอคลองเขื่อน และเมืองฉะเชิงเทรา ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 2 เมษายน 2551 
 3) สับปะรดศรีราชา 
  คือ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน มีความหวานฉ่ า กลิ่นหอม มีน้ า
มาก ผลรูปร่างกลมรี ผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง ตาสีด าและแบน ตาค่อนข้างตื้น ปลูกในจังหวัดชลบุรี 
ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2548 
 4) ทุเรียนปราจีน 
  หมายถึง ทุเรียน พันธุ์ก้านยาว หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง และพันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืนๆ  
ที่มีเนื้อแห้ง หนา เส้นใยน้อย หวานมัน ปลูกในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอ
ประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2559  
 5) สับปะรดทองระยอง 
  เป็นสับปะรดสายพันธุ์ควีน ซึ่งขอบใยที่ต้นและจุกมีหนามแหลมสั้น สีชมพูอมแดง  
รูปผลทรงกระบอก ตาผลใหญ่ ร่องตาลึก เปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งผล เนื้อสีเหลือง
เข้มเนื้อแน่น ไม่ฉ่ าน้ า รสชาติเปรี้ยวหวาน รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้รับ
การข้ึนทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
 6) สับปะรดตราดสีทอง 
 หมายถึง สับปะรดสายพันธุ์ควีน ที่มีผลใหญ่รูปทรงกระบอก เปลือกบาง ผิวเปลือก 
สีเหลืองแกมเขียว เนื้อสีเหลืองทอง ไม่ฉ่ าน้ า เยื่อใยน้อย รสชาติหวาน แกนกรอบรับประทานได้ ได้รับ
การข้ึนทะเบียนวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 2.2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และส้มโอทองดีบ้านแท่น โดยมีคุณลักษณะ
พิเศษของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
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 1) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 
   คือข้าวหอมมะลิ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข.15 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่
ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ท าให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่
น้อย เมื่อหุงสุก เหนียวนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่  29 
กันยายน 2563 
 2) หอมแดงศรีสะเกษ 
  เป็นหอมแดงพันธุ์ศรีสะเกษ มีลักษณะเปลือกแห้ง มัน สีแดงเข้มปนม่วง หัวมีลักษณะ
กลม มีกลิ่นฉุน ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ 
อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 
 3) กระเทียมศรีสะเกษ 
   เป็นกระเทียมพันธุ์เบา หรือกระเทียมพันธุ์พ้ืนเมืองศรีสะเกษ มีลักษณะเด่นคือ เปลือก
นอกสีขาวแกมม่วง เปลือกบาง หัวแน่น กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอ
ราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
 4) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
   เป็นทุเรียนหมอนทอง พันธุ์ชะนี และพันธุ์ก้านยาว ที่มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอม 
ปานกลาง เนื้อละเอียดเนียนนุ่ม แห้ง สีเหลืองสม่ าเสมอ ทั้งผล ปลูกในอ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษณ์ 
และอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รบัการขึ้นทะเบียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
 5)  สับปะรดท่าอุเทน 
   เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่มีเนื้อละเอียด แน่น สีเหลืองเข้ม ตาตื้น ปลูกในเขตพ้ืนที่
อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
 6)  ลิ้นจี่นครพนม  
   เป็นลิ้นจี่พันธุ์ นครพนม 1 (นพ.1) ที่มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผลขนาดใหญ่ ทรงรูปไข่ 
เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด ปลูกในเขตต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
 7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
  ปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ใช้พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข.15 ปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ เมล็ดข้าวหอม ยาว เรียว เลื่อมมัน เมื่อหุงจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ และนุ่ม ได้รับการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 เมษายน 2549  
 8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น 
   หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทองดี ผลมีลักษณะกลมแป้น เปลือกค่อนข้างบาง เนื้อกุ้งสีขาวอม
ชมพู เนื้อฉ่ าไม่แฉะ รสชาติกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขม และรสซ่า ปลูกในอ าเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน 2562  
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 2.2.5 ภาคใต ้
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคใต้ มีจ านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ มะพร้าว
เกาะพะงัน เงาะโรงเรียนนาสาร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สับปะรดภูเก็ต ทุเรียน
สาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ทุเรียนในวงระนอง กล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
โดยมีคุณลักษณะพิเศษของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
 1)  มะพร้าวเกาะพะงัน 
   เป็นมะพร้าวที่ปลูกในอ าเภอเกาะพะงัน มีผลกลมรียาว เปลือกและเส้นใยมีความ
เหนียว กะลาสีน้ าตาลแก่ เนื้อมะพร้าวขาวใส เนื้อแน่น 2 ชั้น รสชาติหวานมัน หอมกะทิสดเป็น
เอกลักษณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 1 กันยายน 2551 
 2)  เงาะโรงเรียนนาสาร 
   เป็นเงาะพันธุ์โรงเรียน ผลทรงกลม เปลือกบาง เนื้อหนา แห้ง กรอบล่อน รสชาติหวาน 
หอม ปลูกในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาสาร อ าเภอนาเดิม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนวันที่ 30 ตุลาคม 2557 
 3)  ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
   หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่มีรสชาติหวานนุ่ม สีของเนื้อสีชมพูเข้ม คล้ายสีทับทิม
จนถึงสีแดง ผิวผลนุ่มดังก ามะหยี่ ปลูกในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 
13 กันยายน 2553 
 4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
   หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์เบา ข้าวนาสวน ไวต่อแสง 
ปลูกฤดูนาปีในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 2549 
 5)  สับปะรดภูเก็ต 
   เป็นสับปะรดที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ควีน ใบมีสีเขียวอ่อนแถบแดงบริเวณกลางใบ  
ผลรูปทรงกระบอก ขนาดกลาง หนัก 0.9-1.6 กิโลกรัม ตาลึก เนื้อมีสีเหลืองเข้มสม่ าเสมอ กลิ่นหอม  
เยื่อใยน้อย รสชาติหวานกรอบ แกนกรอบรับประทานได้ ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 26 ตุลาคม 2550  
 6)  ทุเรียนสาลิกาพังงา 
   เป็นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองของพังงา มีลักษณะผลกลม เปลือกบาง หนามสั้นและถี่ เนื้อหนา
ละเอียด สีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม แต่ไม่ฉุนมาก แกนกลางเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดง เมล็ดลีบ รสชาติหวาน 
ปลูกในอ าเภอกะปง ของจังหวัดพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2557  
 7)  ข้าวไร่ดอกข่าพังงา 
   เป็นข้าวไร่พันธุ์ พ้ืนเมืองที่มีสีน้ าตาลแดงอมม่วง สีแดง หรือสีแดงแกมขาว เป็นข้าว 
ไวต่อแสง เมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย หุงขึ้นหม้อ ไม่แข็ง รสชาติอร่อย ปลูกในพ้ืนที่
อ าเภอตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง และอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2557 
 8)  ทุเรียนในวงระนอง 
   หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ผลทรงกลมรี มีร่องพูชัดเจน เปลือกบาง หนามถี่  
สีเขียว เนื้อหนา เนียน ละเอียด สีเหลืองทอง เมล็ดลีบ รสชาติ หวาน หอม มัน กรอบ กลิ่นไม่ฉุน ปลูกใน
ต าบลวงในเหนือ และวงในใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 27 กันยายน 2560 



2-9 
 

 9) กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
   หมายถึงกล้วยเล็บมือนางที่มีลักษณะผลเล็ก ปลายผลเรียว เรียงติดกันคล้ายนิ้วมือ ผล
และเนื้อมีสีทอง เปลือกบาง เนื้อนุ่มรสหวาน มีกลิ่นหอม ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ได้รับการขึ้นทะเบียน 
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 
 10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
  หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองประทิว 123 เป็นข้าวเจ้าพ้ืนเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อแสง 
ปลูกได้เฉพาะนาปี ตามระบบข้าวอินทรีย์ มีเปลือกเป็นสีเหลือง เมื่อสีเป็นข้าวกล้องมีสีเหลืองอ่อน ยาว
เรียว ปลูกในจังหวัดชุมพร ได้รับการขึ้นทะเบียนวันที่ 26 กันยายน 2550 

2.3 การวิเคราะห์ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินพืช GI  
 2.3.1 ภาคเหนือ พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช 
ได้แก่ กล้วยไข่ก าแพงเพชร ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจ
พะเยา สับปะรดห้วยมุ่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวก่ าล้านนา โดยมีขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน 
พืช GI ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพผนวก ข-1 ถึง ภาพผนวก ข-48) 
 1) กล้วยไข่ก าแพงเพชร  
  พ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 25,647 ไร่ กระจายอยู่ในอ าเภอต่างๆ ของ
จังหวัดก าแพงเพชร โดยปลูกมากในพ้ืนที่ อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอทรายทองวัฒนา 
และอ าเภอเมืองก าแพงเพชร เป็นต้น รายละเอียดดังภาพผนวก ข-1 
 2) ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน 
  พ้ืนที่ปลูกล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน มีเนื้อที่ 28,751 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ของ
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 6 ต าบล คือ ต าบลหนองช้างคืน อุโมงค์ เหมืองง่า ต้นธง ริมปิง และ
ประตูป่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รายละเอียดดังภาพผนวก ข-2 
 3) สับปะรดนางแล 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดนางแล มีเนื้อที่ 6,550 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังภาพผนวก ข-3 
 4) สับปะรดภูแลเชียงราย 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูแลเชียงราย มีเนื้อที่ 11,983 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนางแล 
ต าบลท่าสุด และต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีการปลูกมากในพ้ืนที่ต าบล
บ้านดู่ และ ต าบลนางแล รายละเอียดดังภาพผนวก ข-4 
 5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
  พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา มีเนื้อที่ 13,032 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา โดยปลูกมากในพ้ืนที่ต าบลศรีถ้อย ต าบล
เจริญราษฎร์ และต าบลแม่สุก เป็นต้น รายละเอียดดังภาพผนวก ข-5 
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 6) สับปะรดห้วยมุ่น 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น มีเนื้อที่ 23,916 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลห้วยมุ่น และ
ต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการปลูกมากในพื้นที่ต าบลห้วยมุ่น รายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-6 
 7) มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
  พ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 246,782 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอชนแดน เป็นต้น ทั้งนี้ การแปลข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินโดยภาพถ่ายดาวเทียม ยึดขอบเขตแปลง
ปลูก แม้ว่าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มพ้ืนที่ก็ตาม รายละเอียดดังภาพผนวก ข-7 
 8) ข้าวก่ าล้านนา 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได่แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน โดยมีการปลูกมากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
ปัจจุบันเกษตรกรมีการท านา โดยปลูกข้าวชนิดอื่นร่วมกับการปลูกข้าวก่ าล้านนา ในพ้ืนที่ 3,900,906 ไร่ 
รายละเอียดดังภาพผนวก ข-8 

 2.3.2 ภาคกลาง 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคกลาง มีจ านวน 14 ชนิดพืช ได้แก่ ส้มโอขาว
แตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มะยงชิดนครนายก 
มะปรางหวานนครนายก พริกบางช้าง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ชมพู่เพชร มะพร้าวทับสะแก 
มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มะนาวเพชรบุรี กระท้อนตะลุง และ ละมุดบ้านใหม่ 
 1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
  พ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท มีเนื้อที่ 1,669 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดย
ปลูกมากในพื้นที่อ าเภอมโนรมย์ และอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายละเอียดดังภาพผนวก ข-9 
 2) ส้มโอนครชัยศรี 
  พ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี มีเนื้อที่ 422 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี 
และอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังภาพผนวก ข-10 
 3) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 
  พ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 3,754 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก 
ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ทุกต าบลยกเว้นต าบลยี่สารและต าบลแพรกหนามแดง รายละเอียดดังภาพผนวก ข-11 
 4) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 
 พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 3,111 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-12 
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 5) มะยงชิดนครนายก 
  พ้ืนที่ปลูกมะยงชิดนครนายก มีเนื้อที่ 6,958 ไร่ โดยในพ้ืนที่ดังกล่าว มีการปลูกพืชผสม
กับมะปรางหวานนครนายก ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และ
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายละเอียดดังภาพผนวก ข-14 
 6) มะปรางหวานนครนายก 
  พ้ืนที่ปลูกมะปรางหวานนครนายก มีเนื้อที่ 6,958 ไร่ โดยในพื้นที่ดังกล่าว มีการปลูก
พืชผสมกับมะยงชิดนครนายก ครอบคลุมพ้ืนทีอ่ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และ
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายละเอียดดังภาพผนวก ข-15 
 7) พริกบางช้าง 
  พ้ืนที่ปลูกพริกบางช้าง มีเนื้อที่ปลูก 234 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภออัมพวา และอ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-16 
 8) มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี 
  พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี มีเนื้อที่ 107,037 ไร ่โดยในพ้ืนที่ดังกล่าว มีการปลูกพืช
ผสมกับมะพร้าวผลแก่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอวัดเพลง อ าเภอ 
บ้านโป่ง อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านแพ อ าเภอปากท่อ และอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
รายละเอียดดังภาพผนวก ข-17 
 9) สับปะรดบ้านคา 
  พื้นที่ปลูกสับปะรดบ้านคา มีเนื้อที่ 139,674 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-18 
 10)  ชมพู่เพชร 
  พื้นที่ปลูกชมพู่เพชร มีเนื้อที่ 1,318 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
เพชรบุรี อ าเภอบ้านลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอชะอ า และอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-19 
 11) มะพร้าวทับสะแก 
  พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก มีเนื้อที่ 219,617 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอทับสะแก 
อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย ต าบลเกาะหลัก ต าบลคลองวาฬ และ ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-20 
 12) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว 
  พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว มีเนื้อที่ 54,038 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยปลูกมาก
ในพ้ืนทีอ่ าเภอบ้านแพ้ว รายละเอียดดังภาพผนวก ข-22 
 13) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว 
  พ้ืนที่ปลูกล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มีเนื้อที่ 3,452 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแพ้ว 
รายละเอียดดังภาพผนวก ข-23 
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 14) มะนาวเพชรบุรี 
  พ้ืนที่ปลูกมะนาวเพชรบุรี มีเนื้อที่ 7,848 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี อ าเภอบ้านลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อย อ าเภอชะอ า อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง และอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-13 
 15) กระท้อนตะลุง  
  พ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุง มีเนื้อที่ 247 ไร่ โดยพิจารณาเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุงที่ปลูกผสมกับไม้ผลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อีกจ านวนหนึ่ง  
โดยพ้ืนที่ทั้งหมดครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลตะลุง ต าบลงิ้วราย และต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอโพธิ์เก้าต้น 
จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-21 
 16) ละมุดบ้านใหม ่
  พ้ืนที่ปลูกละมุดบ้านใหม่ มีเนื้อที่ 98 ไร่ โดยยังมีพ้ืนที่ปลูกที่มีการปลูกในลักษณะผสม
กับไม้ผลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อีกจ านวนหนึ่ง  โดยพื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 
ต าบลท่าตอ และต าบลบ้านขวาง อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังภาพผนวก ข-24 
 2.3.3  ภาคตะวันออก 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออก มีจ านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดศรีราชา ทุเรียนปราจีน สับปะรดทอง
ระยอง และสับปะรดตราดสีทอง โดยมีขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน ดังนี้  
 1) มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า 
  พ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มีเนื้อที่ 3,797 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล
ต่างๆ ในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการปลูกมากในพ้ืนที่ต าบลปากน้ า ต าบลท่าทองหลาง 
และต าบลหัวไทร เป็นต้น รายละเอียดดังภาพผนวก ข-25 
 2) มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า 
  พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า มีเนื้อที่ 13,331 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบางคล้า 
อ าเภอคลองเขื่อน และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังภาพผนวก ข-26 
 3) สับปะรดศรีราชา 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา มีเนื้อที่ 67,719 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา อ าเภอ
บางละมุง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-27 
 4) ทุเรียนปราจีน 
  พ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน มีเนื้อที่ 618 ไร่ โดยยังมีพ้ืนที่ปลูกที่มีการปลูกในลักษณะผสม
กับไม้ผลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อีกจ านวนหนึ่ง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอ
ประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-28 
 5)  สับปะรดทองระยอง 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง มีเนื้อที่ 74,569 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ 
อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รายละเอียดดังภาพผนวก ข-29 
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 6) สับปะรดตราดสีทอง 
 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดตราดสีทอง มีเนื้อที่ 22,396 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีรายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-30 

 2.3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และส้มโอทองดีบ้านแท่น โดยมีขอบเขต
สภาพการใช้ที่ดิน ดังนี้  
 1)  ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 1,275,882 ไร่ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นนาข้าวประเภทอ่ืนด้วย เช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ และข้าวพ้ืนเมือง เป็นต้น 
พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอ
ห้วยราช อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอปะค า อ าเภอละหานทราย และอ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-31 
 2)  หอมแดงศรีสะเกษ 
  พ้ืนที่ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 3,128 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
อ าเภอราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-32 
 3)  กระเทียมศรีสะเกษ  
  พ้ืนที่ปลูกกระเทียมศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 21,552 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
อ าเภอราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการปลูกมาก ในพ้ืนที่อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอยางชุมน้อย รายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-33 
 4)  ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
  พ้ืนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 6,768 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอขุนหาญ 
อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-34 
 5)  สับปะรดท่าอุเทน 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน มีเนื้อที่ 3,854 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน และ
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังภาพผนวก ข-35 
 6)  ลิ้นจี่นครพนม 
  พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่นครพนม มีเนื้อที่ 355 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังภาพผนวก ข-36 
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 7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีเนื้อที่ 2,649,365 ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ใน
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมบางอ าเภอในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
ศรีสะเกษ และสุรินทร์ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-37 
 8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น 
  พ้ืนที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น มีเนื้อที่ 1,197 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีการปลูกมากในพ้ืนที่ต าบลบ้านแท่น และอ าเภอสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียดดังภาพผนวก ข-38 

 2.5.5 ภาคใต ้
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคใต้ มีจ านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ มะพร้าว
เกาะพะงัน เงาะโรงเรียนนาสาร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สับปะรดภูเก็ต 
ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ทุเรียนในวงระนอง กล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิว
ชุมพร โดยมีขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน ดังนี้  
 1) มะพร้าวเกาะพะงัน 
  พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน มีเนื้อที่ 25,328 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใต้ และ
ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกาะพะงันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กลาง
ทะเลอ่าวไทย รายละเอียดดังภาพผนวก ข-39 
 2) เงาะโรงเรียนนาสาร 
  พ้ืนที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร มีเนื้อที่ 25,609 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสาร 
อ าเภอบ้านนาเดิม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
เชิงเขา รายละเอียดดังภาพผนวก ข-40 
 3)  ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
  พ้ืนที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามปากพนัง มีเนื้อที่ 3,266 ไร่ ปลูกอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช รายละเอียดดังภาพผนวก ข-41 
 4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีเนื้อที่ 196,973 ไร่ ปลูกอยู่ทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแต่ตอนต้นของทะเลสาบสงขลา ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จนถึงทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันออก  
โดยปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภอควนขนุน อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอเขาชัยสน เป็นต้น รายละเอียด 
ดังภาพผนวก ข-42 
 5) สับปะรดภูเก็ต 
  พ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต มีเนื้อที่ 531 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอถลาง อ าเภอกระทู้ 
และอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังภาพผนวก ข-43 
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 6) ทุเรียนสาลิกาพังงา 
  พ้ืนที่ปลูกทุเรียนสาลิกาพังงา ปลูกในลักษณะพืชเดี่ยว 49 ไร่ และปลูกผสมกับไม้ผล 
ชนิดอ่ืนๆ รวมประมาณ 500 ไร่ โดยปลูกในพ้ืนที่อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา รายละเอียดดังภาพผนวก ข-44 
 7) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าพังงา มีเนื้อที่ 102 ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกอีกจ านวนหนึ่ง ที่มีการ
ปลูกเป็นแปลงเล็กน้อย ไม่สามารถจ าแนกพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้ พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าพังงาดังกล่าว ครอบคลุม
พ้ืนที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอท้ายเหมือง และอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา รายละเอียดดังภาพผนวก ข-45 
 8) ทุเรียนในวงระนอง 
  พ้ืนที่ปลูกทุเรียนในวงระนอง มีเนื้อที่ 7,519 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลในวงเหนือ และ
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง รายละเอียดดังภาพผนวก ข-46 
 9) กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
  พ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีขอบเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่ทัง้จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 3,184 ไร่ โดยปลูกมากในพื้นที่อ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร 
และอ าเภอสวี รายละเอียดดังภาพผนวก ข-47 
 10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวชุมพร มีเนื้อที่ 6,779 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดชุมพร โดย 
มีการปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ อ าเภอปะทิว และ อ าเภอเมืองชุมพร รายละเอียดดังภาพผนวก ข-48 
  



2-16 
 

2.4 สภาพภูมิอากาศ 
 - ลมมรสุม 

  ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร 
มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงพัดพา
เอามวลอากาศเย็นและแห้ง จากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็น
และแห้งแล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้ น าความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม 

 - ฤดูกาล 

  จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศเขตร้อนอันมีที่ตั้งอยู่ เหนือเส้นศูนย์
สูตรขึ้นมาเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จึงเป็นแบบร้อนชื้น อากาศหนาวพัดผ่านเข้ามา 
ในระยะเวลาช่วงสั้นๆ เท่านั้น ฤดูกาลส าหรับประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาลประกอบด้วย 
   1) ฤดูฝน จะมีปริมาณฝนตกชุก เนื่องจากอิทธิพลของลมเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม  
   2) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ภูมิอากาศของประเทศไทย 
จะหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงถือว่าเป็นฤดูฝนเพราะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 
   3) ฤดูร้อน จะมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ท าให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว 
และจะร้อนที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 
 - ปริมาณน้้าฝน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายจังหวัด จากข้อมูลสถานีตรวจอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2562 ; 2563) ท าการวิเคราะห์ในพ้ืนทีจ่ังหวัดที่มีการปลูกพืช GI 48 พืช ได้แก่  

1) ข้าว 6 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวก่ า
ล้านนา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และข้าวไร่ดอกข่าพังงา  

2) ผัก/ผลไม้ 42 รายการ ได้แก่ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ พริกบางช้าง 
ทุเรียนปราจีน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนสาลิกาพังงา ทุเรียนในวงระนอง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี 
มะพร้าวเกาะพะงัน มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดภูแล
เชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดห้วยมุ่น สับปะรดภูเก็ต สับปะรดบ้านคา สับปะรดทองระยอง 
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สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดท่าอุเทน สับปะรดศรีราชา กล้วยไข่ก าแพงเพชร กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
ส้มโอทองดีบ้านแท่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว เงาะโรงเรียนนาสาร ลิ้นจี่แม่ใจ
พะเยา ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ลิ้นจี่นครพนม มะขามหวานเพชรบูรณ์ มะยงชิดนครนายก มะปราง
หวานนครนายก ละมุดบ้านใหม่ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ชมพู่เพชร มะนาวเพชรบุรี และ
กระท้อนตะลุง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายจังหวัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบ
ค าแนะน าในการส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปลูกพืช GI ดังตารางที่ 2-1 ถึง 2-36 และภาพที่ 2-1 ถึง 2-36 
และจากข้อมูลสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมของปี พ.ศ. 2534-2563 น ามาพิจารณาเป็นตัวแทน
ลักษณะภูมิอากาศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล จาก
ข้อมูลสถิติสภาพภูมิอากาศดังแสดงในตารางที่ 2-37 ถึง ตารางที่ 2-41 

 ปริมาณน้ าฝนรวมเฉลี่ยตลอดปีของแต่ละภาคนั้น ค านวณจากค่าเฉลี่ยของสถานีตรวจวัด
อากาศของจังหวัดที่มีการปลูกพืช GI มาเป็นค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์สถิติภูมิอากาศของภาคนั้นๆ โดย
ภาคเหนือมีปริมาณน้ าฝน 1,243.3 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ าฝน 1,388.9 มิลลิเมตร 
ภาคกลางปริมาณน้ าฝน 1,380.0 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ าฝน 2,144.2 มิลลิเมตร ภาคใต้ 
มีปริมาณน้ าฝน 2,452.2 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนในแต่ละพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ 
นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล ประเทศไทยตอนบนปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว  
เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณน้ าฝนจะเพ่ิมขึ้นบ้าง พร้อมทั้งมีพายุฝนฟ้าคะนอง และเม่ือเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝน
จะเพ่ิมขึ้นมากโดยจะมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน พ้ืนที่ที่มีปริมาณ
น้ าฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขาหรือด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วน พ้ืนที่ที่มีฝนน้อย 
ส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขา ส าหรับภาคใต้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 

 - ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเป็นอัตราส่วนของจ านวนไอน้ าที่มี อยู่ในอากาศต่อจ านวนไอน้ า 

ที่อาจมีได้จนอ่ิมตัวเต็มที่ในอากาศเดียวกันนั้น ความชื้นสัมพัทธ์จึงก าหนดเป็นเรือนร้อยโดยให้จ านวน
ความชื้นที่อ่ิมตัวเต็มที่เป็น 100 ส่วน ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนชื้น 
ปกคลุมเกือบตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีแต่ละภาคมีค่าดังนี้ คือ ภาคเหนือ 75 เปอร์เซ็นต์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 77 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก 77 เปอร์เซ็นต์ และ
ภาคใต้ 81 เปอร์เซน็ต์  

 - อุณหภูมิ 
  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 26.8 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกต่างกันไป 
ในแต่ละพ้ืนที่และฤดูกาล พ้ืนที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินบริเวณตั้งแต่ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบน
ขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว และระหว่างกลางวัน
กับกลางคืน ส าหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ติดทะเล ได้แก่ ภาคตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ ความผันแปร
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ของอุณหภูมิในช่วงวันและฤดูกาลจะน้อยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด และฤดูหนาวอากาศ
ไม่หนาวจัดเท่าพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 

 2.4.1 สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคเหนือ  
  สถิติภูมิอากาศในพ้ืนที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษา ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
มีรายละเอียด ดังนี้  
 1) สถิติภูมิอากาศจังหวัดก้าแพงเพชร (ตารางท่ี 2-1 และ รูปที่ 2-1) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร ในพ้ืนที่ จังหวัดก าแพงเพชร จากการ
วิเคราะห์สมดุลน้ าเพื่อการเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรสามารถปลูกพืชได้
เกือบทั้งปี แต่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม 
จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร ในช่วงฝนทิ้งช่วง
ดังกล่าว 
 2) สถิติภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย (ตารางท่ี 2-2 และ รูปที่ 2-2) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกสับปะรดนางแล ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย และสับปะรดภูแลเชียงราย ที่ปลูกในพ้ืนที่ต าบลนางแล ต าบลท่าสุด และ
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัด
เชียงรายพบว่า พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ า 
ในการเพาะปลูกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการ  
เขตกรรมในพื้นท่ีปลูกสับปะรดนางแล และสับปะรดภูแลเชียงราย ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 3) สถิติภูมิอากาศจังหวัดพะเยา (ตารางท่ี 2-5 และ รูปที่ 2-5) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จาก
การวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดพะเยาพบว่า พ้ืนที่จังหวัดพะเยาสามารถปลูกพืชได้เกือบ 
ทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการเพาะปลูกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนมีนาคม  
จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 4) สถิติภูมิอากาศจังหวัดล้าพูน (ตารางท่ี 2-7 และ รูปที่ 2-7) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ของอ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดล าพูนพบว่า พ้ืนที่จังหวัด
ล าพูนมีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือน
เมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพื่อใช้ในการเขตกรรมในพื้นที่ปลูกล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ในช่วงฝน
ทิ้งช่วงดังกล่าว 
 5) สถิติภูมิอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตารางท่ี 2-8 และ รูปที่ 2-8) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ที่ปลูกในพ้ืนที่ต าบลห้วยมุ่น และต าบลน้ าไผ่ 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า พ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการเพาะปลูกในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่
ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
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 6) สถิติภูมิอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตารางท่ี 2-6 และ รูปที่ 2-6) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถปลูก
พืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้น
เดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์ ในช่วง
ฝนทิ้งช่วงดังกล่าว แม้ว่ามะขามหวานเพชรบูรณ์จะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ทนแล้ง แต่หากมีการจัดการ
ระบบปลูกพืชที่ดี  ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ดี ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่จะสูงขึ้น 
 7) สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ (ตารางที่ 2-37)  
  ใช้ในการพิจารณาพ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา ซึ่งมีการปลูกในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได่แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน โดยมีการปลูกมากในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยพบว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา มีน้ าเพียงพอในช่วงเพาะปลูก 
ช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จึงเหมาะสมที่จะปลูกข้าวก่ าล้านนาในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ได่แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน แต่หากมีแหล่งน้ า
ส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูก ก็สามารถจัดการระบบเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น ผลผลิตจะมี
คุณภาพที่ดี ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่จะสูงขึ้น 

 2.4.2 สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคกลาง  
  สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สถิติภูมิอากาศจังหวัดชัยนาท (ตารางท่ี 2-9 และ รูปที่ 2-9) 
   ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดชัยนาทพบว่า พ้ืนที่จังหวัดชัยนาทสามารถปลูก
พืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนเมษายน 
จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในช่วงฝนทิ้งช่วง
ดังกล่าว 
 2) สถิติภูมิอากาศจังหวัดนครปฐม (ตารางท่ี 2-10 และ รูปที่ 2-10) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี ซึ่งมพ้ืีนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน อ าเภอ
นครชัยศรี และอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัด
นครปฐมพบว่า พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ า
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรม 
ในพ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 3) สถิติภูมิอากาศจังหวัดราชบุรี (ตารางท่ี 2-13 และ รูปที่ 2-13) 
 ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา และพริกบางช้าง ซึ่งมีพ้ืนที่
ปลูกอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรีพบว่า พ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรีสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  
ถึงปลายเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเมื่อฝนทิ้งช่วง 
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 4) สถิติภูมิอากาศจังหวัดเพชรบุรี (ตารางท่ี 2-12 และ รูปที่ 2-12) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกชมพู่เพชร และมะนาวเพชรบุรี ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดเพชรบุรีพบว่า พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถปลูกพืชได้
เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงต้นเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนเมษายน จึงควรมี
แหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพืน้ที่ปลูกชมพู่เพชร และ มะนาวเพชรบุรี เมื่อฝนทิ้งช่วง 
 5) สถิติภูมิอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ตารางท่ี 2-11 และ รูปที่ 2-11) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอทับสะแก อ าเภอบาง
สะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการ
วิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถ
ปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนเมษายน 
จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกพืชเมื่อฝนทิ้งช่วง ถึงแม้ว่ามะพร้าวจะ 
สามารถให้ผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ผลผลิตมะพร้าวจะไม่ดีเท่าที่ควร หากไม่มีการจัดการระบบ
เพาะปลูก ดังนั้น ควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก เพ่ือให้
สามารถจัดการระบบเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึน ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่จะสูงขึ้น 
 6) สถิติภูมิอากาศจังหวัดลพบุรี (ตารางท่ี 2-14 และ รูปที่ 2-14) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกในอ าเภอโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี 
จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดลพบุรี พบว่า พ้ืนที่จังหวัดลพบุรีสามารถปลูกพืชได้
เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนมีนาคม จึงควร
มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพื้นที่ปลูกกระท้อนตะลุง ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 7) สถิติภูมิอากาศภาคกลาง (ตารางท่ี 2-38) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว และล าไยพวงทองบ้านแพ้ว  
ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ ร่วมกับลักษณะสภาพพ้ืนที่
ปลูกของจังหวัดสมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร พบว่า พ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าวมีน้ าส ารองตลอดปี 
เนื่องจาก ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชในพ้ืนที่ดินยกร่อง และล้อมรอบไปด้วยร่องน้ า หรือแหล่งน้ า จึงมีน้ า
เพ่ือการเขตกรรมในพ้ืนที่เพาะปลูกในช่วงฝนทิ้งช่วงตลอดฤดูเพาะปลูก ส่วนพ้ืนที่ปลูกมะยงชิด
นครนายก และมะปรางหวานนครนายก ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในจังหวัดนครนายก และพ้ืนที่ปลูกละมุดบ้าน
ใหม่ ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่วงเวลาที่พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดน้ าในการ
เพาะปลูก ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่
ปลูกมะยงชิดนครนายก มะปรางหวาน และละมุดบ้านใหม่ ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
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 2.4.3  สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก 
  สถิติภูมิอากาศในพื้นที ่ปลูกพืชบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ที ่เลือกน ามาศึกษา ในพื้นที ่ภาค
ตะวันออก มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สถิติภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตารางท่ี 2-16 และ รูปที่ 2-16) 
   ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า และมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ซึ่ง
มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกมะม่วง
น้ าดอกไม้สีทองบางคล้า และมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว ส าหรับมะพร้าวน้ าหอม
บางคล้า หากปลูกอยู่ในพื้นท่ีดินยกร่องอยู่แล้ว จะไม่เสี่ยงต่อการขาดน้ า ผลผลิตต่อพ้ืนที่จะสูง  
 2) สถิติภูมิอากาศจังหวัดชลบุรี (ตารางท่ี 2-17 และ รูปที่ 2-17) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนทีป่ลูกสับปะรดศรีราชา ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดชลบุรีพบว่า พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีสามารถ
ปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม 
จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 3) สถิติภูมิอากาศจังหวัดปราจีนบุรี (ตารางท่ี 2-19 และ รูปที่ 2-19) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอ
ประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือ
การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืช
เสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้  
ในการเขตกรรมในพื้นท่ีปลูกทุเรียนปราจีน ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 4) สถิติภูมิอากาศจังหวัดระยอง (ตารางท่ี 2-20 และ รูปที่ 2-20) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง ในพื้นที่อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง 
อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดระยอง พบว่าพ้ืนที่จังหวัดระยอง
สามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง
กลางเดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง 
ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 5) สถิติภูมิอากาศจังหวัดตราด (ตารางท่ี 2-18 และ รูปที่ 2-18) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกสับปะรดตราดสีทอง ซึ่งปลูกในพื้นที่อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขา
สมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือ
การเกษตรจังหวัดตราด พบว่าพ้ืนที่จังหวัดตราดสามารถปลูกพืชได้ทั้งปี เนื่องจากปริมาณน้ าฝนมากเกิน
พอในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จึงไม่มีข้อจ ากัดเรื่องภัยแล้งในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
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 2.4.4 สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สถิติภูมิอากาศในพื้นที ่ปลูกพืชบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ที ่เลือกน ามาศึกษา ในพื้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย ์(ตารางท่ี 2-24 และ รูปที่ 2-24) 
   ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยราช อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอปะค า อ าเภอละหาน
ทราย และอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพื่อการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ในฤดูเพาะปลูก (ต้นเดือนมีนาคมถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน) โดยมีปริมาณน้ ามากเกินพอในช่วงการด านา แต่หากมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้
ในการเขตกรรมในพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ก็สามารถจัดการระบบเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น  

2) สถิติภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ (ตารางท่ี 2-27 และ รูปที่ 2-27) 
   ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
ซ่ึงมีพ้ืนที่ปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ สามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน ถึงกลางเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพื้นที่ปลูกหอมแดง
ศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 

3) สถิติภูมิอากาศจังหวัดนครพนม (ตารางท่ี 2-23 และ รูปที่ 2-23) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน และลิ้นจี่นครพนม ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในจังหวัด
นครพนม จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดนครพนมพบว่า พ้ืนที่จังหวัดนครพนม
สามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือน
เมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน และลิ้นจี่
นครพนม ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 

4) สถิติภูมิอากาศจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ (ตารางท่ี 2-22 และ รูปที่ 2-22) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิสามารถปลูกพืช
ได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม จึงควร
มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพื้นที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 

5) สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางท่ี 2-40) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ โดยใช้สถิติภูมิอากาศระดับภาคในการ
พิจารณา พบว่า พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีปริมาณ
น้ าฝนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีฝนใช้การเพียงพอต่อการท านา แต่ไม่ควรท านาปรัง เนื่องจากมีช่วงที่พืช
เสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขต
กรรมในพ้ืนที่ปลูกพืช หากมีการท านาปรังในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
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 2.4.5 สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
  สถิติภูมิอากาศในพื้นที ่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที ่เลือกน ามาศึกษา ในพื้นที ่ภาคใต้ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สถิติภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) (ตารางท่ี 2-34 และ รูปที่ 2-34) 
  เนื่องจากเกาะพะงันไม่มีสถานีตรวจวัดอากาศ จึงใช้สถิติภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(เกาะสมุย) เป็นตัวแทน ในการพิจารณาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน ซ่ึงปลูกในพ้ืนที่
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกาะพะงันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กลางทะเลอ่าวไทย จาก
การวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) พบว่า สามารถปลูกพืชได้
ทั้งปี เนื่องจากช่วงน้ ามากเกินพอเกือบทั้งปี ที่เหลือก็เป็นช่วงที่มีน้ าเพียงพอ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
แม้ปริมาณฝนจะน้อย แต่ปริมาณฝนใช้การเพียงพอต่อการเพาะปลูก ดังนั้น พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน 
ซึ่งใช้สถิติข้อมูลเทียบเคียงเกาะสมุย จึงไม่ประสบกับปัญหาการขาดน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูก  
 2) สถิติภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(ตารางท่ี 2-35 และ รูปที่ 2-35) 
  ใช้พิจารณาพื้นที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร ซึ่งปลูกพื้นที่อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอ 
บ้านนาเดิม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการ
ขาดน้ าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรม
ในพ้ืนที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 3) สถิติภูมิอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตารางที่ 2-29 และ รูปที่ 2-29) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า พ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ
ทับทิมสยามปากพนัง ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 4) สถิติภูมิอากาศจังหวัดพัทลุง (ตารางท่ี 2-31 และ รูปที่ 2-31) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จากการ
วิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดพัทลุงพบว่า พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี จึงไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนน้ าในการปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  
 5) สถิติภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต (ตารางท่ี 2-32 และ รูปที่ 2-32) 
  ใช้พิจารณาพื้นที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จากการวิเคราะห์
สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดภูเก็ตพบว่า พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี แต่มีช่วงที่พืช
เสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรมในพ้ืนที่ปลูก
สับปะรดภูเก็ต ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 6) สถิติภูมิอากาศจังหวัดพังงา (ตารางท่ี 2-30 และ รูปที่ 2-30) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสาลิกาพังงา และข้าวไร่ดอกข่าพังงา ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัด
พังงา จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดพังงาพบว่า พ้ืนที่จังหวัดพังงาสามารถปลูกพืชได้
ทั้งปี โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนน้ าในการปลูกทุเรียนสาลิกาพังงา และข้าวไร่ดอกข่าพังงา  
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 7) สถิติภูมิอากาศจังหวัดระนอง (ตารางท่ี 2-33 และ รูปที่ 2-33) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในวงระนอง ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดระนอง จากการ
วิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดระนอง พบว่าพ้ืนที่จังหวัดระนองสามารถปลูกพืชได้เกือบทั้งปี 
แต่มีช่วงที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงควรมีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเขตกรรม
ในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในวงระนอง ในช่วงฝนทิ้งช่วงดังกล่าว 
 8) สถิติภูมิอากาศจังหวัดชุมพร (ตารางท่ี 2-36 และ รูปที่ 2-36) 
  ใช้พิจารณาพ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ซึ่งปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตรจังหวัดชุมพรพบว่า พื้นที่จังหวัดชุมพร 
สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนน้ าในการปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร และ
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร  
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 5.5 5.5 2 31.9 19.1 24.9 71.0 55.8
ก.พ. 13.3 13.0 2 34.1 20.6 26.8 66.0 58.8
มี.ค. 41.2 38.5 5 35.8 23.0 28.9 66.0 75.0
เม.ย. 56.7 51.6 6 37.2 25.1 30.6 66.0 81.9
พ.ค. 200.1 136.0 15 35.4 25.4 29.5 76.0 81.8
มิ.ย. 159.5 118.8 17 33.8 25.3 28.7 81.0 74.4
ก.ค. 176.0 126.4 19 33.0 25.0 28.2 82.0 74.4
ส.ค. 180.2 128.2 19 32.7 24.9 27.9 84.0 71.9
ก.ย. 271.2 152.1 19 32.8 24.6 27.8 84.0 67.2
ต.ค. 170.3 123.9 14 32.5 24.0 27.5 83.0 63.6

พ.ย. 27.8 26.6 4 32.1 21.9 26.4 78.0 56.4

ธ.ค. 8.7 8.6 2 31.1 19.5 24.6 73.0 53.9

รวม 1,310.5 929.2 124  - - - - 815.2

เฉล่ีย - - - 33.5 23.2 27.7 76.0 67.9

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-1   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-1  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดก าแพงเพชร (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 17.7 17.2 2 28.4 13.9 19.9 80.0 71.6
ก.พ. 16.5 16.1 2 31.2 14.5 21.8 74.0 85.7
มี.ค. 38.3 36.0 4 33.5 17.2 24.2 72.0 109.7
เม.ย. 83.9 72.6 10 34.8 20.9 26.8 73.0 129.6
พ.ค. 220.7 142.8 19 33.2 22.9 27.2 79.0 128.7
มิ.ย. 178.7 127.6 19 32.3 23.6 27.4 81.0 114.0
ก.ค. 300.1 155.0 23 31.2 23.5 26.7 84.0 104.8
ส.ค. 344.9 159.5 24 30.9 23.2 26.4 86.0 104.2
ก.ย. 254.1 150.4 18 31.2 22.5 26.4 85.0 101.7
ต.ค. 120.6 97.3 11 30.5 21.3 25.3 84.0 93.9

พ.ย. 47.5 43.9 5 29.1 18.1 23.0 81.0 78.0

ธ.ค. 19.1 18.5 3 27.2 14.8 20.1 81.0 69.1

รวม 1,642.1 1,036.9 139  - - - - 1,191.0

เฉล่ีย - - - 31.1 19.7 24.6 80.0 99.2

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-2   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดเชียงราย พ .ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-2  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 11.8 11.6 2 29.9 15.6 21.9 69.0 97.7
ก.พ. 13.0 12.7 1 32.8 16.7 24.1 58.0 113.4
มี.ค. 23.6 22.7 3 35.3 20.1 27.3 54.0 155.3
เม.ย. 52.8 48.3 7 36.6 23.3 29.4 58.0 174.0
พ.ค. 175.5 126.2 16 34.5 24.1 28.5 71.0 155.6
มิ.ย. 116.5 94.8 17 33.1 24.4 28.0 76.0 126.3
ก.ค. 147.4 112.6 19 32.0 24.2 27.4 79.0 114.4
ส.ค. 216.4 141.5 21 31.6 23.9 26.9 82.0 109.1
ก.ย. 204.2 137.5 19 32.0 23.6 26.9 82.0 110.7
ต.ค. 124.9 99.9 12 31.7 22.5 26.3 79.0 114.1

พ.ย. 45.8 42.4 5 30.8 19.9 24.5 75.0 102.6

ธ.ค. 14.6 14.3 2 29.1 16.8 22.2 73.0 93.0

รวม 1,146.5 864.5 123  - - - - 1,466.2

เฉล่ีย - - - 32.5 21.3 26.1 71.0 122.2

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-3   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-3  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 6.0             5.9              2 32.8      19.7        25.7       68.0         95.2            
ก.พ. 14.3           14.0            2 35.1      22.1        28.0       64.0         103.6           
มี.ค. 37.6           35.3            4 36.9      24.9        30.2       64.0         132.7           
เม.ย. 62.7           56.4            6 38.1      26.2        31.5       65.0         145.2           
พ.ค. 166.3         122.1           14 36.3      26.0        30.3       73.0         140.4           
มิ.ย. 136.4         106.6           15 34.9      25.7        29.5       76.0         120.3           
ก.ค. 145.1         111.4           17 34.1      25.3        28.9       77.0         114.7           
ส.ค. 178.2         127.4           19 33.7      25.0        28.6       79.0         112.8           
ก.ย. 236.5         147.0           19 33.3      24.7        28.2       83.0         109.5           
ต.ค. 155.0         116.6           13 33.0      24.2        28.0       82.0         115.0           

พ.ย. 21.7           20.9            3 32.7      22.2        26.9       76.0         101.7           

ธ.ค. 7.0             6.9              1 31.8      19.6        25.2       70.0         91.8            

รวม 1,166.8       870.5           115  - - - - 1,382.9        

เฉล่ีย - - - 34.4      23.8        28.4       73.0         115.2           

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-4   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-4  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครสวรรค์ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 14.8 14.4 2 29.3 14.2 20.7 76.0 49.3
ก.พ. 8.9 8.8 2 32.1 15.6 22.9 67.0 56.3
มี.ค. 35.8 33.7 4 34.7 19.4 26.4 61.0 79.4
เม.ย. 81.1 70.6 8 35.8 22.8 28.5 64.0 87.3
พ.ค. 180.5 128.4 16 33.9 23.7 28.0 74.0 84.9
มิ.ย. 99.0 83.3 14 32.9 24.1 27.8 77.0 83.1
ก.ค. 149.9 113.9 18 31.9 23.7 27.1 81.0 80.0
ส.ค. 211.8 140.0 19 31.5 23.5 26.8 83.0 74.1
ก.ย. 202.4 136.9 17 31.6 23.1 26.5 84.0 64.8
ต.ค. 126.2 100.7 11 31.1 21.7 25.5 84.0 59.5

พ.ย. 36.1 34.0 4 29.9 18.3 23.1 82.0 51.3

ธ.ค. 16.3 15.9 2 28.2 14.9 20.5 80.0 47.4

รวม 1,162.8 880.6 115  - - - - 817.4

เฉล่ีย - - - 31.9 20.4 25.3 76.0 68.1

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-5   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-5  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพะเยา (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 11.5 11.3 2 32.4 18.2 24.6 66.0 88.0
ก.พ. 17.4 16.9 2 34.7 19.9 26.5 64.0 94.9
มี.ค. 55.8 50.8 5 36.6 22.6 28.8 64.0 123.1
เม.ย. 73.3 64.7 8 37.5 24.6 30.0 67.0 134.1
พ.ค. 169.8 123.7 16 35.4 24.9 29.1 77.0 129.9
มิ.ย. 141.4 109.4 17 34.0 24.8 28.6 79.0 107.7
ก.ค. 162.3 120.2 19 32.7 24.4 27.9 82.0 102.0
ส.ค. 210.6 139.6 21 32.2 24.2 27.5 84.0 99.2
ก.ย. 211.0 139.8 18 32.4 23.3 27.3 85.0 96.6
ต.ค. 80.4 70.1 10 32.8 23.2 27.2 79.0 106.0

พ.ย. 12.4 12.2 3 32.6 20.8 26.0 72.0 94.2

ธ.ค. 9.5 9.4 1 31.6 18.3 24.3 67.0 82.2

รวม 1,155.4 868.1 122  - - - - 1,257.9

เฉล่ีย - - - 33.7 22.4 27.3 74.0 104.8

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-6   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-6  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 9.1 5.5 1 30.8 14.8 22.1 71.0 78.4
ก.พ. 5.3 13.0 1 33.9 16.1 24.4 60.0 97.7
มี.ค. 18.2 38.5 3 36.7 19.7 27.8 55.0 132.7
เม.ย. 45.9 51.6 6 37.9 23.4 30.1 58.0 148.2
พ.ค. 124.5 136.0 15 35.3 24.3 28.9 72.0 140.7
มิ.ย. 96.5 118.8 15 33.8 24.5 28.4 75.0 115.2
ก.ค. 101.4 126.4 17 33.0 24.2 27.9 77.0 108.2
ส.ค. 130.4 128.2 18 32.5 23.9 27.4 80.0 102.0
ก.ย. 139.7 152.1 18 32.4 23.6 27.0 83.0 103.8
ต.ค. 91.1 123.9 12 31.8 22.4 26.2 82.0 96.4

พ.ย. 34.9 26.6 4 31.0 19.3 24.4 79.0 81.9

ธ.ค. 9.2 8.6 2 29.6 15.9 22.0 75.0 73.8

รวม 806.2 929.2 112  - - - - 1,279.0

เฉล่ีย - - - 33.2 21.0 26.4 72.0 106.6

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-7   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-7  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดล าพูน (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 10.1 9.9 2 32.2 18.4 24.4 68.0 51.8
ก.พ. 12.7 12.4 1 34.4 19.8 26.2 64.0 54.3
มี.ค. 31.8 30.2 4 36.4 22.6 28.8 63.0 70.7
เม.ย. 70.2 62.3 6 37.8 25.0 30.8 63.0 80.1
พ.ค. 220.5 142.7 14 36.3 25.4 30.0 72.0 82.2
มิ.ย. 197.3 135.0 17 34.6 25.3 29.1 77.0 75.9
ก.ค. 179.2 127.8 19 33.5 25.0 28.5 79.0 75.3
ส.ค. 284.5 153.4 21 33.0 24.7 28.0 82.0 71.9
ก.ย. 246.6 149.3 18 33.5 24.6 28.2 82.0 65.7
ต.ค. 105.1 87.4 10 33.7 23.8 27.9 78.0 62.9

พ.ย. 18.2 17.7 3 33.0 21.5 26.4 73.0 56.4

ธ.ค. 7.7 7.6 1 31.6 19.1 24.4 69.0 53.3

รวม 1,383.9 935.7 116  - - - - 800.5

เฉล่ีย - - - 34.2 22.9 27.7 73.0 66.7

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-8   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-8  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 3.9 3.9 1 31.6 20.4 25.2 71.0 106.0
ก.พ. 9.9 9.7 1 33.5 22.4 27.1 72.0 116.2
มี.ค. 30.4 28.9 3 35.4 24.3 28.9 71.0 146.9
เม.ย. 62.5 56.3 4 36.9 25.6 30.3 69.0 163.2
พ.ค. 136.2 106.5 12 35.7 25.9 29.9 74.0 156.6
มิ.ย. 115.8 94.3 13 34.4 25.7 29.2 76.0 138.6
ก.ค. 111.8 91.8 15 33.5 25.2 28.5 78.0 126.8
ส.ค. 132.4 104.4 16 33.4 25.1 28.3 79.0 124.6
ก.ย. 227.3 144.6 17 33.2 23.2 28.2 81.0 115.5
ต.ค. 144.1 110.9 12 32.9 23.1 28.1 80.0 115.3

พ.ย. 24.1 23.2 3 32.7 23.3 27.3 73.0 110.4

ธ.ค. 6.6 6.5 1 31.6 20.8 25.5 70.0 108.5

รวม 1,005.0 781.0 99  - - - - 1,528.6

เฉล่ีย - - - 33.7 23.8 28.0 75.0 127.4

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-9   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-9  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชัยนาท (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า
ช่วงน้ ามากเกินพอ

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 4.0 4.0 1 31.0 19.6 25.0 76.0 107.0
ก.พ. 9.2 9.1 1 33.6 21.8 27.3 75.0 118.2
มี.ค. 38.3 36.0 3 35.3 23.8 29.1 74.0 149.4
เม.ย. 43.4 40.4 4 36.4 24.8 30.2 74.0 157.8
พ.ค. 124.8 99.9 13 35.7 25.0 29.7 77.0 148.5
มิ.ย. 116.1 94.5 15 34.5 24.8 29.0 79.0 127.5
ก.ค. 92.2 78.6 16 33.8 24.4 28.5 79.0 121.2
ส.ค. 111.7 91.7 17 33.7 24.3 28.4 80.0 121.5
ก.ย. 220.6 142.7 19 33.5 24.4 28.2 82.0 118.8
ต.ค. 209.6 139.3 15 32.5 23.9 27.7 84.0 115.0

พ.ย. 39.1 36.7 5 31.6 22.3 26.7 79.0 107.1

ธ.ค. 10.0 9.8 2 30.5 20.0 25.0 76.0 104.8

รวม 1,019.0 782.7 111  - - - - 1,496.7

เฉล่ีย - - - 33.5 23.3 27.9 78.0 124.7

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-10   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-10  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ าช่วงน้ ามากเกินพอ

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 47.2           43.6            4 31.2      21.2        25.8       75.0         75.3            
ก.พ. 22.3           21.5            3 32.2      22.0        26.9       77.0         71.4            
มี.ค. 76.6           67.2            5 33.2      23.6        28.2       77.0         86.8            
เม.ย. 60.3           54.5            5 34.6      25.1        29.4       77.0         88.2            
พ.ค. 112.8         92.4            12 34.3      25.6        29.2       77.0         90.2            
มิ.ย. 87.2           75.0            15 33.4      25.5        28.6       76.0         88.2            
ก.ค. 117.0         95.1            17 32.6      25.0        28.1       77.0         89.3            
ส.ค. 97.6           82.4            17 32.4      25.0        27.9       77.0         89.0            
ก.ย. 99.3           83.5            14 32.8      24.8        27.9       77.0         83.1            
ต.ค. 228.6         145.0           17 31.9      24.0        27.3       82.0         73.2            

พ.ย. 131.3         103.7           7 31.5      23.3        27.0       76.0         80.4            

ธ.ค. 26.1           25.0            3 30.9      21.9        26.0       71.0         89.0            

รวม 1,106.3       888.9           119  - - - - 1,004.0        

เฉล่ีย - - - 32.6      23.9        27.7       77.0         83.7            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-11   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-11  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขาดน้ า ช่วงน้ ามากเกินพอ

น้ าที่สะสม
ในดินช่วงเพาะปลูกพืช
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 17.1 16.6 2 30.5 21.7 26.1 74.0 80.0
ก.พ. 4.6 4.6 1 31.5 23.3 27.5 76.0 82.3
มี.ค. 43.9 40.8 3 32.4 25.0 28.7 78.0 101.7
เม.ย. 38.2 35.9 4 33.7 26.0 29.8 76.0 103.5
พ.ค. 98.7 83.1 11 33.9 26.2 29.7 76.0 98.6
มิ.ย. 86.6 74.6 14 33.4 26.1 29.3 76.0 90.6
ก.ค. 86.0 74.2 15 32.9 25.7 28.9 76.0 91.5
ส.ค. 91.9 78.4 16 32.9 25.7 28.8 76.0 89.9
ก.ย. 152.9 115.5 17 32.5 25.2 28.4 80.0 78.3
ต.ค. 277.5 152.8 18 31.8 24.7 28.0 82.0 75.3

พ.ย. 64.1 57.5 5 31.5 23.6 27.3 76.0 78.6

ธ.ค. 11.0 10.8 2 30.8 21.7 26.0 72.0 84.3

รวม 972.5 744.8 108  - - - - 1,054.6

เฉล่ีย - - - 32.3 24.6 28.2 77.0 87.9

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-12   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-12  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ าช่วงน้ ามากเกินพอ

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 4.5 4.5 2 31.7 20.6 25.5 72.0 121.2
ก.พ. 5.8 5.7 1 33.9 22.2 27.3 73.0 126.0
มี.ค. 33.2 31.4 4 35.2 23.9 28.7 74.0 152.2
เม.ย. 41.1 38.4 5 36.3 25.2 29.8 74.0 158.1
พ.ค. 153.8 116.0 16 35.1 25.7 29.1 79.0 142.0
มิ.ย. 131.4 103.8 16 33.8 25.4 28.5 80.0 120.0
ก.ค. 123.7 99.2 18 33.1 25.0 28.1 80.0 116.3
ส.ค. 115.6 94.2 18 33.2 25.0 28.1 80.0 118.7
ก.ย. 225.6 144.2 20 32.9 24.8 27.8 83.0 114.0
ต.ค. 235.9 146.9 18 32.0 24.7 27.3 86.0 108.2

พ.ย. 62.0 55.8 6 31.3 23.4 26.6 80.0 109.5

ธ.ค. 10.6 10.4 2 30.9 21.3 25.4 74.0 120.0

รวม 1,143.2 850.5 126  - - - - 1,506.1

เฉล่ีย - - - 33.3 23.9 27.7 78.0 125.5

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-13   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-13  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดราชบุรี (ปี พ.ศ. 2549-2562 )

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน

ช่วงน้ ามากเกินพอ
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 10.4 10.2 2 32.8 21.6 26.6 63.0 74.4
ก.พ. 9.3 9.2 2 34.4 23.3 28.2 65.0 70.6
มี.ค. 37.9 35.6 3 35.9 25.0 29.6 67.0 90.5
เม.ย. 79.5 69.4 6 36.7 26.0 30.5 69.0 90.6
พ.ค. 140.7 109.0 13 35.6 25.9 29.9 74.0 87.1
มิ.ย. 115.0 93.8 13 34.6 25.6 29.3 76.0 82.5
ก.ค. 117.6 95.5 15 33.8 25.2 28.8 77.0 82.5
ส.ค. 147.0 112.4 16 33.5 25.1 28.5 78.0 79.4
ก.ย. 266.6 151.7 18 33.0 24.9 28.2 81.0 69.9
ต.ค. 144.9 111.3 12 32.9 24.7 28.1 77.0 70.4

พ.ย. 32.0 30.4 3 32.7 23.3 27.6 67.0 76.5

ธ.ค. 8.7 8.6 1 32.1 21.5 26.4 61.0 83.4

รวม 1,109.6 837.1 105  - - - - 957.7

เฉล่ีย - - - 34.0 24.3 28.5 71.0 79.8

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-14   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-14  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลพบุรี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562

 -

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

 300.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า
ช่วงน้ ามากเกินพอ

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 28.1 26.8 3 32.5 22.1 26.7 69.0 125.6
ก.พ. 34.9 33.0 4 32.8 23.2 27.4 74.0 119.6
มี.ค. 85.6 73.9 8 33.3 24.4 28.3 77.0 136.7
เม.ย. 128.4 102.0 10 34.1 25.0 28.9 78.0 140.4
พ.ค. 372.9 162.3 21 33.2 25.2 28.6 83.0 117.2
มิ.ย. 497.2 174.7 24 32.2 25.3 28.2 84.0 102.9
ก.ค. 515.0 176.5 25 31.6 25.1 27.8 84.0 105.1
ส.ค. 462.1 171.2 24 31.5 25.0 27.8 85.0 103.5
ก.ย. 528.3 177.8 24 31.5 24.6 27.3 86.0 94.8
ต.ค. 273.1 152.3 18 32.4 24.2 27.3 82.0 112.5

พ.ย. 55.9 50.9 6 32.6 23.4 27.3 73.0 124.8

ธ.ค. 8.1 8.0 2 32.1 22.1 26.5 67.0 131.1

รวม 2,989.6 1,309.4 169  - - - - 1,414.2

เฉล่ีย - - - 32.5 24.1 27.7 79.0 117.8

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-15   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดจันทบุรี พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-15  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดจันทบุรี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 20.1           19.5            2 32.7      19.7        25.3       70.0         51.2            
ก.พ. 24.8           23.8            3 34.3      21.4        26.8       73.0         51.5            
มี.ค. 87.1           75.0            8 35.2      23.2        27.8       76.0         64.5            
เม.ย. 124.0         99.4            10 35.6      24.3        28.4       79.0         66.9            
พ.ค. 169.7         123.6           15 34.5      25.0        28.3       83.0         70.4            
มิ.ย. 141.9         109.7           16 33.6      24.9        28.1       83.0         67.2            
ก.ค. 176.0         126.4           18 32.8      24.5        27.6       83.0         68.5            
ส.ค. 164.6         121.3           18 32.8      24.5        27.5       83.0         68.5            
ก.ย. 288.5         153.8           20 32.4      24.1        27.1       86.0         63.9            
ต.ค. 175.6         126.3           15 32.5      23.7        26.9       85.0         61.1            

พ.ย. 33.1           31.3            5 32.5      22.0        26.3       79.0         53.7            

ธ.ค. 6.3             6.2              2 32.2      19.9        25.1       72.0         50.8            

รวม 1,411.7       1,016.3        132  - - - - 738.2           

เฉล่ีย - - - 33.4      23.1        27.1       79.0         61.5            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-16   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา พ .ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-16  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 19.6 19.0 2 32.6 22.9 27.2 67.0 80.6
ก.พ. 14.9 14.5 2 33.2 24.4 28.3 70.0 76.2
มี.ค. 55.6 50.7 5 34.2 25.8 29.4 72.0 88.0
เม.ย. 76.7 67.3 7 35.2 26.9 30.4 71.0 89.4
พ.ค. 159.6 118.8 14 34.6 26.9 30.2 74.0 87.4
มิ.ย. 140.1 108.7 14 34.0 26.8 29.9 74.0 84.6
ก.ค. 142.5 110.0 15 33.4 26.5 29.5 74.0 87.4
ส.ค. 157.5 117.8 16 33.2 26.3 29.3 75.0 86.2
ก.ย. 271.0 152.1 19 32.8 25.5 28.6 79.0 75.0
ต.ค. 201.9 136.7 16 33.0 25.0 28.3 78.0 75.0

พ.ย. 38.9 36.5 5 33.2 24.1 28.2 69.0 81.6

ธ.ค. 7.3 7.2 1 32.7 22.7 27.2 64.0 88.0

รวม 1,285.6 939.3 116  - - - - 999.5

เฉล่ีย - - - 33.5 25.3 28.9 72.0 83.3

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-17   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-17  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 50.7           46.6            5 31.8      22.2        26.8       73.0         54.6            
ก.พ. 79.2           69.2            7 32.0      23.0        27.3       77.0         53.2            
มี.ค. 137.7         107.4           13 32.5      24.1        28.1       79.0         64.5            
เม.ย. 189.1         131.9           15 33.3      24.7        28.6       80.0         66.0            
พ.ค. 412.7         166.3           22 32.8      24.7        28.4       83.0         68.8            
มิ.ย. 784.9         203.5           26 31.4      24.3        27.5       87.0         65.1            
ก.ค. 1,033.5       225.0           27 30.6      24.0        27.1       87.0         66.3            
ส.ค. 993.8         224.4           27 30.7      24.1        27.1       87.0         66.3            
ก.ย. 785.4         203.5           24 30.9      23.8        27.0       87.0         62.7            
ต.ค. 329.2         157.9           21 31.8      23.5        27.0       84.0         60.8            

พ.ย. 82.6           71.7            9 32.6      23.4        27.6       75.0         54.6            

ธ.ค. 27.7           26.5            4 32.2      22.6        27.1       70.0         53.9            

รวม 4,906.5       1,633.9        200  - - - - 736.8           

เฉล่ีย - - - 31.9      23.7        27.5       81.0         61.4            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-18   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดตราด พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-18  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 8.3             8.2              2 33.3      21.3        26.9       65.0         77.8            
ก.พ. 14.7           14.4            2 35.0      23.0        28.4       67.0         70.3            
มี.ค. 53.7           49.1            5 36.3      24.6        29.7       70.0         81.5            
เม.ย. 104.9         87.3            9 36.9      25.5        30.3       73.0         81.6            
พ.ค. 205.3         137.9           15 35.7      25.7        29.7       78.0         81.5            
มิ.ย. 223.3         143.5           18 34.3      25.4        29.1       81.0         75.3            
ก.ค. 270.1         152.0           20 33.5      25.1        28.6       82.0         75.3            
ส.ค. 349.8         160.0           22 33.2      25.0        28.4       82.0         75.0            
ก.ย. 365.8         161.6           21 33.1      24.9        28.3       83.0         69.6            
ต.ค. 155.4         116.8           14 33.2      24.8        28.3       77.0         76.3            

พ.ย. 26.5           25.4            4 33.2      23.4        27.9       68.0         84.3            

ธ.ค. 3.6             3.6              1 32.6      21.5        26.7       63.0         90.5            

รวม 1,781.4       1,059.8        133  - - - - 939.1           

เฉล่ีย - - - 34.2      24.2        28.5       74.0         78.3            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-19   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-19  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ
ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 33.0           31.3            4 31.9      22.2        26.5       75.0         117.2           
ก.พ. 31.0           29.5            4 32.3      24.5        27.8       77.0         123.8           
มี.ค. 75.4           66.3            6 33.0      26.3        29.0       77.0         148.2           
เม.ย. 83.5           72.3            8 34.1      27.3        30.0       77.0         152.4           
พ.ค. 188.1         131.5           15 33.5      27.2        29.9       79.0         139.5           
มิ.ย. 167.0         122.4           16 32.7      27.1        29.5       79.0         130.2           
ก.ค. 171.3         124.4           15 32.2      26.8        29.0       79.0         132.7           
ส.ค. 129.7         102.8           14 32.0      26.6        28.8       80.0         131.4           
ก.ย. 257.6         150.8           18 31.8      25.6        28.3       82.0         114.6           
ต.ค. 193.4         133.6           17 32.4      24.7        27.7       82.0         116.3           

พ.ย. 43.3           40.3            6 32.8      23.7        27.5       75.0         118.8           

ธ.ค. 7.2             7.1              2 32.2      22.0        26.4       71.0         118.4           

รวม 1,380.5       1,012.3        125  - - - - 1,543.4        

เฉล่ีย - - - 32.6      25.3        28.4       78.0         128.6           

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-20   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดระยอง พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-20  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน

ช่วงน้ ามากเกินพอ
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 16.2           15.8            3 32.6      20.1        25.8       70.0         69.1            
ก.พ. 27.4           26.2            3 34.4      22.2        27.6       69.0         68.9            
มี.ค. 46.8           43.3            7 35.7      24.2        29.0       72.0         80.9            
เม.ย. 106.9         88.6            9 36.4      25.2        29.6       75.0         81.0            
พ.ค. 157.5         117.8           17 35.0      25.6        29.0       82.0         78.7            
มิ.ย. 181.5         128.8           18 33.7      25.3        28.3       84.0         73.5            
ก.ค. 230.2         145.4           20 32.7      24.8        27.7       86.0         73.5            
ส.ค. 216.7         141.6           20 32.5      24.8        27.7       86.0         72.5            
ก.ย. 292.1         154.2           20 32.4      24.6        27.4       87.0         66.9            
ต.ค. 168.1         122.9           15 32.5      24.3        27.4       84.0         66.3            

พ.ย. 25.5           24.5            5 32.5      22.6        26.8       77.0         64.2            

ธ.ค. 5.5             5.5              1 31.9      20.2        25.4       72.0         67.6            

รวม 1,474.4       1,014.6        138  - - - - 863.2           

เฉล่ีย - - - 33.5      23.7        27.6       79.0         71.9            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-21   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดสระแก้ว พ .ศ. 2541-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-21  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสระแก้ว (ปี พ.ศ. 2541-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 10.3 10.1 1 31.1 19.0 24.6 62.0 72.9
ก.พ. 9.0 8.9 2 33.6 20.8 26.7 59.0 74.2
มี.ค. 52.5 48.1 5 35.7 23.4 29.0 60.0 92.7
เม.ย. 82.2 71.4 7 36.6 25.0 30.1 64.0 92.4
พ.ค. 150.9 114.5 14 34.9 25.2 29.2 74.0 87.7
มิ.ย. 128.8 102.3 13 33.8 25.1 28.8 74.0 87.6
ก.ค. 126.1 100.7 15 32.9 24.6 28.1 76.0 88.0
ส.ค. 213.1 140.4 16 32.3 24.3 27.6 79.0 82.5
ก.ย. 236.2 146.9 18 32.0 24.2 27.5 81.0 71.1
ต.ค. 118.2 95.8 10 31.8 23.6 27.2 75.0 75.0

พ.ย. 17.0 16.5 3 31.4 21.5 26.1 67.0 75.6

ธ.ค. 6.0 5.9 1 30.4 19.2 24.4 63.0 77.2

รวม 1,150.3 861.5 105  - - - - 976.9

เฉล่ีย - - - 33.0 23.0 27.4 70.0 81.4

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-22   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-22  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชัยภูมิ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน
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0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 6.4 6.3 2 29.0 15.1 21.5 69.0 104.2
ก.พ. 26.8 25.7 3 31.5 17.5 23.8 66.0 110.3
มี.ค. 50.8 46.7 5 33.8 21.2 26.8 67.0 131.1
เม.ย. 83.7 72.5 8 35.1 23.2 28.5 69.0 137.7
พ.ค. 225.6 144.2 16 33.7 24.2 28.2 79.0 131.4
มิ.ย. 347.6 159.8 21 32.6 24.7 28.1 83.0 119.7
ก.ค. 472.6 172.3 24 31.1 24.3 27.2 87.0 107.0
ส.ค. 457.4 170.7 24 31.0 24.3 27.2 87.0 104.2
ก.ย. 263.3 151.3 17 31.6 23.7 27.2 85.0 103.2
ต.ค. 61.8 55.7 6 31.6 21.5 26.2 79.0 111.6

พ.ย. 11.9 11.7 2 31.1 18.7 24.5 74.0 103.5

ธ.ค. 5.6 5.5 1 29.2 15.5 21.9 71.0 100.1

รวม 2,013.5 1,022.4 129  - - - - 1,364.0

เฉล่ีย - - - 31.8 21.2 25.9 76.0 113.7

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-23   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-23  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 5.2 5.2 1 31.4 18.1 24.2 70.0 68.8
ก.พ. 18.7 18.1 3 33.8 20.0 26.4 66.0 68.3
มี.ค. 48.9 45.1 5 35.7 22.8 28.6 67.0 84.0
เม.ย. 86.3 74.4 9 36.5 24.2 29.5 70.0 84.6
พ.ค. 171.2 124.3 15 35.1 24.6 28.9 77.0 83.4
มิ.ย. 125.8 100.5 14 34.4 24.7 28.7 77.0 82.8
ก.ค. 146.4 112.1 17 33.6 24.4 28.2 78.0 85.3
ส.ค. 193.1 133.4 17 33.2 24.3 27.9 80.0 82.2
ก.ย. 249.4 149.9 19 32.2 23.9 27.3 84.0 71.1
ต.ค. 131.3 103.7 11 31.3 23.1 26.6 83.0 71.6

พ.ย. 32.0 30.4 4 30.9 20.8 25.4 76.0 72.0

ธ.ค. 3.9 3.9 1 30.2 18.4 23.8 72.0 75.3

รวม 1,212.2 901.0 116  - - - - 929.4

เฉล่ีย - - - 33.2 22.4 27.1 75.0 77.4

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-24   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-24  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 7.6 7.5 2 31.5 17.4 23.8 70.0 72.2
ก.พ. 16.1 15.7 3 33.5 19.6 26.0 67.0 73.4
มี.ค. 48.9 45.1 5 35.7 22.8 28.6 66.0 93.0
เม.ย. 88.1 75.7 8 36.9 24.8 30.2 67.0 95.7
พ.ค. 180.1 128.2 13 35.6 25.0 29.5 75.0 92.7
มิ.ย. 157.3 117.7 14 34.6 25.1 29.3 76.0 90.6
ก.ค. 194.5 134.0 16 33.7 24.6 28.6 79.0 90.2
ส.ค. 250.0 150.0 18 33.1 24.4 28.1 81.0 84.9
ก.ย. 266.1 151.6 18 32.8 24.0 27.8 83.0 72.6
ต.ค. 92.4 78.7 9 32.7 22.9 27.3 79.0 72.9

พ.ย. 16.2 15.8 2 32.3 20.3 25.8 73.0 73.8

ธ.ค. 3.6 3.6 1 31.0 17.7 23.8 70.0 75.3

รวม 1,320.9 923.6 109  - - - - 987.3

เฉล่ีย - - - 33.6 22.4 27.4 74.0 82.3

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-25   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-25  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 7.5 7.4 6 30.2 17.3 23.2 69.0 128.0
ก.พ. 16.1 15.7 3 32.6 19.5 25.5 67.0 130.2
มี.ค. 45.3 42.0 5 34.7 22.6 28.1 67.0 157.5
เม.ย. 87.3 75.1 7 35.8 24.5 29.5 69.0 163.2
พ.ค. 172.1 124.7 15 34.4 25.0 29.1 77.0 153.5
มิ.ย. 181.2 128.7 15 33.6 25.4 29.0 78.0 143.7
ก.ค. 200.6 136.2 17 32.2 25.0 28.1 82.0 129.3
ส.ค. 271.9 152.2 19 31.6 24.9 27.8 83.0 124.6
ก.ย. 258.9 150.9 18 31.5 24.6 27.6 85.0 113.4
ต.ค. 103.1 86.1 8 31.3 23.2 26.9 81.0 126.8

พ.ย. 18.2 17.7 3 31.3 20.7 25.6 74.0 125.4

ธ.ค. 2.3 2.3 1 30.0 18.0 23.5 70.0 128.0

รวม 1,364.5 939.0 117  - - - - 1,623.6

เฉล่ีย - - - 32.4 22.6 27.0 75.0 135.3

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-26   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พ .ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-26  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 3.1 3.1 1 31.1 18.1 24.0 68.0 113.8
ก.พ. 13.7 13.4 2 33.5 19.8 26.1 66.0 113.4
มี.ค. 28.1 26.8 4 35.5 22.8 28.5 67.0 141.1
เม.ย. 69.7 61.9 7 36.5 24.8 29.8 69.0 142.8
พ.ค. 218.4 142.1 15 35.0 25.4 29.3 76.0 144.2
มิ.ย. 178.6 127.6 15 33.9 25.6 29.1 78.0 135.3
ก.ค. 246.3 149.2 18 32.7 25.0 28.2 81.0 122.8
ส.ค. 266.5 151.7 20 32.2 25.0 28.0 83.0 121.5
ก.ย. 285.1 153.5 19 31.9 24.6 27.7 84.0 111.6
ต.ค. 115.7 94.3 10 31.8 23.8 27.3 80.0 120.6

พ.ย. 23.2 22.3 3 31.7 21.8 26.3 73.0 117.9

ธ.ค. 2.9 2.9 1 30.6 18.9 24.3 70.0 116.3

รวม 1,451.3 948.8 115  - - - - 1,501.1

เฉล่ีย - - - 33.0 23.0 27.4 75.0 125.1

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-27   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-27  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดศรีสะเกษ (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 7.3 7.2 1 31.2 17.5 23.7 70.0 102.3
ก.พ. 12.2 12.0 2 33.8 19.7 26.1 67.0 107.5
มี.ค. 46.0 42.6 5 36.0 22.7 28.7 66.0 137.3
เม.ย. 83.5 72.3 7 36.9 24.5 29.8 69.0 140.1
พ.ค. 191.0 132.6 14 35.5 25.0 29.3 76.0 134.9
มิ.ย. 198.8 135.6 16 34.6 25.1 29.0 78.0 127.8
ก.ค. 237.9 147.3 18 33.5 24.6 28.3 80.0 119.0
ส.ค. 256.4 150.6 19 33.0 24.5 28.0 81.0 114.7
ก.ย. 265.8 151.6 19 32.5 24.2 27.7 84.0 106.8
ต.ค. 111.4 91.5 11 32.1 23.1 27.0 82.0 113.5

พ.ย. 30.3 28.8 4 32.2 20.8 25.8 76.0 105.3

ธ.ค. 2.2 2.2 1 30.9 18.1 24.0 72.0 102.9

รวม 1,442.8 974.3 117  - - - - 1,412.1

เฉล่ีย - - - 33.5 22.5 27.3 75.0 117.7

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-28   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ พ .ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-28  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า

น้ าที่สะสมในดิน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 222.8 143.4 13 30.1 23.3 26.3 87 87.7
ก.พ. 65.2 58.4 5 31.4 22.7 26.7 84 113.1
มี.ค. 125.9 100.5 8 32.8 24.9 27.5 83 125.6
เม.ย. 129.5 102.7 9 33.8 27.5 28.4 83 127.5
พ.ค. 162.9 120.4 15 34.1 23.1 28.4 84 118.1
มิ.ย. 102.9 86.0 12 34.0 22.9 28.3 82 109.8
ก.ค. 106.1 88.1 13 33.7 23.9 28.0 82 114.1
ส.ค. 141.3 109.4 14 34.0 24.2 28.0 82 118.4
ก.ย. 158.6 118.4 16 33.2 24.2 27.6 84 112.5
ต.ค. 299.5 154.9 21 31.8 24.0 27.1 88 101.1

พ.ย. 549.8 180.0 21 30.4 24.0 26.6 90 83.7

ธ.ค. 430.1 168.0 19 29.9 23.7 26.4 88 80.3

รวม 2,494.6 1,430.2 165  - - - - 1,291.9

เฉล่ีย - - - 32.4 24.0 27.4 85 107.7

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-29   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-29  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอช่วงน้ ามากเกินพอช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงน้ าเพียงพอ ช่วงน้ าเพียงพอ
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 63.1 53.8 6 32.6 22.1 26.7 79.0 67.0
ก.พ. 45.4 53.8 6 33.3 22.3 27.1 78.0 65.0
มี.ค. 147.3 49.7 11 33.7 23.2 27.8 80.0 74.1
เม.ย. 217.7 49.7 16 33.8 24.3 28.3 82.0 72.9
พ.ค. 454.9 57.7 23 32.6 24.7 27.9 86.0 72.9
มิ.ย. 452.4 79.9 21 32.0 24.7 27.8 86.0 70.8
ก.ค. 472.2 86.6 23 31.6 24.6 27.5 86.0 73.8
ส.ค. 562.6 93.1 23 31.3 24.5 27.3 87.0 74.4
ก.ย. 628.4 69.2 24 30.9 23.9 26.7 88.0 68.4
ต.ค. 506.5 45.6 24 31.1 23.5 26.5 88.0 65.7

พ.ย. 235.8 41.3 17 31.8 23.2 26.7 85.0 60.9

ธ.ค. 74.0 61.6 9 32.0 22.6 26.6 80.0 66.3

รวม 3,860.3 742.0 202  - - - - 832.1

เฉล่ีย - - - 32.2 23.6 27.2 84.0 69.3

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-30   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดพังงา พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-30  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพังงา (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ
ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงน้ าเพียงพอ
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 168.7 123.2 12 30.4 23.8 26.8 84.0 107.3
ก.พ. 73.4 64.8 5 31.6 23.8 27.4 81.0 126.0
มี.ค. 118.4 96.0 7 32.8 24.3 28.1 80.0 141.7
เม.ย. 112.3 92.1 9 33.9 25.1 28.8 81.0 138.9
พ.ค. 102.8 85.9 13 34.0 25.1 28.6 81.0 131.1
มิ.ย. 83.2 72.1 11 33.5 24.7 28.2 80.0 122.1
ก.ค. 83.9 72.6 12 33.4 24.4 28.0 80.0 125.6
ส.ค. 91.8 78.3 13 33.5 24.4 28.0 80.0 132.4
ก.ย. 109.7 90.4 14 33.0 24.4 27.6 81.0 122.1
ต.ค. 244.3 148.8 20 32.1 24.3 27.3 84.0 115.3

พ.ย. 541.3 179.1 22 30.5 24.3 26.8 88.0 93.0

ธ.ค. 480.9 173.1 21 30.0 24.2 26.6 87.0 95.2

รวม 2,210.7 1,276.4 157  - - - - 1,450.6

เฉล่ีย - - - 32.4 24.4 27.7 82.0 120.9

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-31  สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2549-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-31  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพัทลุง (ปี พ.ศ. 2549-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ าเพียงพอ
ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงน้ ามากเกินพอ
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 50.8 46.7 6 32.9 25.0 28.3 71.0 82.8
ก.พ. 24.8 23.8 4 33.9 25.3 28.9 69.0 79.8
มี.ค. 83.5 72.3 8 34.3 25.9 29.4 71.0 87.7
เม.ย. 138.5 107.8 12 34.1 26.2 29.6 75.0 80.4
พ.ค. 239.0 147.6 19 33.2 26.1 29.0 79.0 80.0
มิ.ย. 244.0 148.7 18 32.6 25.8 28.7 79.0 78.0
ก.ค. 242.0 148.3 19 32.3 25.6 28.4 79.0 81.5
ส.ค. 303.6 155.4 20 32.2 25.6 28.3 79.0 85.6
ก.ย. 347.1 159.7 22 31.8 25.0 27.8 81.0 76.8
ต.ค. 328.8 157.9 23 31.8 24.9 27.6 82.0 72.9

พ.ย. 172.7 125.0 16 32.0 25.2 27.9 79.0 69.9

ธ.ค. 81.2 70.7 10 32.1 25.0 27.8 75.0 78.1

รวม 2,256.0 1,363.9 176  - - - - 953.4

เฉล่ีย - - - 32.8 25.5 28.5 77.0 79.5

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-32   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดภูเก็ต พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-32  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 42.4 39.5 5 32.5 22.3 26.9 73.0 71.6
ก.พ. 19.9 19.3 4 33.8 22.6 27.7 70.0 70.0
มี.ค. 80.4 70.1 8 34.7 23.6 28.5 72.0 81.5
เม.ย. 155.9 117.0 13 34.5 24.8 28.8 76.0 78.6
พ.ค. 498.4 174.8 24 32.6 24.9 27.9 82.0 76.6
มิ.ย. 648.6 189.9 24 31.4 24.7 27.4 84.0 72.3
ก.ค. 707.5 195.8 26 30.9 24.4 27.0 85.0 73.2
ส.ค. 774.3 202.4 27 30.7 24.4 26.9 85.0 74.4
ก.ย. 658.8 190.9 24 30.5 24.0 26.6 86.0 68.7
ต.ค. 412.0 166.2 23 31.1 23.7 26.6 85.0 67.0

พ.ย. 135.9 106.3 14 31.5 23.4 26.8 80.0 65.1

ธ.ค. 56.1 51.1 8 31.6 22.8 26.6 75.0 71.3

รวม 4,190.2 1,523.3 199  - - - - 870.2

เฉล่ีย - - - 32.2 23.8 27.3 79.0 72.5

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-33   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดระนอง พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-33  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดระนอง (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 127.0 101.2 11 29.0 24.2 26.9 83.0 76.0
ก.พ. 61.9 55.8 6 29.3 24.9 27.4 81.0 76.7
มี.ค. 119.9 96.9 7 30.4 25.4 28.2 81.0 86.5
เม.ย. 81.3 70.7 8 31.8 25.9 29.1 81.0 79.8
พ.ค. 133.7 105.1 15 32.8 25.7 29.2 80.0 82.8
มิ.ย. 126.3 100.8 14 32.7 25.4 28.8 78.0 81.6
ก.ค. 113.1 92.6 14 32.4 25.0 28.5 78.0 85.6
ส.ค. 99.8 83.9 15 32.4 25.0 28.4 78.0 88.4
ก.ย. 115.0 93.8 16 31.9 24.8 28.0 80.0 81.3
ต.ค. 303.7 155.4 20 30.6 24.3 27.3 85.0 71.3

พ.ย. 448.1 169.8 19 29.7 24.1 27.0 85.0 66.9

ธ.ค. 254.7 150.5 14 29.3 24.0 26.8 83.0 71.3

รวม 1,984.5 1,276.5 159  - - - - 948.0

เฉล่ีย - - - 31.0 24.9 28.0 81.0 79.0

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-34   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) พ.ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-34  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้้าฝน 
ศักยภาพการคายระเหยน้้า 
(มม.)

เดือน

ปริมาณน้ าฝน

ศักยภาพการคายระเหยน้ า

0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า

ช่วงน้ ามากเกินพอ

ช่วงเพาะปลูก

ช่วงน้ ามากเกินพอ
ช่วงน้ า
เพียงพอ



2-59 
 

 

ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 70.6 62.6 7 31.2 21.8 25.9 82.0 110.4
ก.พ. 19.3 18.7 3 32.8 21.7 26.7 79.0 120.4
มี.ค. 72.1 63.8 5 34.4 22.5 27.7 77.0 146.6
เม.ย. 86.9 74.8 8 35.3 23.8 28.5 78.0 136.5
พ.ค. 163.0 120.5 17 34.6 24.2 28.0 83.0 128.0
มิ.ย. 130.4 103.2 15 33.8 24.0 27.8 82.0 111.9
ก.ค. 137.1 107.0 17 33.2 23.7 27.3 83.0 114.1
ส.ค. 131.8 104.0 17 33.2 23.6 27.2 83.0 120.0
ก.ย. 162.6 120.3 19 32.7 23.5 26.9 84.0 106.2
ต.ค. 214.6 140.9 19 32.0 23.5 26.6 87.0 102.3

พ.ย. 286.2 153.6 17 30.8 23.3 26.3 87.0 90.0

ธ.ค. 164.2 121.1 13 30.2 22.6 25.8 86.0 91.5

รวม 1,638.8 1,190.5 157  - - - - 1,377.8

เฉล่ีย - - - 32.9 23.2 27.1 83.0 114.8

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-35   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ .ศ. 2533-2562

เดือน

ตารางท่ี 2-35  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี พ.ศ. 2533-2562)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2562
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เดือน
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ปริมาณ น า้ฝนท่ีใช้ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื น ศักยภาพการคาย

น า้ฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต้่าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน า้ (มม.)*
ม.ค. 96.7           81.7            8 30.8      22.0        26.0       81.0         62.0            
ก.พ. 55.3           50.4            5 31.9      22.5        26.8       79.0         59.9            
มี.ค. 114.0         93.2            7 33.3      23.6        27.9       78.0         72.5            
เม.ย. 95.4           80.8            8 34.3      24.7        28.8       78.0         73.5            
พ.ค. 170.3         123.9           17 33.6      25.0        28.3       81.0         76.3            
มิ.ย. 162.7         120.3           18 32.6      24.8        27.9       81.0         73.8            
ก.ค. 194.5         134.0           21 31.9      24.4        27.4       82.0         75.0            
ส.ค. 198.3         135.4           20 31.9      24.5        27.3       82.0         76.3            
ก.ย. 178.9         127.7           20 31.7      24.3        27.1       83.0         70.8            
ต.ค. 247.2         149.4           20 31.2      23.9        26.8       85.0         66.0            

พ.ย. 257.1         150.7           14 30.6      23.3        26.5       84.0         60.9            

ธ.ค. 172.6         124.9           9 30.2      22.0        25.7       80.0         63.6            

รวม 1,943.0       1,372.4        166  - - - - 830.6           

เฉล่ีย - - - 32.0      23.8        27.2       81.0         69.2            

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ 

รูปท่ี 2-36   สมดุลของน  าเพ่ือการเกษตร จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2534-2563

เดือน

ตารางท่ี 2-36  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชุมพร (ปี พ.ศ. 2534-2563)

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2563
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 ลักษณะภูมิอากาศรายภาค ประกอบด้วย ลักษณะภูมิอากาศภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศได้ ดังตารางที่ 2-36 ถึง 
2-40 ดังนี ้

ตารางท่ี 2-37 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ปี 2534-2563 

เดือน 
ปริมาณ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น 

น้้าฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่้าสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) 

ม.ค. 12.4 2 15.9 30.6 22.3 72 

ก.พ. 11.0 1 17.1 33.3 24.4 65 

มี.ค. 33.1 4 20.3 35.8 27.4 61 

เม.ย. 70.2 7 23.5 37.1 29.6 63 

พ.ค. 179.7 15 24.3 35.1 28.8 74 

มิ.ย. 146.4 17 24.5 33.5 28.3 79 

ก.ค. 182.5 20 24.3 32.5 27.6 81 

ส.ค. 243.4 21 24.0 32.0 27.2 84 

ก.ย. 215.8 18 23.7 32.3 27.2 84 

ต.ค. 106.8 11 22.6 32.0 26.5 82 

พ.ย. 29.4 4 19.8 31.3 24.8 78 

ธ.ค. 12.6 2 16.7 29.7 22.4 75 

รวม 1,243.3 122 - - - - 

เฉลี่ย - - 32.9 21.4 26.4 75 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2563) 
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ตารางท่ี 2-38  สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ปี 2534-2563 

เดือน 
ปริมาณ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น 

น้้าฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่้าสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) 

ม.ค. 22.9 3 21.0 30.9 25.8 72 

ก.พ. 13.7 2 22.5 32.2 27.0 72 

มี.ค. 44.9 4 24.3 33.4 28.5 75 

เม.ย. 67.1 6 25.2 34.5 29.4 75 

พ.ค. 152.5 13 25.4 34.0 29.2 77 

มิ.ย. 168 16 25.0 33.0 28.5 79 

ก.ค. 156.2 17 24.8 32.4 28.1 79 

ส.ค. 204.1 18 24.7 32.1 27.8 80 

ก.ย. 256.4 19 24.3 32.1 27.6 82 

ต.ค. 226.1 16 23.8 31.5 27.2 82 

พ.ย. 52.0 5 22.8 31.4 26.7 75 

ธ.ค. 16.1 2 21.0 30.5 25.4 70 

รวม 1,380.0 121 - - - - 

เฉลี่ย - - 23.7 32.3 27.6 77 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2563) 



2-63 
 

ตารางท่ี 2-39  สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ปี 2534-2563 

เดือน 
ปริมาณ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น 

น้้าฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่้าสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพทัธ์ (%) 

ม.ค. 26.2 3 21.7 32.5 26.6 70 

ก.พ. 33.6 4 23.2 33.4 27.7 72 

มี.ค. 80.4 7 24.9 34.3 28.8 75 

เม.ย. 117.7 10 25.8 35.0 29.6 76 

พ.ค. 225.7 16 26.0 34.3 29.3 79 

มิ.ย. 292.6 18 25.7 33.3 28.8 81 

ก.ค. 355.6 19 25.4 32.5 28.4 81 

ส.ค. 355.2 20 25.3 32.4 28.2 82 

ก.ย. 392.2 20 24.8 32.2 27.9 83 

ต.ค. 210.0 17 24.3 32.5 27.6 81 

พ.ย. 44.3 6 23.4 32.9 27.5 73 

ธ.ค. 10.7 2 21.8 32.4 26.5 68 

รวม 2,144.2 142 - - - - 

เฉลี่ย - - 33.1 24.4 28.1 77 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2563) 
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ตารางท่ี 2-40  สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2534-2563 

เดือน 
ปริมาณ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น 

น้้าฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่้าสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) 

ม.ค. 7.5 2 17.7 31.1 23.8 68 

ก.พ. 12.9 2 19.4 33.3 25.8 64 

มี.ค. 40.6 5 22.8 35.6 28.6 65 

เม.ย. 73.8 7 24.3 36.3 29.7 68 

พ.ค. 177.0 14 25.1 35.3 29.4 75 

มิ.ย. 178.6 15 25.0 34.0 28.9 78 

ก.ค. 228.7 17 24.6 33.0 28.2 81 

ส.ค. 279.1 19 24.4 32.2 27.7 83 

ก.ย. 258.0 18 24.1 32.2 27.6 85 

ต.ค. 112.8 11 22.8 31.3 26.6 81 

พ.ย. 16.3 3 20.6 31.5 25.6 73 

ธ.ค. 3.6 1 17.8 30.2 23.5 70 

รวม 1,388.9 114 - - - - 

เฉลี่ย - - 22.4 33.0 23.8 68 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2563) 
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ตารางท่ี 2-41  สถิติภูมิอากาศภาคใต้ ปี 2534-2563 

เดือน 
ปริมาณ จ้านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น 

น้้าฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่้าสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) 

ม.ค. 117.5 9 23.2 31 26.7 81 

ก.พ. 50.2 5 23.4 32 27.3 78 

มี.ค. 107.8 7 24.3 33.2 28.2 78 

เม.ย. 116.2 10 25.4 33.8 28.8 79 

พ.ค. 207.8 17 24.8 33.5 28.5 81 

มิ.ย. 219 16 24.6 32.8 28.1 81 

ก.ค. 227.6 17 24.5 32.5 27.8 81 

ส.ค. 248.7 18 24.6 32.5 27.8 81 

ก.ย. 252.4 19 24.3 32.1 27.4 83 

ต.ค. 300.1 21 24.1 31.4 27 85 

พ.ย. 353.9 18 23.9 30.8 26.9 85 

ธ.ค. 253 14 23.4 30.5 26.5 82 

รวม 2,454.2 171 - - - - 

เฉลี่ย - - 24.2 32.2 27.6 81 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2563)  
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2.5  สภาพภูมิประเทศ 
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล

สภาพการใช้ที่ดินจากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข (DEM) จากส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถูกน ามาใช้ในการศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศที่ปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ของ
ประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ระดับความลาดชันในพ้ืนที่สภาพการใช้ที่ดิน ที่มีการปลูกพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อยู่จริง รายละเอียดดังภาคผนวก ค (ตารางผนวกที่ 1 ถึง ตารางผนวกที่ 5) และศึกษาลักษณะภูมิประเทศใน
ขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งการศึกษา
ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกเป็น 5 ภูมภิาค รายละเอียดดังนี้ 

 2.5.1  ภาคเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช ได้แก่ กล้วยไข่
ก าแพงเพชร ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน สับปะรดนางแล สบัปะรดภูแลเชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา สับปะรดหว้ยมุ่น 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวก่ าล้านนา 
 1) กล้วยไข่ก้าแพงเพชร 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมี
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีสลับพ้ืนที่สูงต่ าบ้างเล็กน้อย มีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 104 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
คิดเป็นร้อยละ 49.70 ของพ้ืนที่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 20.84 19.61 5.44 2.28 และ 0.23
ของพ้ืนทีต่ามล าดับ (รูปที่ 2.5-1) 
 2) ล้าไยเบี้ยวเขียวล้าพูน 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ต าบล ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีลักษณะเป็นที่ราบเล็กๆ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ า และที่ราบขั้นบันไดระดับ
ต่างๆ ซึ่งที่ราบดังกล่าว เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ าพามาในที่ราบลุ่ม ลักษณะภูมิประเทศมี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของพ้ืนที่ และพ้ืนที่น้ า คิดเป็นร้อยละ 
2.71 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-2) 
 3) สับปะรดนางแล 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดนางแล พ้ืนที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา เนินเขา และภูเขาสูง มีแนวเขา
อยู่ในด้านทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 400 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 38.76 รองลงมาคือ พ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 31.26 15.17 6.83 3.24 และ 3.18 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-3) 
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 4) สับปะรดภูแลเชียงราย 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูแลเชียงราย พ้ืนที่ต าบลนางแล ต าบลท่าสุด 
และต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา 
เนินเขา และภูเขาสูง มีแนวเขาอยู่ในด้านทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 
400 เมตร สภาพพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่มีความลาดเอียง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 38.56 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 36.45 13.09 
6.07 2.16 และ 2.06 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-4) 
 5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา พ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าหลายสายที่ไหลไปรวม
กันลงสู่กว๊านพะเยา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็น
ร้อยละ 40.44 รองลงมาคือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และ พ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 33.93 9.77 9.20 0.93 และ 0.72 ของพ้ืนที่
ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-5) 
 6) สับปะรดห้วยมุ่น 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น พ้ืนทีต่ าบลห้วยมุ่น และต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเทือกเขา
หลวงพระบางเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทย-ลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 82.81 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย และพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 7.10 6.63 2.77 และ 0.32 
ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-6) 
 7) มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์ พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
พ้ืนที่คล้ายแอ่งกระทะ มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 44.77 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา
คิดเป็นร้อยละ 27.11 15.57 5.83 3.54 และ 1.73 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-7) 
 8) ข้าวก่้าล้านนา 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได่แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน พ้ืนที่จังหวัดในบริเวณดังกล่าวมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเนินเขาสลับกับแอ่งน้ าแคบๆ พ้ืนที่ปลูกข้าวจึงมีความ
หลากหลาย พบพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งในพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่บนไหล่เขา ในลักษณะข้าวนาสวนและข้าวไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 70.36 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และ
พ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 10.65 6.33 5.06 3.51 และ 2.01 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-8) 
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รูปที่ 2.5-1 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยไข่ก าแพงเพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รปูท่ี 2.5-2 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-3 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดนางแล ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-4 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภูแลเชียงราย ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.5-5 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-6 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-7 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-8 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวก่ าล้านนา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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2.5.2  ภาคกลาง 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคกลาง มีจ านวน 16 ชนิดพืช ได้แก่ ส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มะยงชิด
นครนายก มะปรางหวานนครนายก พริกบางช้าง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ชมพู่เพชร 
มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มะนาวเพชรบุรี กระท้อนตะลุง 
และละมุดบ้านใหม ่มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าท่าจีน ไหลผ่านบริเวณอ าเภอเมือง 
อ าเภอมโนรมย์ และอ าเภอสรรคบุรี ส่วนพื้นที่ในอ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอหันคา กิ่งอ าเภอหนองมะโมง และ
กิ่งอ าเภอเนินขาม มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ลุ่ม ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 79.95 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่
ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน คิดเป็นร้อยละ 12.68 1.80 0.88 และ 
0.05 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-9) 

 2)  ส้มโอนครชัยศรี 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี พ้ืนทีอ่ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี 
และอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของลุ่มแม่น้ านครชัยศรี มีตะกอนมาทับถม
เมื่อเกิดฤดูน้ าหลาก ส่งผลให้มีธาตุอาหารต่างๆ สะสมอยู่ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-10) 

 3)  ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม พ้ืนที่ต าบลขันแตก 
ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมือง ทุกต าบลยกเว้นต าบลยี่สารและต าบลแพรกหนามแดงในอ าเภออัมพวา และ
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าการเกษตรเนื่องจากมีแม่น้ าล าคลอง
อยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย แม่น้ าแม่กลอง คลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อกันกว่า 
300 คลอง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 96.49 ของ
พ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-11) 

 4)  ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม พ้ืนที่ต าบลขันแตก อ าเภอ
เมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าการเกษตร
เนื่องจากมีแม่น้ าล าคลองอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย แม่น้ าแม่กลอง คลองธรรมชาติและ
คลองขุดเชื่อมต่อกันกว่า 300 คลอง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิด
เป็นร้อยละ 66.22 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-12) 
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 5)  มะยงชิดนครนายก 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดนครนายก ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง
นครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 61.86 รองลงมาคือพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน 
คิดเป็นร้อยละ 29.48 3.91 1.48 0.24 และ 0.09 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-13) 

 6)  มะปรางหวานนครนายก 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะปรางหวานนครนายก ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง
นครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 61.86 รองลงมาคือพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน 
คิดเป็นร้อยละ 29.48 3.91 1.48 0.24 และ 0.09 ของพ้ืนที่ตามล าดบั (รูปที่ 2.5-14) 

 7)  พริกบางช้าง 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกพริกบางช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภออัมพวา และ
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และพ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  สภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 80.79 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-15) 

 8) มะพร้าวน้้าหอมราชบุรี 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่  7 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอวัดเพลง อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านแพ อ าเภอ
ปากท่อ และอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่บริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง และทางด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัดราชบุรี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 62.92 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 14.81 12.41 4.07 1.37 และ 
0.17 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-16) 

 9) สับปะรดบ้านคา 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดบ้านคา ครอบคลุมพ้ืนที่  4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่
ในพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ราบสูง ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 800 เมตร ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไม่เต็มที่มากนัก เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 46.55 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิด
เป็นร้อยละ 21.62 16.85 9.78 2.59 และ 0.43 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-17)  
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 10) ชมพู่เพชร 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกชมพู่เพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี อ าเภอบ้านลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อย อ าเภอชะอ า อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง และอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 53.15 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 23.87 12.08 
6.52 3.01 และ 0.44 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-18) 

 11) มะพร้าวทับสะแก 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอทับ
สะแก อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย และเฉพาะต าบลเกาะหลัก ต าบลคลองวาฬ และต าบล
ห้วยทราย ในอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 31.81 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 
27.40 20.56 12.85 4.89 และ 1.71 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-19) 

 12) มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ า ลพบุรีไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 69.10 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-20) 

 13) ล้าไยพวงทองบ้านแพ้ว 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มี
แม่น้ า ลพบุรีไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 
93.57 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-21) 

 14) มะนาวเพชรบุรี 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะนาวเพชรบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอบ้านลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อย อ าเภอชะอ า 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง และอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีแม่น้ าสายส าคัญ
ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี จึงท าให้บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าระบบชลประทาน ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจานและ
เขื่อนเพชรบุรี จึงท าให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 53.15 รองลงมาคือพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
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ราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา 
คิดเป็นร้อยละ 23.87 12.08 6.52 3.01 และ 0.44 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-22) 

 15) กระท้อนตะลุง 

  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลงิ้วราย และ
ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าลพบุรีไหล
ผ่าน ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของพ้ืนที่  
(รูปที่ 2.5-23)  

 16) ละมุดบ้านใหม่ 

   ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกละมุดบ้านใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ ต าบล
ท่าตอ และต าบลบ้านขวาง อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกิดจากดินตะกอนแม่น้ าเจ้าพระยาที่ถูกพัดพา
มาและเกิดการทับถมเป็นระยะเวลานานหลายปี จนกระทั่งเกิดเป็นแผ่นดินงอกยื่นออกไปตลอดริมฝั่ง
คลอง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของพื้นที่ 
(รูปที่ 2.5-24)     
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รูปที่ 2.5-9 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 
 

2-81 

รูปที่ 2.5-10 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอนครชัยศรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-11 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-12 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-13 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะยงชิดนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-14 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (G I) มะปรางหวานนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-15 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พริกบางช้าง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-16 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-17 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดบ้านคา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-18 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ชมพู่เพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-19 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวทับสะแก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-20 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.5-21 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.5-22 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะนาวเพชรบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-23 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระท้อนตะลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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รูปที่ 2.5-24 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ละมุดบ้านใหม่ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา



2-96 
 

 2.5.3  ภาคตะวันออก 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออก มีจ านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดศรีราชา ทุเรียนปราจีน สับปะรดทอง
ระยอง และสับปะรดตราดสีทอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองบางคล้า 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ครอบคลุมพ้ืนที่
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านทางทิศตะวันตก 
ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 
2.5-25) 
 2)  มะพร้าวน้้าหอมบางคล้า 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบาง
คล้า อ าเภอคลองเข่ือน และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-26) 
 3) สับปะรดศรีราชา 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอพนัสนิคม และ
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทั่วไปมีทั้งพ้ืนที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็กๆ
กระจายทั่วไป ไม่มีแม่น้ าล าคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน มีทางน้ าไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา 
คิดเป็นร้อยละ 21.41 12.06 8.82 2.25 และ 0.40 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-27) 
 4)  ทุเรียนปราจีน 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.65 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.15 11.78 9.01 8.19 และ 5.49 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-28) 
 5)  สับปะรดทองระยอง 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ 
อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 32.78 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่
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ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 29.28 
19.44 11.18 1.70 และ 0.36 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-29) 
 6)  สับปะรดตราดสีทอง 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดตราดสีทอง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 25.86 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา 
คิดเป็นร้อยละ 22.01 20.24 16.51 7.07 และ 3.60 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-30) 



 
 

2-98 

รูปที่ 2.5-25 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-26 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-27 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดศรีราชา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-28 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนปราจีน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-29 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-30 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดตราดสีทอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 2.5.4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 ชนิด
พืช ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะ
เกษ สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และส้มโอทองดีบ้านแท่น 
 1)  ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยราช อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอ
ปะค า อ าเภอละหานทราย และอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 59.81 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน คิดเป็นร้อยละ 25.48 6.42 3.34 และ 
0.50 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-31) 
 2)  หอมแดงศรีสะเกษ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ อ าเภอราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็น
ร้อยละ 73.57 และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-32) 
 3)  กระเทียมศรีสะเกษ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ปลูกกระเทียมศรีสะเกษ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ อ าเภอราษีไสล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอวังหิน และอ าเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็น
ร้อยละ 73.57 และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-33) 
 4)  ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอขุน
หาญ อ าเภอกันทรลักษ์ และอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่อ าเภอขุนหาญและอ าเภอกันทร
ลักษ์ เป็นที่ราบสูงดินสีแดงอุดมสมบูรณ์ ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงลาดต่ าลงมาทางทิศ
เหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่และพืชสวน ส่วนพ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่ม สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การท านาและการปลูกพืชผัก บริเวณทิศใต้เป็นพ้ืนที่สูงเหมาะแก่การ
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
37.09 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 31.97 15.16 7.38 4.64 และ 1.04 ของพ้ืนที่
ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-34) 
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 5)  สับปะรดท่าอุเทน 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน 
และอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกกระจายสม่ าเสมอ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม อิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 55.34 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด คิดเป็นร้อยละ 
31.69 และ 6.19 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-35) 
 6)  ล้ินจี่นครพนม 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่นครพนม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตตอนใต้ทางฝั่งทิศตะวันออก พ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง และมีพ้ืนที่ดอนบางส่วน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ 
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.36 และรองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
คิดเป็นร้อยละ 43.96 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-36) 
 7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นลูกคลื่นสลับกัน จากระดับน้ าทะเล 200 เมตร            
มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ในบางอ าเภอซึ่งอยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร             
ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็น
ร้อยละ 74.08 ของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของพ้ืนที่ (รูปที่ 2.5-37) 
 8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 64.39 
รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด คิดเป็น
ร้อยละ 22.98 7.83 และ 1.01 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-38)
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รูปที่ 2.5-31 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-32 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-33 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระเทียมศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-34 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.5-35 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-36 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่นครพนม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-37 ลักษณะภูมปิระเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-38 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอทองดีบ้านแท่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 2.5.5  ภาคใต ้
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคใต้ มีจ านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ มะพร้าว
เกาะพะงัน เงาะโรงเรียนนาสาร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สับปะรดภูเก็ต
ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ทุเรียนในวงระนอง กล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลือง         
ปะทิวชุมพร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  มะพร้าวเกาะพะงัน 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใต้ และ
ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะพะงันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กลางทะเล
อ่าวไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ลาดชัน บริเวณกลางเกาะเป็นภูเขาสูงป่าดิบชื้นสภาพ
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีล าคลองสายสั้นๆ จ านวน 19 สาย ที่ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล ลักษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 77.70 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด 
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนิน
เขา คิดเป็นร้อยละ 7.29 6.99 4.96 1.97 และ 0.66 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-39) 
 2)  เงาะโรงเรียนนาสาร 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา
สาร อ าเภอบ้านนาเดิม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่
ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าตาปี คลองฉวาง คลองสระ คลองท่านอง และคลองล าพูน 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเคยเป็นพ้ืนที่เหมืองแร่มาก่อน จึงท าให้ดินบริเวณนั้นมีแร่ธาตุยิปซั่มและ
แมกนีเซียมอยู่ในดินเป็นจ านวนมาก จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกเงาะ ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 35.13 รองลงมาคือพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา 
คิดเป็นร้อยละ 27.07 25.77 8.33 2.55 และ 0.26 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-40) 
 3)  ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มป่าชายเลน น้ าท่วมขัง เป็นน้ ากร่อย 
บริเวณพ้ืนที่ไม่พบภูเขาหรือเนินสูง พ้ืนที่บริเวณทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อทะเลอ่าวไทย มีสันทราย
แคบทอดยาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 
97.42 ของพ้ืนที ่(รูปที่ 2.5-41) 
 4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ตอนต้น
ของทะเลสาบสงขลา เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าในบริเวณที่ลุ่มฝั่งน้ า
รวมถึงบริเวณสันดินริมน้ า ซึ่งเกิดจากล าน้ าพัดพาตะกอนมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ าหลาก โดยที่
ราบกว้างดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตก และทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันออก
เป็นแนวยาวเหนือใต้ มีทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับการท าการเกษตร ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 51.63 ของพ้ืนที่ รองลงมา
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คือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และ
พ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 20.09 8.67 5.72 0.71 และ 0.21 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-42) 
 5)  สับปะรดภูเก็ต 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอถลาง อ าเภอ
กระทู้ และอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือไม่ไกล
แผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง พ้ืนที่เกาะ
ประกอบด้วยพ้ืนที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ า มีภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ซึ่ง
ภูเขาส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตก ท าให้ที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกแคบ ทางด้านเหนื อและ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงทางตอนใต้และตะวันออก ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 30.51 รองลงมาคือพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน คิดเป็นร้อยละ 
19.11 15.51 12.13 และ 3.04 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-43) 
 6)  ทุเรียนสาลิกาพังงา 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสาลิกาพังงา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 81.31 รองลงมาคือ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 8.43 5.39 2.48 2.02 และ 0.37 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 
2.5-44) 
 7)  ข้าวไร่ดอกข่าพังงา 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าพังงา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
อ าเภอท้ายเหมือง และอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 25.27 9.08 6.86 2.36 
และ 0.51 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-45) 
 8)  ทุเรียนในวงระนอง 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในวงระนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลในวงเหนือ 
และต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสองคาบสมุทร โดย
ฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดระนองมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า และฝั่งทะเลอ่าวไทยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน คล้ายกับอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 320 เมตร มีป่าต้นน้ าและคลองสายหลัก ได้แก่ คลองห้วยหอย และล าห้วย
ต่างๆ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 83.48 รองลงมาคือพ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด และพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ  
7.86 7.30 และ 1.36 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-46) 
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 9) กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร ตามประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญามีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ลักษณะพ้ืนที่จังหวัดชุมพรมีที่ราบทางตอน
ตอนกลางของจังหวัดและที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงเนื่องจากมีเทือกเขา
ตะนาวศรีอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิด
เป็นร้อยละ 45.46 รองลงมาคือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 19.89 19.89 9.41 3.92 และ 
0.76 ของพ้ืนที่ตามล าดับ (รูปที่ 2.5-47) 
 10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
  ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ตามประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญามีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ลักษณะพ้ืนที่จังหวัดชุมพรมีที่ราบทางตอน
ตอนกลางของจังหวัดและที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว
เหลืองปะทิวชุมพร พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงเนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีอยู่ทางทิศตะวันตก
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมา
คือพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนชัน และพ้ืนที่เนินเขา คิดเป็นร้อยละ 19.89 19.89 9.41 3.92 และ 0.76 ของพ้ืนที่ตามล าดับ 
(รูปที่ 2.5-48) 
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 รูปที่ 2.5-39 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวเกาะพะงัน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 
 

2-118 

รูปที่ 2.5-40 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เงาะโรงเรียนนาสาร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 
 

2-119 

รูปที่ 2.5-41 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-42 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-43 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภูเก็ต ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-44 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทเุรียนสาลิกาพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-45 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขา้วไร่ดอกข่าพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-46 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนในวงระนอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-47 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยเล็บมือนางชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.5-48 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา



2-127 

2.6  ทรัพยากรดินและที่ดิน 
 ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของประชากรไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดินจึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยในการผลิตอาหารของมนุษย์  
จากกระบวนการก าเนิดของดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับ
อินทรียวัตถุ น้ าและอากาศจนกลายเป็นดิน ท าให้ดินแต่ละแห่งมีลักษณะต่างกันเนื่องจากการก าเนิดดิน 
ที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุต้นก าเนิด ระยะเวลาและส่วนผสมจากมูลของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับดินในการเพาะปลูก ดินแต่ละแห่งจึงมีความ
เหมาะสมแตกตา่งกันไปในแต่ละพืชตามลักษณะของดิน  
 ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 
2561) และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2563) ถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรดินและที่ดินที่เป็นอัตลัตลักษณ์ ( Identity) คุณลักษณะเฉพาะตัว
ของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้ง 48 ชนิด โดยแบ่งพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกลุ่มตาม 5 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ จ านวน 8 ชนิดพืช  ภาคกลาง จ านวน 14 ชนิดพืช ภาคตะวันออก จ านวน 6 ชนิดพืช 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 ชนิดพืช และภาคใต้ จ านวน 10 ชนิดพืช แสดงรายละเอียด
ทรัพยากรดินในแต่ละชนิดพืช ดังนี้ 

 2.6.1 ภาคเหนือ 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช ได้แก่ กล้วย
ไข่ก าแพงเพชร ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
สับปะรดห้วยมุ่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวก่ าล้านนา  

   1) กล้วยไข่ก้าแพงเพชร จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกกล้วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอน
น้ าพารปูพัด มีเนื้อที่ 14,743 ไร่ หรือร้อยละ 57.49 ของพ้ืนที่ปลูกกล้วยทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) 
ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) และชุดดินไทรงาม (Sg) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกกล้วยในกลุ่มดินเหนียว กลุ่มดิน
ร่วนละเอียด กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินร่วนหยาบ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และกลุ่มดินลึก
ปานกลาง-ดินตื้น มีเนื้อที่ 7,573 1,848 693 504 211 62 และ 11 ไร่ หรือร้อยละ 29.52 7.20 2.71 
1.97 0.83 0.24 และ 0.04 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกล้วย ดังนี้ (ตารางที่ 
2.6-1 และรูปที่ 2.6-1)  
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ตารางท่ี 2.6-1 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกล้วยที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
กล้วยไข่ก าแพงเพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 693   2.71  

ชุดดินโกสัมพี Ksp  555   2.16  
ชุดดินเชียงคาน Ch  1   0.01  
ชุดดินท่ายาง Ty  21   0.08  
ชุดดินพรานกระต่าย Prk  1   0.01  
ชุดดินแม่ริม Mr  106   0.41  
ชุดดินหินซ้อน Hs  9   0.04  

2. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 1,848   7.20  
ชุดดินขาณุ Khu  147   0.57  
ชุดดินคลองขลุง Khk  1,632   6.36  
ชุดดินหนองฉาง Nch  69   0.27  

3. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 211   0.83  
ชุดดินทัพทัน Tht  72   0.28  
ชุดดินลานสัก Lsk  61   0.24  
ชุดดินอุทัยธานี Uti  58   0.23  
ชุดดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน AC  20   0.08  

4. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 14,743   57.49  
ชุดดินก าแพงเพชร Kp  10,558   41.16  
ชุดดินเชียงใหม่ Cm  1,849   7.21  
ชุดดินไทรงาม Sg  1,245   4.86  
ชุดดินไทรงาม-ชุดดินก าแพงเพชร Sg-Kp  1,091   4.26  

5. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 504   1.97  
ชุดดินทับเสลา Tas  299   1.17  
ชุดดินบ้านไร่ Bar  122   0.48  
ชุดดินลาดหญ้า Ly  83   0.32  
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ตารางท่ี 2.6-1 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
6. กลุ่มดินลึกปานกลาง-ดินตื้น 

 
 11   0.04  

ชุดดินลาดหญ้า-ชุดดินท่ายาง Ly-Ty  11   0.04  
7. กลุ่มดินเหนียว 

 
 7,573   29.52  

ชุดดินเฉลียงลับ Cl  22   0.08  
ชุดดินพิษณุโลก Psl  1,826   7.12  
ชุดดินโพทะเล Plo  4,034   15.73  
ชุดดินสุโขทัย Skt  1,691   6.59  

8. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 62   0.24  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  62   0.24  

 
   2) ล้าไยเบี้ยวเขียวล้าพูน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกล าไยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่  
19 ,310 ไร่  หรือร้อยละ 67.17 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยทั้ งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินหางดง (Hd) รองลงมา 
คือพ้ืนที่ปลูกล าไยในกลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินร่วนหยาบ และกลุ่มดินทรายแป้ง 
มีเนื้อที่ 5,138 2,684 และ 1,620 ไร่ หรือร้อยละ 17.87 9.33 และ 5.63 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด
ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกล าไย ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-2 และรูปที่ 2.6-2)  

ตารางท่ี 2.6-2  ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกล าไยที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินทรายแป้ง 

 
 1,620        5.63  

ชุดดินล าปาง Lp  1,620         5.63  

2. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 2,684        9.33  

ชุดดินสันทราย Sai  2,684         9.33  
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ตารางท่ี 2.6-2 (ต่อ)   

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
3. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 

 
 5,138       17.87  

ชุดดินเชียงใหม่ Cm  5,138       17.87  

4. กลุ่มดินเหนียว 
 

 19,310       67.17  

ชุดดินหางดง Hd  19,310       67.17  

 
   3) สับปะรดนางแล จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน                   
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
4,300 ไร่ หรือร้อยละ 65.65 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินเชียง
แสน (Ce) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินเวียงชัย (Wch) และชุดดินพาน (Ph) รองลงมา
คือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพา
รูปพัด และกลุ่มดินตื้น มีเนื้อที่ 1,829 359 37 และ 25 ไร่ หรือร้อยละ 27.93 5.48 0.56 และ 0.38 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-3 และรูปที่ 2.6-3) 
 

ตารางท่ี 2.6-3 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดนางแล ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
         25        0.38  

ชุดดินท่าลี่ Tl          25         0.38  

2. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

         37        0.56  

ชุดดินเชียงใหม่ Cm          37         0.56  

3. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

       359        5.48  

ชุดดินวังสะพุง Ws        359         5.48  
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ตารางท่ี 2.6-3 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
4. กลุ่มดินเหนียว 

 
     4,300       65.65  

ชุดดินเชียงของ Cg        457         6.98  

ชุดดินเชียงแสน Ce        716       10.93  

ชุดดินพาน Ph        109         1.67  

ชุดดินเวียงชัย Wch        287         4.38  

ชุดดินหนองมด Nm      2,421       36.96  

ชุดดินหางดง Hd        310         4.73  

5. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

     1,829       27.93  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC      1,829       27.93  

 
   4) สับปะรดภูแลเชียงราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่  
6,484 ไร่ หรือร้อยละ 54.11 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินหนองมด 
(Nm) ชุดดินเวียงชัย (Wch) ชุดดินเชียงแสน (Ce) ชุดดินพาน (Ph) และชุดดินเชียงของ (Cg) รองลงมา
คือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินตื้น กลุ่มดิน
ลึกปานกลาง และกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 4,956 188 143 118 และ 94 ไร่ หรือร้อยละ 41.36 
1.57 1.19 0.99 และ 0.78 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้  (ตาราง
ที่ 2.6-4 และรูปที่ 2.6-4)  
  



2-132 

ตารางที่ 2.6-4 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดภูแลเชียงราย ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 143        1.19  

ชุดดินท่าลี่ Tl  55         0.46  
ชุดดินโป่งตอง Po  88         0.73  

2. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 94        0.78  
ชุดดินแม่ขาน Mkn  94         0.78  

3. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 188        1.57  
ชุดดินเชียงใหม่ Cm  68         0.57  
ชุดดินแม่อิง Mi  120         1.00  

4. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 118        0.99  
ชุดดินวังสะพุง Ws  118         0.99  

5. กลุ่มดินเหนียว 
 

 6,484       54.11  
ชุดดินเชียงของ Cg  242         2.02  
ชุดดินเชียงแสน Ce  362         3.02  
ชุดดินพาน Ph  284         2.37  
ชุดดินเวียงชัย Wch  1,728       14.42  
ชุดดินหนองมด Nm  1,891       15.78  
ชุดดินหางดง Hd  1,977       16.50  

6. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 4,956       41.36  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  4,956       41.36  

 
   5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 5,148 
ไร่ หรือร้อยละ 39.50 ของพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมดหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ในกลุ่มดินเหนียว  
กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินทรายแป้ง กลุ่มดินตื้น และกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่  
3,197 1,393 1,134 1,131 792 และ 237 ไร่ หรือร้อยละ 24.54 10.68 8.70 8.68 6.08 และ 1.82 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-5 และรูปที่ 2.6-5) 
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ตารางท่ี 2.6-5 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 792        6.08  

ชุดดินท่ายาง Ty  175         1.34  
ชุดดินพะเยา Pao  617         4.73  

2. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 1,131        8.68  
ชุดดินล าปาง Lp  1,131         8.68  

3. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 237        1.82  
ชุดดินแพร่ Pae  165         1.27  
ชุดดินแม่ขาน Mkn  72         0.55  

4. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 1,393       10.68  
ชุดดินสันทราย Sai  1,355       10.39  
หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  38         0.29  

5. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 1,134        8.70  
ชุดดินลาดหญ้า Ly  1,122         8.61  
ชุดดินวังสะพุง Ws  12         0.10  

6. กลุ่มดินเหนียว 
 

 3,197       24.54  
ชุดดินเชียงราย Cr  885         6.79  
ชุดดินพาน Ph  264         2.03  
ชุดดินแม่แตง Mt  867         6.66  
ชุดดินสุโขทัย Skt  1,181         9.06  

7. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 5,148       39.50  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  5,148       39.50  

 
   6) สับปะรดห้วยมุ่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่  
20,160 ไร่ หรือร้อยละ 84.30 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในกลุ่ม
ดินลึกปานกลาง กลุ่มดินร่วนละเอียด และกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ 2,468 1,101 และ 187 ไร่ หรือ   
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ร้อยละ 10.32 4.60 และ 0.78 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-6 และรูปที่ 2.6-6) 

ตารางที่ 2.6-6 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดห้วยมุ่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินร่วนละเอียด 

 
 1,101        4.60  

ชุดดินด่านซ้าย Ds  221         0.92  

ชุดดินภูเรือ Pur  225         0.94  

ชุดดินสีคิ้ว Si  655         2.74  

2. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 187        0.78  

ชุดดินปักธงชัย Ptc  100         0.42  

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  87         0.36  

3. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 2,468       10.32  

ชุดดินโพนงาม Png  2,468       10.32  

4. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 20,160       84.30  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  20,160       84.30  

 
   7) มะขามหวานเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะขามส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 
73,579 ไร่ หรือร้อยละ 29.80 ของพ้ืนที่ปลูกมะขามทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะขามในกลุ่มดิน
ตื้น กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล กลุ่มดินร่วนหยาบ 
กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพ้ืนโผล่ กลุ่มดินตื้น-ที่ดินเต็มไปด้วย 
ก้อนหิน และกลุ่มดินลึกปานกลาง-ที่ดินหินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่ 70,431 34,615 24,219 19,929 12,910 
4,925 4,015 1,612 216 และ 16 ไร่ หรือร้อยละ 28.55 14.04 9.81 8.07 5.23 1.99 1.63 0.65 0.09 และ 
0.01 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะขาม ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-7 และรูปที่ 2.6-7) 
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ตารางท่ี 2.6-7 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะขามที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 70,431   28.55  

ชุดดินแกง่คอย Kak  35,184  14.26 

ชุดดินโคกปรือ Kok  64  0.03 

ชุดดินชนแดน Cdn  1,429  0.58 

ชุดดินเชียงคาน Ch  738  0.30 

ชุดดินน้ าชุน Ncu  5,615  2.28 

ชุดดินไพศาลี Phi  151  0.06 

ชุดดินมวกเหล็ก Ml  26,253  10.64 

ชุดดินวังน้ าเขียว Wk  886  0.36 

ชุดดินสบปราบ So  28  0.01 

ชุดดินหินซ้อน Hs  83  0.03 

2. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
 

 216  0.09 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินไพศาลีและที่ดินเต็มไปด้วย 
ก้อนหิน 

Phi-RL  5  ns 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินสบปราบและที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหิน 

So-RL  211  0.09 
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ตารางท่ี 2.6-7 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
3. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพื้นโผล่ 

 
 1,612  0.65 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินแก่งคอยและท่ีดินหินพ้ืนโผล่ Kak-RC  1,612  0.65 

4. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 315  0.13 

ชุดดินหล่มสัก La  315  0.13 

5. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 12,910   5.23  

ชุดดินชัยบาดาล Cd  11,259  4.56 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินชัยบาดาลและชุดดิน 
ล านารายณ์ 

Cd-Ln  137  0.06 

ชุดดินตาคลี Tk  22  0.01 

ชุดดินล านารายณ์ Ln  1,234  0.5 

ชุดดินล าพญากลาง Lg  5  ns 

ชุดดินสมอทอด Sat  253  0.10 

6. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 24,219  9.81 

ชุดดินโคกส าโรง Ksr  8  ns 

ชุดดินเพชรบูรณ์ Pe  22,379  9.07 

ชุดดินแม่ขาน Mkn  284  0.12 

ชุดดินหล่มเก่า Lk  479  0.19 

ชุดดินห้างฉัตร Hc  1,069  0.43 

7. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 4,925   1.99  

ชุดดินพิชัย Pch  34  0.01 

ชุดดินภูพาน Pu  3,949  1.60 

ชุดดินลานสัก Lsk  57  0.02 

ชุดดินวิเชียรบุร ี Wb  14  0.01 

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  871  0.35 
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ตารางท่ี 2.6-7 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
8. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 

 
 4,015  1.63 

ชุดดินดงยางแอน Don  3,500  1.42 

ชุดดินน้ าดุก Nd  367  0.15 

ชุดดินป่าสัก Pa  148  0.06 

9. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 19,929  8.07 

ชุดดินบ่อไทย Bo  5,932  2.40 

ชุดดินบ้านไร่ Bar  48  0.02 

ชุดดินวังสะพุง Ws  13,949  5.65 

10. กลุ่มดินลึกปานกลาง-ที่ดินหินพื้นโผล่ 
 

 16  0.01 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินบ่อไทยและที่ดินหินพื้นโผล่ Bo-RC  16  0.01 

11. กลุ่มดินเหนียว 
 

 34,615  14.04 

ชุดดินกลางดง Kld  8,636  3.50 

ชุดดินเฉลียงลับ Cl  2,052  0.83 

ชุดดินเชียงของ Cg  492  0.20 

ชุดดินท่าพล Tn  1,375  0.56 

ชุดดินน้ าเลน Nal  16,631  6.74 

ชุดดินบ้านกลาง Bag  434  0.18 

ชุดดินบ้านโภชน ์ Bpo  20  0.01 

ชุดดินวังชมพู Wc  906  0.37 

ชุดดินวัฒนา Wa  92  0.04 

ชุดดินหนองมด Nm  3,977  1.61 

12. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 73,579  29.80 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  73,579  29.80 
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   8) ข้าวก่้าล้านนา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 2,060,409 ไร่ หรือร้อย
ละ 52.83 ของพ้ืนที่นาข้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินพาน (Ph) ชุดดินสุโขทัย (Skt) และชุดดิน
เชียงราย (Cr) เป็นต้น รองลงมาคือพ้ืนที่นาข้าวในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินทรายแป้ง กลุ่มดินริมแม่น้ า
หรือตะกอนน้ าพารูปพัด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินตื้น 
พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ (MARSH) และกลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล มีเนื้อที่ 588,176 484,790 198,056 181,789  
161,169 131,000 93,201 1,275 และ 986 ไร่ หรือร้อยละ 15.10 12.44 5.07 4.66 4.12 3.36 2.37 
0.03 และ 0.02 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าว ดังนี้ (ตารางที่  2.6-8 และรูปที่ 
2.6-8) 

ตารางท่ี 2.6-8 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ข้าวก่ าล้านนา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 93,201   2.37  

ชุดดินโคกปรือ Kok  351  0.01 
ชุดดินงาว No  329  0.01 
ชุดดินเชียงคาน Ch  10,256  0.26 
ชุดดินท่ายาง Ty  5,367  0.14 
ชุดดินท่าลี่ Tl  5,630  0.14 
ชุดดินโป่งตอง Po  962  0.02 
ชุดดินพะเยา Pao  252  0.01 
ชุดดินไพศาลี Phi  4,622  0.12 
ชุดดินมวกเหล็ก Ml  4,831  0.12 
ชุดดินแม่ริม Mr  43,445  1.11 
ชุดดินลี้ Li  16,555  0.42 
ชุดดินสบปราบ So  403  0.01 
ชุดดินสุรินทร์ Su  8   ns  
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ตารางท่ี 2.6-8 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินหินซ้อน Hs  190   ns  

2. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
 

 7   ns  
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินหินซ้อนและที่ดินเต็มไปด้วย

ก้อนหิน 
Hs-RL  7   ns  

3. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 484,790   12.44  

ชุดดินแม่ทะ Mta  5,480  0.14 

ชุดดินแม่สาย Ms  97,976  2.51 

ชุดดินล าปาง Lp  381,334  9.79 

4. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 986  0.02 

ชุดดินตาคลี Lp  795  0.02 

ชุดดินสมอทอด Sat  191  ns 

5. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 161,169   4.12  

ชุดดินเพชรบูรณ์ Pe  1,694  0.04 

ชุดดินแพร่ Pae  72,712  1.86 

ชุดดินมาบบอน Mb  792  0.02 

ชุดดินแม่ขาน Mkn  55,827  1.43 

ชุดดินห้างฉัตร Hc  30,144  0.77 

6. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 588,176   15.10  

ชุดดินเขาพลอง Kpg  277  0.01 

ชุดดินลานสัก Lsk  247  0.01 

ชุดดินสรรพยา Sa  9,681  0.25 

ชุดดินสันทราย Sai  347,918  8.93 

ชุดดินสันป่าตอง Sp  112,660  2.89 

ชุดดินสีทน St  19,529  0.50 
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ตารางท่ี 2.6-8 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินอุทัยธานี Uti  5,487        0.14  

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  92,377        2.37  

7. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 198,056   5.07  

ชุดดินก าแพงเพชร Kp  67,076  1.72 

ชุดดินเชียงใหม่ Cm  69,782  1.79 

ชุดดินดงยางแอน Don  5,628  0.14 

ชุดดินตะพานหิน Tph  31,677  0.81 

ชุดดินไทรงาม Sg  1,684  0.04 

ชุดดินแม่อิง Mi  22,209  0.57 

8. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 131,000   3.36  

ชุดดินทับเสลา Tas  685  0.02 

ชุดดินบ้านไร่ Bar  932  0.02 

ชุดดินผาลาด Pl  7,037  0.18 
ชุดดินโพนงาม Png  196  0.01 
ชุดดินภูสะนา Ps  7,529  0.19 
ชุดดินลาดหญ้า Ly  10,088  0.26 
ชุดดินวังสะพุง Ws  104,533  2.68 

9. กลุ่มดินเหนียว 
 

 2,060,409  52.83 
ชุดดินเชียงของ Cg  15,650  0.40 
ชุดดินเชียงราย Cr  168,601  4.32 
ชุดดินเชียงแสน Ce  2,999  0.08 
ชุดดินโชคชัย Ci  99   ns  
ชุดดินดอยปุย Dp  542  0.01 
ชุดดินน่าน Na  94,676  2.43 
ชุดดินบ้านจ้อง Bg  11,080  0.28 
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ตารางท่ี 2.6-8 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินปากช่อง Pc  106   ns  

ชุดดินพาน Ph  626,048  16.07 

ชุดดินภูผาม่าน Ppm  1,737  0.04 

ชุดดินแม่จาง Mc  6,046  0.15 

ชุดดินแม่แตง Mt  75,340  1.93 

ชุดดินลพบุรี Lb  258  0.01 

ชุดดินเลย Lo  2,388  0.06 

ชุดดินวังไฮ Wi  1,731  0.04 

ชุดดินวัฒนา Wa  1,113  0.03 

ชุดดินเวียงชัย Wch  105,502  2.70 

ชุดดินสุโขทัย Skt  276,211  7.08 

ชุดดินหนองมด Nm  15,725  0.40 

ชุดดินหางดง Hd  654,557  16.80 

10 กลุ่มดินเหนียว-ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
 

 48   ns  

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินลพบุรีและที่ดินเต็มไปด้วย 
ก้อนหิน 

Lb-RL  48   ns  

11. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 181,789  4.66 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  181,789  4.66 

12. พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ 
 

 1,275  0.03 

พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ MARSH  1,275  0.03 
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 รูปที่ 2.6-1 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยไข่ก าแพงเพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-2 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-3 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดนางแล ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-4 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภูแลเชียงราย ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที ่2.6-5 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-6 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-7 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-8 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวก่ าล้านนา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 2.6.2  ภาคกลาง 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคกลาง มีจ านวน 16 ชนิดพืช ได้แก่ ส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ ค่อมสมุทรสงคราม มะยงชิด
นครนายก มะปรางหวานนครนายก พริกบางช้าง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ชมพู่เพชร 
มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มะนาวเพชรบุ รี กระท้อนตะลุง 
และละมุดบ้านใหม ่ 
   1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน , 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ 
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
706 ไร่ หรือร้อยละ 42.31 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดิน
มโนรมย์ (Mn) และชุดดินเดิมบาง (Db) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกส้มโอในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินริม
แม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด และกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 585 255 และ 123 ไร่ หรือร้อยละ 
35.05 15.28 และ 7.36 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ ดังนี้ (ตารางท่ี 2.6-
9 และรูปที่ 2.6-9) 

ตารางท่ี 2.6-9 ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินร่วนละเอียด   123   7.36  

ชุดดินหนองฉาง Nch  123  7.36 
2. กลุ่มดินร่วนหยาบ 

 
 585   35.05  

ชุดดินเขาพลอง Kpg  277  16.58 
ชุดดินสรรพยา Sa  308  18.47 

3. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 255   15.28  
ชุดดินเชียงใหม่ Cm  218  13.06 
ชุดดินดงยางแอน Don  37  2.22 

4. กลุ่มดินเหนียว 
 

 706   42.31  
ชุดดินชัยนาท Cn  475  28.47 
ชุดดินเดิมบาง Db  21  1.27 
ชุดดินมโนรมย์ Mn  33  1.98 
ชุดดินสิงห์บุรี Sin  177  10.59 
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   2) ส้มโอนครชัยศรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 217 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 51.29 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางเลน (Bl) และชุดดินบางเขน (Bn) รองลงมาคือ
พ้ืนที่ปลูกส้มโอในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มีเนื้อที่ 205 ไร่ หรือร้อยละ 48.71 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมด
ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
ชุดดินธนบุรี (Tb) และชุดดินด าเนินสะดวก (Dn) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-10 และรูปที่ 2.6-10) 

ตารางที่ 2.6-10 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ส้มโอนครชัยศรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 

 
205 48.71 

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn  28  6.71 

ชุดดินธนบุรี Tb  177  42.00 

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

 217   51.29  

ชุดดินบางเขน Bn  83  19.57 

ชุดดินบางเลน Bl  134  31.72 
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   3) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มีเนื้อที่ 3,706 ไร่ 
หรือร้อยละ 98.73 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินธนบุรี (Tb) ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso) และชุดดิน
ด าเนินสะดวก (Dn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกส้มโอในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 48 ไร่ หรือร้อยละ 1.27  
ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-11 และรูปที่ 2.6-11) 

ตารางท่ี 2.6-11 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 

 
     3,706       98.73  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn          39         1.05  
ชุดดินธนบุรี Tb      2,974       79.23  
ชุดดินสมุทรสงคราม Sso        693       18.45  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

         48        1.27  
ชุดดินบางกอก Bk          48         1.27  

 
   4) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มีเนื้อที่ 
3,096 ไร่ หรือร้อยละ 99.53 ของพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินธนบุรี (Tb) ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso) 
และชุดดินด าเนินสะดวก (Dn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 15 ไร่ หรือร้อยละ 
0.47 ของพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ ดังนี้ 
(ตารางที่ 2.6-12 และรูปที่ 2.6-12) 
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ตารางท่ี 2.6-12 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 

 
     3,096       99.53  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn           4         0.13  
ชุดดินธนบุรี Tb      2,494       80.16  
ชุดดินสมุทรสงคราม Sso        598       19.24  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

         15        0.47  
ชุดดินบางกอก Bk          15         0.47  

 
   5) มะยงชิดนครนายก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะยงชิดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินทรายแป้ง มีเนื้อที่ 3,090 
ไร่ หรือร้อยละ 44.41 ของพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินหินกอง (Hk) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะยงชิด
ในกลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด และ
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 1,803 800 741 311 และ 213 ไร่ หรือร้อยละ 25.91 11.50 10.65 4.47 
และ 3.06 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะยงชิด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6 -13 และ 
รูปที่ 2.6-13) 

ตารางที่ 2.6-13 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะยงชิดนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 741       10.65  

ชุดดินกบินทร์บุรี Kb  31         0.44  
ชุดดินไพศาลี Phi  710       10.21  

2. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 3,090       44.41  
ชุดดินหินกอง Hk  3,090       44.41  
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ตารางท่ี 2.6-13 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
3. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 

 
 1,803       25.91  

ชุดดินมหาโพธิ์ Ma  874       12.57  
ชุดดินรังสิต Rs  838       12.04  
ชุดดินองครักษ์ Ok  91         1.30  

4. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 800       11.50  
ชุดดินดอนไร่ Dr  800       11.50  

5. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 311        4.47  
ชุดดินก าแพงเพชร Kp  172         2.47  
ชุดดินท่าม่วง-ชุดดินก าแพงเพชร Tm-Kp  139         2.00  

6. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 213        3.06  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  213         3.06  

 
   6) มะปรางหวานนครนายก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะปรางส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินทรายแป้ง มีเนื้อที่  
3,090 ไร่  หรือร้อยละ 44.41 ของพ้ืนที่ปลูกมะปรางทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินหินกอง (Hk) รองลงมา 
คือพ้ืนที่ปลูกมะปรางในกลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอน
น้ าพารูปพัด และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 1,803 800 741 311 และ 213 ไร่ หรือร้อยละ 25.91 
11.50 10.65 4.47 และ 3.06 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะปราง ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-14 และรูปที่ 2.6-14) 
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ตารางที่ 2.6-14 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะปรางที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะปรางหวานนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 741  10.65 

ชุดดินกบินทร์บุรี Kb  31  0.44 

ชุดดินไพศาลี Phi  710  10.21 

2. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 3,090  44.41 

ชุดดินหินกอง Hk  3,090  44.41 

3. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 1,803  25.91 

ชุดดินมหาโพธิ์ Ma  874  12.57 

ชุดดินรังสิต Rs  838  12.04 

ชุดดินองครักษ์ Ok  91  1.30 

4. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 800  11.50 

ชุดดินดอนไร่ Dr  800  11.50 

5. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 311  4.47 

ชุดดินก าแพงเพชร Kp  172  2.47 

ชุดดินท่าม่วง-ชุดดินก าแพงเพชร Tm-Kp  139  2.00 

6. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 213  3.06 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  213  3.06 

 
   7) พริกบางช้าง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกพริกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มีเนื้อที่ 193 ไร่ หรือ
ร้อยละ 82.48 ของพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินธนบุรี (Tb) ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso) และชุดดิน
ด าเนินสะดวก (Dn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกพริกในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 41 ไร่ หรือร้อยละ 17.52  
ของพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ 
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ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) และชุดดินบางแพ (Bph) โดยมีรายละเอียด 
ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกพริก ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-15 และรูปที่ 2.6-15) 

ตารางท่ี 2.6-15 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกพริกที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
พริกบางช้าง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 

 
 193       82.48  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn  140       59.90  

ชุดดินธนบุรี Tb  18         7.77  

ชุดดินสมุทรสงคราม Sso  35       14.81  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

 41       17.52  

ชุดดินบางกอก Bk  33       14.30  

ชุดดินบางแพ Bph  8         3.22  

 
   8) มะพร้าวน้้าหอมราชบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง  
มีเนื้อที่ 56,482 ไร่ หรือร้อยละ 52.77 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินด าเนินสะดวก (Dn)  
ชุดดินธนบุรี (Tb) และชุดดินสมุทรสงคราม (Sso) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในกลุ่มดินเหนียว  
กลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินร่วนละเอียด  
กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล กลุ่มดินตื้น และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่  33,084 
11,111 2,919 2,331 948 59 48 28 และ 24 ไร่ หรือร้อยละ 30.92 10.38 2.72 2.17 0.88 0.06 
0.05 0.03 และ 0.02 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-16 
และรูปที่ 2.6-16) 
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ตารางท่ี 2.6-16 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 28  0.03 

ชุดดินท่ายาง Ty  28  0.03 

2. กลุ่มดินทราย 
 

 3   ns  

ชุดดินจอมบึง Cbg  1   ns  

ชุดดินหัวหิน Hh  2   ns  

3. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 48  0.05 

ชุดดินตาคลี Tk  48  0.05 

4. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 
 

 56,482   52.77  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn  43,823  40.94 

ชุดดินธนบุรี Tb  9,714  9.08 

ชุดดินสมุทรสงคราม Sso  2,945  2.75 

5. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 11,111  10.38 

ชุดดินท่าขวาง Tq  2   ns  

ชุดดินอยุธยา Ay  11,109  10.38 

6. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 948  0.88 

ชุดดินเขาย้อย Kyo  838  0.78 

ชุดดินปราณบุรี Pr  110  0.10 

7. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 2,919   2.72  

ชุดดินเขาพลอง Kpg  112  0.10 

ชุดดินสรรพยา Sa  2,739  2.56 

ชุดดินหุบกะพง Hg  11  0.01 

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  57  0.05 
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ตารางท่ี 2.6-16 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
8. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 

 
 2,331   2.17  

ชุดดินก าแพงแสน Ks  519  0.48 

ชุดดินท่าม่วง Tm  1,812  1.69 

9. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 59  0.06 

ชุดดินลาดหญ้า Ly  59  0.06 

10. กลุ่มดินเหนียว 
 

 33,084   30.92  

ชุดดินเดิมบาง Db  70  0.07 

ชุดดินนครปฐม Np  17  0.02 

ชุดดินบางกอก Bk  7,202  6.73 

ชุดดินบางเขน Bn  5,461  5.10 

ชุดดินบางแพ Bph  12,872  12.03 

ชุดดินบางเลน Bl  878  0.82 

ชุดดินบ้านหมี่ Bm  16  0.01 

ชุดดินปากท่อ Pth  1,023  0.96 

ชุดดินมโนรมย์ Mn  22  0.02 

ชุดดินราชบุรี Rb  5,334  4.98 

ชุดดินลพบุรี Lb  42  0.04 

ชุดดินสิงห์บุรี Sin  147  0.14 

11. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 24  0.02 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  24  0.02 

   9) สับปะรดบ้านคา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินตื้น มีเนื้อที่ 49,356 ไร่ 
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หรือร้อยละ 35.32 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินท่ายาง (Ty) และชุดดินแม่ริม (Mr) รองลงมา
คือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในกลุ่มดินทราย กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินลึกปานกลาง พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
กลุ่มดินร่วนละเอียด และกลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล มีเนื้อที่ 30,670 26,477 21,143 8,696 3,222 และ 
110 ไร่ หรือร้อยละ 21.96 18.97 15.14 6.23 2.30 และ 0.08 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดิน 
ที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-17 และรูปที่ 2.6-17) 

ตารางท่ี 2.6-17 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดบ้านคา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น   49,356   35.32  

ชุดดินท่ายาง Ty  48,728   34.87  
ชุดดินแม่ริม Mr  628   0.45  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 30,670   21.96  
ชุดดินจอมบึง Cbg  232   0.17  
ชุดดินจันทึก Cu  30,438   21.79  

3. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 110   0.08  
ชุดดินตาคลี Tk  110   0.08  

4. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 3,222   2.30  
ชุดดินปราณบุรี Pr  7   ns  
ชุดดินแม่ประจันต์ Mpc  3,215   2.30  

5. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 26,477   18.97  
ชุดดินเขาพลอง Kpg  1,852   1.33  
ชุดดินเขาหลวง Khl  235   0.17  
ชุดดินลานสัก Lsk  21,072   15.09  
หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  3,318   2.38  

6. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 21,143   15.14  
ชุดดินทับเสลา Tas  12,319   8.82  
ชุดดินบ้านไร่ Bar  1,160   0.83  
ชุดดินลาดหญ้า Ly  7,664   5.49  
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ตารางท่ี 2.6-17 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
7. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 

 
 8,696        6.23  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  8,696         6.23  
 
   10) ชมพู่เพชร จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกชมพู่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด มี
เนื้อที่ 730 ไร่ หรือร้อยละ 55.35 ของพ้ืนที่ปลูกชมพู่ทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินก าแพงแสน (Ks) และชุดดิน
ท่าม่วง (Tm) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกชมพู่ในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินเหนียว กลุ่ม
ดินร่วนละเอียด กลุ่มดินตื้น และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 299 96 70 67 53 และ 4 ไร่ หรือร้อยละ 
22.65 7.31 5.26 5.07 4.05 และ 0.31 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกชมพู่ ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-18 และรูปที่ 2.6-18) 

ตารางท่ี 2.6-18 ชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกชมพู่ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ชมพู่เพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น   53   4.05  

ชุดดินท่ายาง Ty  48   3.64  
ชุดดินแม่ริม Mr  5   0.41  

2. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 67   5.07  
ชุดดินปราณบุรี Pr  15   1.15  
ชุดดินแม่ประจันต์ Mpc  52   3.92  

3. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 299   22.65  
ชุดดินเพชรบุรี Pb  216   16.39  
ชุดดินหุบกระพง Hg  75   5.68  
หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  8   0.58  
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ตารางท่ี 2.6-18 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
4. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 

 
 730   55.35  

ชุดดินก าแพงแสน Ks  718   54.45  
ชุดดินท่าม่วง Tm  12   0.90  

5. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 96   7.31  
ชุดดินลาดหญ้า Ly  96   7.31  

6. กลุ่มดินเหนียว 
 

 70   5.26  
ชุดดินนครปฐม Np  9   0.66  
ชุดดินบางกอก Bk  61   4.60  

7. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 4   0.31  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  4   0.31  

 
   11) มะพร้าวทับสะแก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่  
106,268 ไร่ หรือร้อยละ 48.38 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินหุบกระพง (Hg) ชุดดิน 
ทุ่งหว้า (Tg) ชุดดินคอหงษ์ (Kh) ชุดดินบางสะพาน (Bs) และชุดดินบ้านฉาง (Bcg) เป็นต้น รองลงมา คือ
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในกลุ่มดินทราย กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดิน  
ริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า และกลุ่มดินตื้น มีเนื้ อที่  
41,658 37,153 25,155 6,636 1,154 881 397 และ 305 ไร่ หรือร้อยละ 18.97 16.92 11.46 3.02 
0.53 0.18 0.40 0.18 และ 0.14 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-19 และรูปที่ 2.6-19) 
  



2-162 
 

ตารางท่ี 2.6-19 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะพร้าวทับสะแก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น   305        0.14  

ชุดดินคลองเต็ง Klt  2   ns  
ชุดดินชุมพร Cp  44         0.02  
ชุดดินระนอง Rg  131         0.06  
ชุดดินหาดใหญ่ Hy  128         0.06  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 41,658   18.97  
ชุดดินบาเจาะ Bc  7,795   3.55  
ชุดดินวัลเปรียง Wp  929   0.42  
ชุดดินสัตหีบ Sh  30,566   13.92  
ชุดดินหลังสวน Lan  1,950   0.89  
ชุดดินหัวหิน Hh  418   0.19  

3. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 8   ns  
ชุดดินพานทอง Ptg  8   ns  

4. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 397        0.18  
ชุดดินรือเสาะ Ro  397         0.18  

5. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 37,153       16.92  
ชุดดินคลองท่อม Km  385         0.18  
ชุดดินคลองนกกระทุง Knk  767         0.35  
ชุดดินควนกาหลง Kkl  46         0.02  
ชุดดินไชยา Cya  5   ns  
ชุดดินท่าแซะ Te  17,988         8.19  
ชุดดินปากคม Pkm  181         0.08  
ชุดดินวิสัย Vi  890         0.41  
ชุดดินสายบุรี Bu  16,891         7.69  

6. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 106,268       48.38  
ชุดดินคอหงส์ Kh  26,358       12.00  
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ตารางท่ี 2.6-19 (ต่อ)   

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินทุ่งหว้า Tg  30,275       13.79  
ชุดดินบางสะพาน Bs  6,489         2.95  
ชุดดินบ้านฉาง Bcg  5,409         2.46  
ชุดดินลานสัก Lsk  845         0.38  
ชุดดินสะเดา Sd  3,484         1.59  
ชุดดินหุบกระพง Hg  33,408       15.21  

7. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 1,154        0.53  
ชุดดินท่าม่วง Tm  1,154         0.53  

8. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 25,155       11.46  
ชุดดินทับเสลา Tas  201         0.09  
ชุดดินนาทอน Ntn  107         0.05  
ชุดดินบ้านไร่ Bar  1,595         0.73  
ชุดดินพะโต๊ะ Pto  21,783         9.92  
ชุดดินภูสะนา Ps  1,469         0.67  

9. กลุ่มดินเหนียว 
 

 6,636        3.02  
ชุดดินกระบี่ Kbi  4   ns  
ชุดดินท่าศาลา Tsl  367         0.17  
ชุดดินพัทลุง Ptl  130         0.06  
ชุดดินละงู Lgu  109         0.05  
ชุดดินล าภูรา Ll  5,909         2.69  
ชุดดินอ่าวลึก Ak  117         0.05  

10. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 881        0.40  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  881         0.40  
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   12) มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มี
เนื้อท่ี 34,059 ไร่ หรือร้อยละ 63.03 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินด าเนินสะดวก (Dn) ชุดดิน
สมุทรสงคราม (Sso) และชุดดินธนบุรี (Tb) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในกลุ่มดินเหนียว และกลุ่ม
ดินเลนชายทะเล มีเนื้อที่ 19,212 และ 768 ไร่ หรือร้อยละ 35.55 และ 1.42 ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-20 และรูปที่ 2.6-20) 

ตารางที่ 2.6-20 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง   34,059       63.03  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn  22,018       40.75  
ชุดดินธนบุรี Tb  5,141         9.51  
ชุดดินสมุทรสงคราม Sso  6,900       12.77  

2. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 768        1.42  
ชุดดินท่าจีน Tc  768         1.42  

3. กลุ่มดินเหนียว 
 

 19,211       35.55  
ชุดดินบางกอก Bk  19,206       35.54  
ชุดดินบางเลน Bl 5         0.01  

   13) ล้าไยพวงทองบ้านแพ้ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกล าไยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินที่มีการยกร่อง มีเนื้อ
ที่ 3,101 ไร่ หรือร้อยละ 89.83 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินด าเนินสะดวก (Dn) และชุด
ดินธนบุรี (Tb) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกล าไยในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 351 ไร่ หรือร้อยละ 10.17 ของ
พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกล าไย ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-21 และรูปที่ 2.6-21) 
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ตารางท่ี 2.6-21 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกล าไยที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินที่มีการยกร่อง 

 
     3,101       89.83  

ชุดดินด าเนินสะดวก Dn      3,086       89.39  

ชุดดินธนบุรี Tb          15         0.44  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

       351       10.17  

ชุดดินบางกอก Bk        351       10.17  

 
   14) มะนาวเพชรบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พื้นที่ปลูกมะนาวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพา
รูปพัด มีเนื้อที่ 2,160 ไร่ หรือร้อยละ 27.54 ของพ้ืนที่ปลูกมะนาวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืช
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินก าแพงแสน (Ks) และ
ชุดดินท่าม่วง (Tm) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะนาวในกลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดิน
ตื้น กลุ่มดินร่วนหยาบ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
และกลุ่มดินทราย มีเนื้อที่ 1,644 1,388 1,322 1,047 140 70 43 26 และ 8 ไร่ หรือร้อยละ 20.95 
17.69 16.84 13.33 1.78 0.88 0.55 0.33 และ 0.11 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่
ปลูกมะนาว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-22 และรูปที่ 2.6-22) 
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ตารางที่ 2.6-22 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะนาวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะนาวเพชรบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น   1,322   16.84  

ชุดดินท่ายาง Ty  1,298   16.54  
ชุดดินแม่ริม Mr  24   0.30  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 8   0.11  
ชุดดินบาเจาะ Bc  8   0.11  

3. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 43   0.55  
ชุดดินตาคลี Tk  43   0.55  

4. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 26   0.33  
ชุดดินเสนา Se  26   0.33  

5. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 1,388   17.69  
ชุดดินเขาย้อย Kyo  8   0.10  
ชุดดินชลบุร ี Cb  29   0.37  
ชุดดินปราณบุรี Pr  948   12.08  
ชุดดินแม่ประจันต์ Mpc  403   5.14  

6. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 1,047   13.33  
ชุดดินเขาพลอง Kpg  10   0.12  
ชุดดินเพชรบุรี Pb  280   3.57  
ชุดดินลานสัก Lsk  34   0.43  
ชุดดินหุบกระพง Hg  610   7.77  
หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  113   1.44  

7. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 2,160   27.54  
ชุดดินก าแพงแสน Ks  1,735   22.12  
ชุดดินท่าม่วง Tm  425   5.42  

8. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 1,644   20.95  
ชุดดินทับเสลา Tas  8   0.11  
ชุดดินบ้านไร่ Bar  16   0.20  
ชุดดินลาดหญ้า Ly  1,620   20.64  
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ตารางท่ี 2.6-22 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
9. กลุ่มดินเหนียว 

 
 70   0.88  

ชุดดินนครปฐม Np  35   0.44  
ชุดดินบางกอก Bk  34   0.43  
ชุดดินลพบุรี Lb  1   0.01  

10. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 140   1.78  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  140   1.78  

    
   15) กระท้อนตะลุง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พื้นที่ปลูกกระท้อนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 152 ไร่ 
หรือ ร้อยละ 61.71 ของพ้ืนที่ปลูกกระท้อนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดินชัยนาท (Cn) 
รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกกระท้อนในกลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด และกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ 
94 ไร่ และ 1 ไร่ หรือร้อยละ 38.01 และ 0.29 ของพ้ืนที่ปลูกกระท้อนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิต
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามล าดับ ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ 
(Cm) และชุดดินสรรพยา (Sa) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกระท้อน ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-23 
และรูปที่ 2.6-23) 

ตารางที่ 2.6-23 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกระท้อนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
กระท้อนตะลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  

1. กลุ่มดินร่วนหยาบ            1        0.29  

ชุดดินสรรพยา Sa           1         0.29  

2. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด           94       38.01  

ชุดดินเชียงใหม่ Cm          94       38.01  
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ตารางท่ี 2.6-23 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  

3. กลุ่มดินเหนียว         152       61.71  

ชุดดินโคกกระเทียม Kk          27       10.85  

ชุดดินชัยนาท Cn        125       50.86  

   16) ละมุดบ้านใหม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกละมุดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 93 ไร่ หรือร้อยละ 
94.83 ของพ้ืนที่ปลูกละมุดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินชัยนาท (Cn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกละมุดในกลุ่มดินริมแม่น้ า
หรือตะกอนน้ าพารูปพัด มีเนื้อที่ 5 ไร่ หรือร้อยละ 5.17 ของพ้ืนที่ปลูกละมุดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การ
ผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) 
โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพื้นที่ปลูกละมุด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-24 และรูปที่ 2.6-24) 

ตารางท่ี 2.6-24 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกละมุดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ละมุดบ้านใหม ่ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  

1. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด            5        5.17  

ชุดดินเชียงใหม่ Cm           5         5.17  

2. กลุ่มดินเหนียว           93       94.83  

ชุดดินชัยนาท Cn          93       94.83  
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รูปที่ 2.6-9 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 
 

2-170 

รูปที่ 2.6-10 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอนครชัยศรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-11 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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 รูปที่ 2.6-12 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-13 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะยงชิดนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-14 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะปรางหวานนครนายก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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 รูปที่ 2.6-15 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พริกบางช้าง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 
 

2-176 

รูปที่ 2.6-16 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-17 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดบ้านคา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-18 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ชมพู่เพชร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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 รูปที่ 2.6-19 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวทับสะแก ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-20 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 รูปที่ 2.6-21 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-22 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะนาวเพชรบุรี ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-23 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระท้อนตะลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-24 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ละมุดบ้านใหม่ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 2.6.3 ภาคตะวันออก 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออก มีจ านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดศรีราชา ทุเรียนปราจีน สับปะรดทอง
ระยอง และสับปะรดตราดสีทอง 
   1) มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองบางคล้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กอง
นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะม่วงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
3,174 ไร่ หรือร้อยละ 83.59 ของพ้ืนที่ปลูกมะม่วงทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) รองลงมาคือ
พ้ืนที่ปลูกมะม่วงในกลุ่มดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 623 ไร่ หรือร้อยละ 16.41 ของพ้ืนที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด
ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
ชุดดินมหาโพธิ์ (Ma) ชุดดินดอนเมือง (Dm) ชุดดินรังสิต (Rs) และชุดดินบางน้ าเปรี้ยว (Bp) โดยมี
รายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะม่วง ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-25 และรูปที่ 2.6-25) 

ตารางที่ 2.6-25 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะม่วงที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 

 
       623       16.41  

ชุดดินดอนเมือง Dm        196         5.17  

ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว Bp          49         1.29  

ชุดดินมหาโพธิ์ Ma        255         6.72  

ชุดดินรังสิต Rs        123         3.23  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

     3,174       83.59  

ชุดดินฉะเชิงเทรา Cc      3,174       83.59  

   2) มะพร้าวน้้าหอมบางคล้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
12,945 ไร่ หรือร้อยละ 97.10 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
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ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) และ 
ชุดดินบางกอก (Bk) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในกลุ่มดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 386 ไร่ หรือร้อยละ 
2.90 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว (Bp) ชุดดินดอนเมือง (Dm) ชุดดินมหาโพธิ์ (Ma) 
และชุดดินรังสิต (Rs) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ดังนี้ (ตารางที่  2.6-26 และ 
รูปที่ 2.6-26) 

ตารางที่ 2.6-26 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 

 
 386   2.90  

ชุดดินดอนเมือง Dm  127   0.96  

ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว Bp  143   1.07  

ชุดดินมหาโพธิ์ Ma  97   0.73  

ชุดดินรังสิต Rs  19   0.14  

2. กลุ่มดินเหนียว 
 

 12,945   97.10  

ชุดดินฉะเชิงเทรา Cc  11,971   89.79  

ชุดดินบางกอก Bk  974   7.31  

 
   3) สับปะรดศรีราชา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พื้นที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่  
42,350 ไร่ หรือร้อยละ 62.52 ของพื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดินดอนไร่ (Dr) 
ชุดดินโคกเคียน (Ko) ชุดดินเขาย้อย (Kyo) และชุดดินชลบุรี (Cb) รองลงมา คือ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 
ในกลุ่มดินตื้น กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินทราย พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และกลุ่มดิน
เหนียว มีเนื้อที่ 7,315 6,957 6,748 3,689 453 และ 207 ไร่ หรือร้อยละ 10.80 10.28 9.97 5.45 0.67 
และ 0.31 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-27  
และ รูปที่ 2.6-27) 
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ตารางที่ 2.6-27 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดศรีราชา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 7,315       10.80  

ชุดดินกบินทร์บุรี Kb  984         1.45  

ชุดดินเชียงคาน Ch  181         0.27  

ชุดดินท่ายาง Ty  2,146         3.17  

ชุดดินบางคล้า Bka  3,040         4.49  

ชุดดินโป่งตอง Po  57         0.08  

ชุดดินมวกเหล็ก Ml  689         1.02  

ชุดดินลี้ Li  57         0.08  

ชุดดินสระแก้ว Ska  161         0.24  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 3,689        5.45  

ชุดดินบ้านบึง Bbg  552         0.82  

ชุดดินสัตหีบ Sh  3,137         4.63  

3. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 42,350   62.52  

ชุดดินเขาย้อย Kyo  217   0.32  

ชุดดินโคกเคียน Ko  209   0.31  

ชุดดินชลบุร ี Cb  10   0.01  

ชุดดินดอนไร่ Dr  4,455   6.58  

ชุดดินมาบบอน Mb  37,459   55.30  
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ตารางท่ี 2.6-27 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
4. กลุ่มดินร่วนหยาบ 

 
 6,748        9.97  

ชุดดินบ้านฉาง Bcg  4,171         6.16  

ชุดดินหุบกระพง Hg  1,753         2.59  

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  824         1.22  

5. กลุม่ดินลึกปานกลาง 
 

 6,957   10.28  

ชุดดินทับเสลา Tas  1,281   1.89  

ชุดดินบ้านไร่ Bar  1,111   1.64  

ชุดดินภูสะนา Ps  349   0.52  

ชุดดินลาดหญ้า Ly  1,530   2.26  

ชุดดินวังสะพุง Ws  2,686   3.97  

6. กลุ่มดินเหนียว 
 

 207        0.31  

ชุดดินหนองมด Nm  207         0.31  

7. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 453        0.67  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  453         0.67  

 
   4) ทุเรียนปราจีน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ 343 ไร่ หรือ
ร้อยละ 55.50 ของพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดินดอนไร่ (Dr) ชุดดินโคกเคียน 
(Ko) ชุดดินเขาย้อย (Kyo) และชุดดินชลบุรี (Cb) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในกลุ่มดินตื้น กลุ่มดิน
ร่วนละเอียด กลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่ 189 40 30 และ 15 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 30.58 6.48 4.85 และ 2.47 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน 
ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-28 และรูปที่ 2.6-28) 
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ตารางท่ี 2.6-28 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ทุเรียนปราจีน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 189     30.58  

ชุดดินกบินทร์บุรี Kb  170     27.49  

ชุดดินวังน้ าเขียว Wk  1       0.15  

ชุดดินอรัญประเทศ Ar  18       2.94  

2. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพื้นโผล่ 
 

 15      2.47  

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินวังน้ าเขียว และท่ีดินหินพ้ืนโผล่ Wk-RC  15       2.47  

3. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 40      6.48  

ชุดดินเขมราช Kmr  3       0.49  

ชุดดินเขาย้อย Kyo  2       0.32  

ชุดดินดอนไร่ Dr  21       3.40  

ชุดดินบุญฑริก Bt  14       2.27  

4. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 343     55.50  

ชุดดินปักธงชัย Ptc  306     49.51  

ชุดดินละหานทราย Lah  37       5.99  

5. กลุ่มดินเหนียว 
 

 30      4.85  

ชุดดินหนองมด Nm  30       4.88  

 
   5) สับปะรดทองระยอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่  
33,780 ไร่ หรือร้อยละ 45.30 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดินท่าแซะ
(Te) ชุดดินบ้านค่าย (Bi) ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) และชุดดินโคกเคียน (Ko) เป็นต้น รองลงมา คือ
พ้ืนที่ปลูกสับปะรดในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินลึกปานกลาง พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดิน
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ทราย กลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า มีเนื้อที่ 30,460 4,207 2,170 1,694 971 915 และ  
372 ไร่ หรือร้อยละ 40.85 5.65 2.90 2.27 1.30 1.23 และ 0.50 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดิน 
ที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-29 และรูปที่ 2.6-29) 

ตารางท่ี 2.6-29 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดทองระยอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 4,207   5.65  

ชุดดินคลองซาก Kc  3,228   4.33  

ชุดดินชุมพร Cp  649   0.87  

ชุดดินท่ายาง Ty  64   0.09  

ชุดดินระนอง Rg  6   0.01  

ชุดดินหนองคล้า Nok  74   0.10  

ชุดดินห้วยยอด Ho  186   0.25  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 971   1.30  

ชุดดินบ้านทอน Bh  55   0.07  

ชุดดินสัตหีบ Sh  916   1.23  

3. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 372   0.50  

ชุดดินรือเสาะ Ro  372   0.50  

4. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 33,780   45.30  

ชุดดินคลองนกกระทุง Knk  1,992   2.67  

ชุดดินควนกาหลง Kkl  311   0.42  

ชุดดินโคกเคียน Ko  1,703   2.28  

ชุดดินฉลอง Chl  394   0.53  

ชุดดินไชยา Cya  136   0.18  
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ตารางท่ี 2.6-29 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินท่าแซะ Te  4,227   5.67  

ชุดดินบ้านค่าย Bi  2,158   2.89  

ชุดดินมาบบอน Mb  22,859   30.66  

5. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 30,460   40.85  

ชุดดินคอหงส์ Kh  548   0.73  

ชุดดินทุ่งหว้า Tg  1,525   2.05  

ชุดดินบ้านฉาง Bcg  25,873   34.70  

ชุดดินลานสัก Lsk  718   0.96  

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  1,796   2.41  

6. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 2,170   2.90  

ชุดดินตราด Td  25   0.03  

ชุดดินทับเสลา Tas  93   0.12  

ชุดดินนาทอน Ntn  44   0.06  

ชุดดินพะโต๊ะ Pto  546   0.73  

ชุดดินภูสะนา Ps  1,108   1.49  

ชุดดินสว ี Sw  354   0.47  

7. กลุ่มดินเหนียว 
 

 915   1.23  

ชุดดินแกลง Kl  648   0.87  

ชุดดินล าภูรา Ll  267   0.36  

8. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 1,694   2.27  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  1,694   2.27  
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   6) สับปะรดตราดสีทอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินตื้น มีเนื้อที่  
9,000 ไร่ หรือร้อยละ 40.18 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินคลองซาก (Kc) ชุดดินห้วยยอด
(Ho) และชุดดินชุมพร (Cp) เป็นต้น รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดิน
เหนียว กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินเลน
ชายทะเล กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินทรายแป้ง และกลุ่มดินทราย มีเนื้อที่ 4,955 2,561 1,179 1,053 
901 590 321 311 และ 145 ไร่ หรือร้อยละ 22.13 11.43 6.16 5.27 4.70 4.02 2.64 1.43 1.39 และ 
0.65 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-30 และรูปที่ 2.6-30) 

ตารางที ่2.6-30 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดตราดสีทอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 9,000   40.18  

ชุดดินคลองซาก Kc  8,474   37.84  

ชุดดินชุมพร Cp  165   0.73  

ชุดดินห้วยยอด Ho  361   1.61  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 145   0.65  

ชุดดินระยอง Ry  127   0.57  

ชุดดินวัลเปรียง Wp  18   0.08  

3. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 311        1.39  

ชุดดินตากใบ Ta  78         0.35  

ชุดดินพานทอง Ptg  233         1.04  

4. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 901        4.02  

ชุดดินมูโน๊ะ Mu  901         4.02  

5. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 1,179        5.27  

ชุดดินรือเสาะ Ro  1,179         5.27  
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ตารางท่ี 2.6-30 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
6. กลุ่มดินร่วนละเอียด 

 
 1,380        6.16  

ชุดดินท่าแซะ Te  1,106         4.94  

ชุดดินวิสัย Vi  274         1.22  

7. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 321   1.43  

ชุดดินคอหงส์ Kh  305   1.36  

ชุดดินชุมพวง Cpg  14   0.06  

ชุดดินน้ ากระจาย Ni  2   0.01  

8. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 1,053   4.70  

ชุดดินตรัง Tng  2   0.01  

ชุดดินตราด Td  580   2.59  

ชุดดินพะโต๊ะ Pto  128   0.57  

ชุดดินสว ี Sw  343   1.53  

9. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 590        2.64  

ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt  590         2.64  

10. กลุ่มดินเหนียว 
 

 2,561   11.43  

ชุดดินแกลง Kl  1,176   5.25  

ชุดดินท่าใหม่ Ti  119   0.53  

ชุดดินบางนารา Ba  19   0.09  

ชุดดินพัทลุง Ptl  1,019   4.55  

ชุดดินล าภูรา Ll  90   0.40  

ชุดดินหนองบอน Nb  138   0.61  

11. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 4,955       22.13  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  4,955       22.13  
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 รูปที่ 2.6-25 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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 รูปที่ 2.6-26 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   
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รูปที่ 2.6-27 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดศรีราชา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-28 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนปราจีน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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รูปที่ 2.6-29 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-30 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดตราดสีทอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา



2-200 

 2.5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และส้มโอทองดีบ้านแท่น มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กอง
นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินทรายแป้ง มีเนื้อที่  
505,119 ไร่ หรือร้อยละ 39.60 ของพ้ืนที่นาข้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินช านิ (Cni) และชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 
รองลงมาคือพ้ืนที่นาข้าวในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดินลึกปานกลาง 
กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินทราย กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพ้ืนโผล่ กลุ่มดินตื้น-ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน กลุ่มดินร่วน
หยาบ-ดินทราย กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 257,038 
204,400 177,967 66,680 28,426 18,158 7,705 5,715 2,565 1,982 และ 78 ไร่ หรือร้อยละ 20.15 
16.02 13.94 5.23 2.22 1.42 0.60 0.45 0.20 0.16 และ 0.01 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่
พบในพ้ืนที่นาข้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-31 และรูปที่ 2.6-31) 

ตารางท่ี 2.6-31 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น   28,426  2.22 

ชุดดินศรีสะเกษ Ssk  2,101  0.16 
ชุดดินสบปราบ So  23,226  1.82 
ชุดดินสุรินทร์ Su  1,591  0.12 
ชุดดินหนองบัวแดง Nbd  1,508  0.12 

2. กลุ่มดินตื้น-ดินร่วนหยาบ 
 

 42  ns 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินวังน้ าเขียวและชุดดินภูพาน Wk-Pu  42  ns 

3. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
 

 5,715  0.45 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินสบปราบและที่ดินเต็มไปด้วย 

ก้อนหิน 
So-RL  5,715  0.45 
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ตารางที่ 2.6-31 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
4. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพื้นโผล่ 

 
 7,705  0.60 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินสุรินทร์และที่ดินหินพื้นโผล่ Su-RC  7,705  0.60 
5. กลุ่มดินทราย 

 
 18,158  1.42 

ชุดดินค าบง Kg  15,827  1.24 
ชุดดินมหาสารคาม Msk  2,331  0.18 

6. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 505,119  39.60 
ชุดดินช านิ Cni  449,885  35.27 
ชุดดินศรีขรภูมิ Sik  55,234  4.33 

7. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 257,038  20.15 
ชุดดินเขมราช Kmr  92,409  7.24 
ชุดดินคง Kng  74,958  5.88 
ชุดดินร้อยเอ็ด Re  89,671  7.03 

8. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 204,400  16.02 
ชุดดินจอมพระ Cpr  7,917  0.62 
ชุดดินนาดูน Nad  2,820  0.22 
ชุดดินโนนแดง Ndg  26,155  2.05 
ชุดดินปักธงชัย Ptc  122,995  9.64 
ชุดดินพระทองค า Ptk  2,595  0.20 
ชุดดินภูพาน Pu  4,761  0.37 
ชุดดินละหานทราย Lah  30,310  2.38 
ชุดดินห้วยแถลง Ht  6,847  0.54 

9. กลุ่มดินร่วนหยาบ-ดินทราย 
 

 2,565  0.20 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินปักธงชัย และชุดดินค าบง Ptc-Kg  2,565  0.20 

10. กลุ่มดินร่วนหยาบ-ที่ดินหินพื้นโผล่ 
 

 7  ns 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินภูพาน และที่ดินหินพื้นโผล่ Pu-RC  7  ns 
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ตารางที่ 2.6-31 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
11. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 

 
 1,982  0.16 

ชุดดินชุมพลบุรี Chp  1,982  0.16 
12. กลุ่มดินลึกปานกลาง 

 
 66,680  5.23 

ชุดดินพล Pho  66,680  5.23 
13. กลุ่มดินเหนียว 

 
 177,967  13.94 

ชุดดินครบุรี Kbr  235  0.02 
ชุดดินโชคชัย Ci  2,350  0.18 
ชุดดินธวัชบุร ี Th  70,110  5.49 
ชุดดินบุรีรัมย์ Br  74,109  5.81 
ชุดดินวัฒนา Wa  23,354  1.83 
ชุดดินหนองกุง Nkg  7,809  0.61 

14. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 78  0.01 
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  78  0.01 

 
   2) หอมแดงศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่  
2,037 ไร่ หรือร้อยละ 65.12 ของพ้ืนที่ปลูกหอมแดงทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินคง (Kng) 
และชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกหอมแดงในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินทราย  
และกลุ่มดินลึกปานกลาง มีเนื้อที่ 849 235 และ 7 ไร่ หรือร้อยละ 27.16 7.50 และ 0.22 ตามล าดับ  
โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกหอมแดง ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-32 และรูปที ่2.6-32) 
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ตารางท่ี 2.6-32 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกหอมแดงที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินทราย 

 
 235        7.50  

ชุดดินมหาสารคาม Msk  235         7.50  

2. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 2,037       65.12  

ชุดดินคง Kng  537       17.17  

ชุดดินร้อยเอ็ด Re  1,491       47.67  

ชุดดินหนองบุญนาก Nbn  9         0.28  

3. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 849       27.16  

ชุดดินโนนแดง Ndg  442       14.14  

ชุดดินพระทองค า Ptk  407       13.02  

4. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 7        0.22  

ชุดดินพล Pho  7         0.22  

 
   3) กระเทียมศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกกระเทียมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ 9,463 ไร่ 
หรือร้อยละ 43.91 ของพ้ืนที่ปลูกกระเทียมทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินโนนแดง (Ndg) ชุดดินพระทองค า (Ptk) 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินพระทองค าและชุดดินโนนแดง (Pth-Ndg) และชุดดินสีทน (St) รองลงมาคือพ้ืนที่
ปลูกกระเทียมศรีสะเกษในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด/กลุ่มดินเหนียว 
กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินทราย และกลุ่ม
ดินทรายแป้ง มีเนื้อที่ 7,117 1,502 1,488 875 648 340 และ 119 ไร่ หรือร้อยละ 33.02 6.97 6.91 
4.06 3.00 1.58 และ 0.55 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกระเทียม ดังนี้ (ตาราง
ที่ 2.6-33 และรูปที่ 2.6-33) 
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ตารางท่ี 2.6-33 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกระเทียมที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
กระเทียมศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินทราย 

 
 340  1.58 

ชุดดินมหาสารคาม Msk  340  1.58 

2.  กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 119  0.55 

ชุดดินช านิ Cni  20  0.09 

ชุดดินศรีขรภูมิ Sik  99  0.46 

3.  กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 7,117  33.02 

ชุดดินคง Kng  1,107  5.13 

ชุดดินร้อยเอ็ด Re  5,650  26.22 

ชุดดินหนองบุญนาก Nbn  360  1.67 

4.  กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 9,463  43.91 

ชุดดินโนนแดง Ndg  4,856  22.53 

ชุดดินพระทองค า Ptk  4,258  19.76 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินพระทองค าและชุดดินโนนแดง Ptk-Ndg  296  1.37 

ชุดดินสีทน St  53  0.25 

5.  กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 648  3.00 

ชุดดินชุมพลบุรี Chp  648  3.00 

6.  กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด/ดินเหนียว 
 

 1,502  6.97 

หน่วยสัมพันธ์ชุดดินชุมพลบุรีและชุดดินกันทรวิชัย Chp/Ka  1,502  6.97 

7.  กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 1,488  6.91 

ชุดดินพล Pho  1,488  6.91 

8.  กลุ่มดินเหนียว 
 

 875  4.06 

ชุดดินท่าตูม Tt  287  1.33 

ชุดดินธวัชบุร ี Th  588  2.73 
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   4) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่  
2,688 ไร่ หรือร้อยละ 39.71 ของพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินโชคชัย (Ci) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 
ในกลุ่มดินตื้น กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพ้ืนโผล่ กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินทราย กลุ่มดิน
ทรายแป้ง กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด และกลุ่มดินร่วนหยาบ-ดินทราย มีเนื้อที่ 2,615 1,098 
215 80 38 16 11 และ 8 ไร่ หรือร้อยละ 38.61 16.23 3.18 1.19 0.56 0.24 0.17 และ 0.11 ตามล าดับ 
โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-34 และรูปที่ 2.6-34) 

ตารางท่ี 2.6-34 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 2,615  38.61 

ชุดดินโพนพิสัย Pp  86  1.26 

ชุดดินศรีสะเกษ Ssk  2,529  37.35 

2. กลุ่มดินตื้น-ที่ดินหินพื้นโผล่ 
 

 215  3.18 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินวังน้ าเขียวและท่ีดินหินพ้ืนโผล่ Wk-RC  215  3.18 

3. กลุ่มดินทราย 
 

 38  0.56 

ชุดดินค าบง Kg  38  0.56 

4. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 16  0.24 

ชุดดินศรีขรภูมิ Sik  16  0.24 

5. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 80   1.19  

ชุดดินคง Kng  5  0.08 

ชุดดินร้อยเอ็ด Re  53  0.79 

ชุดดินหนองบุญนาก Nbn  22  0.32 
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ตารางท่ี 2.6-34 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
6. กลุ่มดินร่วนหยาบ 

 
 1,098  16.23 

ชุดดินโนนแดง Ndg  74  1.09 

ชุดดินปักธงชัย Ptc  376  5.56 

ชุดดินพระทองค า Ptk  28  0.42 

ชุดดินภูพาน Pu  598  8.84 

ชุดดินละหานทราย Lah  22  0.32 

7. กลุ่มดินร่วนหยาบ-ดินทราย 
 

 8  0.11 

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินภูพานและชุดดินค าบง Pu-Kg  8  0.11 

8. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 11  0.17 

ชุดดินชุมพลบุรี Chp  11  0.17 

9. กลุ่มดินเหนียว 
 

 2,688  39.71 

ชุดดินโชคชัย Ci  2,688  39.71 

 
   5) สับปะรดท่าอุเทน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินตื้น มีเนื้อที่ 2,152 ไร่ 
หรือร้อยละ 55.84 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินปลาปาก (Ppk) ชุดดินโพนพิสัย (pp) และ 
ชุดดินเพ็ญ (Pn) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดิน 
ริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินทรายแป้ง มีเนื้อที่ 793 774 86 34 และ 
16 ไร่ หรือร้อยละ 20.56 20.07 2.24 0.88 และ 0.41 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่
ปลูกสับปะรด ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-35 และรูปที่ 2.6-35) 
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ตารางท่ี 2.6-35 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดท่าอุเทน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 2,152  55.84 

ชุดดินปลาปาก Ppk  1,509  39.16 

ชุดดินเพ็ญ Pn  78  2.02 

ชุดดินโพนพิสัย Pp  565  14.66 

2.  กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 16  0.41 

ชุดดินช านิ Cni  16  0.41 

3.  กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 793  20.56 

ชุดดินคง Kng  665  17.25 

ชุดดินโคราช Kt  128  3.31 

4.  กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 774  20.07 

ชุดดินโนนแดง Ndg  17  0.43 

ชุดดินพระทองค า Ptk  378  9.81 

ชุดดินสีทน St  241  6.24 

ชุดดินห้วยแถลง Ht  138  3.59 

5.  กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 86  2.24 

ชุดดินชุมพลบุรี Chp  30  0.78 

ชุดดินธาตุพนม Tp  56  1.46 

6.  กลุ่มดินเหนียว 
 

 34  0.88 

ชุดดินนครพนม Nn  21  0.55 

ชุดดินหนองญาติ Noy  13  0.33 
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   6) ลิ้นจี่นครพนม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 145 ไร่ 
หรือร้อยละ 40.97 ของพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินโคราช (Kt) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ในกลุ่มดินทราย 
กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด กลุ่มดินลึกปานกลาง และกลุ่มดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ 78 45 
44 และ 44 ไร่ หรือร้อยละ 21.86 12.64 12.36 และ 12.36 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบ
ในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-36 และรูปที่ 2.6-36) 

ตารางท่ี 2.6-36 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ลิ้นจี่นครพนม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินทราย 

 
 78   21.91  

ชุดดินน้ าพอง Ng  78   21.91  

2.  กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 145   40.73  

ชุดดินโคราช Kt  145   40.73  

3.  กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 44   12.36  

ชุดดินพระทองค า Ptk  35   9.83  

ชุดดินสีทน St  9   2.53  

4.  กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 45   12.64  

ชุดดินธาตุพนม Tp  45   12.64  

5.  กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 44   12.36  

ชุดดินพล Pho  44   12.36  

 
   7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่  
580,167 ไร่ หรือร้อยละ 21.87 ของพ้ืนที่นาข้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
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(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินธวัชบุรี (Th) ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินท่าตูมและชุดดินธวัชบุรี (Tt-Th) หน่วยเชิงซ้อนชุดดินหนองกุงและชุดดินธวัชบุรี 
(Kng-Th) และชุดดินท่าตูม (Tt) รองลงมาคือพ้ืนที่นาข้าวในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินร่วนละเอียด  
กลุ่มดินทรายแป้ง กลุ่มดินทราย กลุ่มดินเค็ม กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพา
รูปพัด กลุ่มดินริมแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด/ดินเหนียว กลุ่มดินลึกปานกลาง-ดินร่วนหยาบ และ
กลุ่มดินร่วนหยาบ-ดินทราย มีเนื้อที่ 514,133 401,516 364,501 276,071 275,992 119,849 70,027 
38,046 5,131 และ 3,932 ไร่ หรือร้อยละ 19.42 15.16 13.76 10.43 10.42 4.52 2.64 1.44 0.19 และ 
0.15 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-37 และรูปที่ 2.6-37) 

ตารางท่ี 2.6-37 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินเค็ม   275,992  10.42 

ชุดดินกุลาร้องไห้ Ki  106,100  4.00 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินกุลาร้องไห้และชุดดินประทาย Ki-Pt  14,184  0.54 
ชุดดินประทาย Pt  155,708  5.88 

2. กลุ่มดินทราย 
 

 276,071  10.43 
ชุดดินน้ าพอง Ng  4,960  0.19 
ชุดดินบ้านไผ่ Bpi  199  0.01 
ชุดดินมหาสารคาม Msk  149,084  5.63 
ชุดดินอุบล Ub  121,828  4.60 

3. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 364,501  13.76 
ชุดดินช านิ Cni  340,360  12.85 
ชุดดินศรีขรภูมิ Sik  24,141  0.91 

4. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 401,516  15.16 
ชุดดินคง Kng  91,079  3.44 
ชุดดินโคราช Kt  2,717  0.10 
ชุดดินร้อยเอ็ด Re  253,501  9.57 
ชุดดินวาริน Wn  681  0.03 
ชุดดินหนองบุญนาก Nbn  53,538  2.02 
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ตารางท่ี 2.6-37 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
5. กลุ่มดินร่วนหยาบ 

 
 514,133  19.42 

ชุดดินจักราช Ckr  11,540  0.44 
ชุดดินชุมพวง Cpg  205  0.01 
ชุดดินนาดูน Nad  180,582  6.82 
ชุดดินโนนแดง Ndg  235,076  8.87 
ชุดดินพระทองค า Ptk  28,239  1.07 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินพระทองค าและชุดดินน้ าพอง Ptk-Ndg  47,071  1.78 
ชุดดินสีทน St  88  ns 
ชุดดินห้วยแถลง Ht  11,332  0.43 

6. กลุ่มดินร่วนหยาบ-ดินทราย 
 

 3,932  0.15 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินพระทองค าและชุดดินมหาสารคาม Ptk-Msk  3,932  0.15 

7. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด 
 

 70,027  2.64 
ชุดดินชุมพลบุรี Chp  70,027  2.64 

8. กลุ่มดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด/ดินเหนียว 
 

 38,046  1.44 
หน่วยสัมพันธ์ชุดดินชุมพลบุรีและชุดดินกันทรวิชัย Chp/Ka  33,611  1.27 
หน่วยสัมพันธ์ชุดดินชุมพลบุรีและชุดดินท่าตูม Chp/Tt  4,435  0.17 

9. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 119,849  4.52 
ชุดดินพล Pho  119,849  4.52 

10. กลุ่มดินลึกปานกลาง-ดินร่วนหยาบ 
 

 5,131  0.19 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินพลและชุดดินนาดูน Pho-Nad  5,131  0.19 

11. กลุ่มดินเหนียว 
 

 580,167  21.87 
ชุดดินกันทรวิชัย Ka  36,916  1.39 
ชุดดินท่าตูม Tt  20,694  0.78 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินท่าตูมและชุดดินธวัชบุรี Tt-Th  29,244  1.10 
ชุดดินธวัชบุร ี Th  471,637  17.78 
หน่วยเชิงซ้อนชุดดินหนองกุงและชุดดินธวัชบุรี Nkg-Th  21,676  0.82 
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   8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่  957 
ไร่ หรือร้อยละ 79.96 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่
อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินวังไฮ (Wi) ชุดดินหนองกุง(Kng) และชุดดิน
เกษตรสมบูรณ์ (Ksb) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกส้มโอในกลุ่มดินร่วนหยาบ ได้แก่ ชุดดินภูพาน (Pu) และ
กลุ่มดินร่วนละเอียด ได้แก่ ชุดดินเขมราช (kmr) มีเนื้อที่ 236 และ 4 ไร่ หรือร้อยละ 19.71 และ 0.33 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ ดังนี้ (ตารางท่ี 2.6-38 และรูปที่ 2.6-38) 

ตารางที่ 2.6-38 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ส้มโอทองดีบ้านแท่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินร่วนละเอียด 

 
 4        0.33  

ชุดดินเขมราช Kmr  4         0.33  

2. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 236       19.71  

ชุดดินภูพาน Pu  236       19.71  

3. กลุ่มดินเหนียว 
 

 957       79.96  

ชุดดินเกษตรสมบูรณ์ Ksb  48         4.04  

ชุดดินวังไฮ Wi  617       51.55  

ชุดดินหนองกุง Nkg       292      24.36  
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 รูปที ่2.6-31 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-32 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปญัญา
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รูปที่ 2.6-33 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กระเทียมศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-34 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-35 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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 รูปที่ 2.6-36 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่นครพนม ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สิน  



 

2-218 

 รูปที่ 2.6-37 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 

2-219 

รูปที่ 2.6-38 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอทองดีบ้านแท่น ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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2.6.5 ภาคใต้ 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคใต้ มีจ านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ มะพร้าว
เกาะพะงัน เงาะโรงเรียนนาสาร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สับปะรดภูเก็ต
ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ทุเรียนในวงระนอง กล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลือง         
ปะทิวชุมพร 
   1) มะพร้าวเกาะพะงัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน , 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 19,809 ไร่ 
หรือร้อยละ 78.20 ของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในกลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินทราย 
และกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 4,920 500 และ 99 ไร่ หรือร้อยละ 19.43 1.98 และ 0.39 ตามล าดับ โดย
มีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-39 และรูปที่ 2.6-39) 

ตารางท่ี 2.6-39 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
มะพร้าวเกาะพะงัน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินทราย 

 
 500        1.98  

ชุดดินหัวหิน Hh  500         1.98  

2. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 99        0.39  

ชุดดินคลองนกกระทุง Knk  99         0.39  

3. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 4,920       19.43  

ชุดดินทุ่งหว้า Tg  4,874       19.25  

หนว่ยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  46         0.18  

4. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 19,809       78.20  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  19,809       78.20  
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   2) เงาะโรงเรียนนาสาร จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกเงาะส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 8,508 
ไร่ หรือร้อยละ 33.26 ของพ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่
อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกเงาะในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดิน
ร่วนหยาบ กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า กลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินลึกปานกลาง มีเนื้อที่ 7,150 
5,489 1,539 1,020 994 และ 909 ไร่ หรือร้อยละ 27.91 21.42 6.00 3.98 3.88 และ 3.55 ตามล าดับ 
โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกเงาะ ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-40 และรูปที่ 2.6-40) 

ตารางท่ี 2.6-40 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกเงาะที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
เงาะโรงเรียนนาสาร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 1,539   6.00  

ชุดดินเขาขาด Kkt  65   0.25  

ชุดดินคลองซาก Kc  1,003   3.91  

ชุดดินคลองเต็ง Klt  94   0.37  

ชุดดินชุมพร Cp  341   1.33  

ชุดดินห้วยยอด Ho  36   0.14  

2. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 1,020   3.98  

ชุดดินรือเสาะ Ro  695   2.71  

ชุดดินล าแก่น Lam  325   1.27  

3. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 7,150   27.91  

ชุดดินคลองท่อม Km  303   1.18  

ชุดดินคลองนกกระทุง Knk  3,293   12.86  

ชุดดินควนกาหลง Kkl  202   0.79  

ชุดดินโคกเคียน Ko  1,769   6.91  
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ตารางท่ี 2.6-40 (ต่อ)    

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินฉลอง Chl  57   0.22  

ชุดดินท่าแซะ Te  668   2.61  

ชุดดินนาท่าม Ntm  134   0.52  

ชุดดินฝั่งแดง Fd  39   0.15  

ชุดดินละหาน Lh  134   0.52  

ชุดดินสงขลา Sng  233   0.91  

ชุดดินสายบุรี Bu  318   1.24  

4. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 5,489   21.42  

ชุดดินคอหงษ์ Kh  42   0.16  

ชุดดินทุ่งหว้า Tg  5,036   19.66  

หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC  411   1.60  

5. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 909   3.55  

ชุดดินนาทอน Ntn  438   1.71  

ชุดดินสว ี Sw  471   1.84  

6. กลุ่มดินเหนียว 
 

 994   3.88  

ชุดดินกระบี่ Kbi  28   0.11  

ชุดดินโคกกลอย Koi  76   0.30  

ชุดดินท้ายเหมือง Tim  158   0.62  

ชุดดินท่าศาลา Tsl  78   0.30  

ชุดดินบางนารา Ba  222   0.87  

ชุดดินปากจั่น Pac  44   0.17  

ชุดดินพัทลุง Ptl  280   1.09  

ชุดดินล าภูรา Ll  52   0.20  

ชุดดินสุไหงโกลก Gk  56   0.22  
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ตารางท่ี 2.6-40 (ต่อ)    

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
7. กลุ่มพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 

 
 8,508   33.26  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  8,508   33.26  

 
   3) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดอยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 3,266 
ไร่ หรือร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ปลูกส้มโอทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่
อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินปากพนัง (Ppn) และชุดดินสมุทรปราการ(Sm) 
โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอ ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-41 และรูปที่ 2.6-41) 

ตารางท่ี 2.6-41 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกส้มโอที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินเหนียว 

 
 3,266     100.00  

ชุดดินปากพนัง Ppn  2,935       89.86  

ชุดดินสมุทรปราการ Sm  331       10.14  

 
   4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
123,778 ไร่ หรือร้อยละ 62.82 ของพ้ืนที่นาข้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชุดดินพัทลุง (Ptl) ชุดดินบางนารา (Ba) ชุดดินละงู 
(Lgu) ชุดดินท่าศาลา (Tsl) ชุดดินล าภูรา (Ll) และชุดดินระโนด (Ran) เป็นต้น รองลงมาคือพื้นที่นาข้าว
ในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินทรายแป้ง กลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า 
กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินทราย กลุ่มดินอินทรีย์ พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
และกลุ่มดินเลนชายทะเล มีเนื้อที่  43,082 22,739 2,943 2,484 1,085 333 244 112 59 58 46  
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และ 11 ไร่ หรือร้อยละ 21.88 11.54 1.49 1.26 0.56 0.17 0.13 0.06 0.03 0.03 0.02 และ 0.01 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าว ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-42 และรูปที่ 2.6-42) 

ตารางท่ี 2.6-42 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินตื้น   333        0.17  

ชุดดินเขาขาด Kkt  207         0.11  
ชุดดินคลองเต็ง Klt  5   ns  
ชุดดินชุมพร Cp  39         0.02  
ชุดดินหนองคล้า Nok  82         0.04  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 112        0.06  
ชุดดินบาเจาะ Bc  112         0.06  

3. กลุ่มดินทรายแป้ง 
 

 22,739       11.54  
ชุดดินเกาะใหญ่ Koy  3,317         1.68  
ชุดดินตากใบ Ta  19,422         9.86  

4. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 2,943        1.49  
ชุดดินเชียรใหญ่ Cyi  138         0.07  
ชุดดินมูโน๊ะ Mu  1,361         0.69  
ชุดดินระแงะ Ra  1,444         0.73  

5. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 1,085        0.56  
ชุดดินตาขุน Tkn  169         0.09  
ชุดดินรือเสาะ Ro  916         0.47  

6. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 43,082       21.88  
ชุดดินคลองท่อม Km  6   ns  
ชุดดินคลองนกกระทุง Knk  71         0.04  
ชุดดินควนกาหลง Kkl  32         0.02  
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ตารางท่ี 2.6-42 (ต่อ)  

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินโคกเคียน Ko        35,044       17.78  
ชุดดินท่าแซะ Te            272         0.14  
ชุดดินปากคม Pkm             65         0.03  
ชุดดินฝั่งแดง Fd               3   ns  
ชุดดินละหาน Lh            428         0.22  
ชุดดินวิสัย Vi            452         0.23  
ชุดดินสงขลา Sng            347         0.18  
ชุดดินสายบุรี Bu         6,267         3.18  
ชุดดินสุไหงปาดี Pi             95         0.05  

7. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

        2,483        1.26  
ชุดดินคอหงษ์ Kh            691         0.35  
ชุดดินทุ่งหว้า Tg         1,544         0.78  
ชุดดินนาทวี Nat            115         0.06  
ชุดดินสะเดา Sd             36         0.02  
หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา AC             97         0.05  

8. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

           244        0.13  
ชุดดินนาทอน Ntn             59         0.03  
ชุดดินพะโต๊ะ Pto             11         0.01  
ชุดดินสว ี Sw            174         0.09  

9. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

            11        0.01  
ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt             11         0.01  

10. กลุ่มดินเหนียว 
 

     123,778       62.82  
ชุดดินกระบี่ Kbi             11         0.01  
ชุดดินท่าศาลา Tsl        12,798         6.50  
ชุดดินบางนารา Ba        31,996       16.24  
ชุดดินปากจั่น Pac            139         0.07  
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ตารางท่ี 2.6-42 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
ชุดดินพัทลุง Ptl        49,097       24.90  
ชุดดินระโนด Ran         2,695         1.37  
ชุดดินละงู Lgu        22,651       11.50  
ชุดดินล าภูรา Ll         3,938         2.00  
ชุดดินสุไหงโกลก Gk            453         0.23  

11. กลุ่มดินอินทรีย์ 
 

            59        0.03  
ชุดดินกาบแดง Kd             59         0.03  

12. พืน้ที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

            46        0.02  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC             46         0.02  

13. พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ 
 

            58        0.03  
   พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ MARSH             58         0.03  

 
   5) สับปะรดภูเก็ต จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและแผน 
การใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 228 ไร่ หรือ
ร้อยละ 42.86 ของพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินพังงา (Pga) ชุดดินโคกกลอย (Koi) ชุดดินภูเก็ต 
(Pk) ชุดดินท้ายเหมือง (Tim) และชุดดินปากจั่น (Pac) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในกลุ่มดินร่วน
ละเอียด พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มดินเลนชายทะเล และกลุ่มดินลึกปานกลาง มีเนื้อที่ 169 78 44 และ 
13 ไร่ หรือร้อยละ 31.80 14.75 8.19 และ 2.40 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูก
สับปะรด ดังนี้ (ตารางท่ี 2.6-43 และรูปที่ 2.6-43) 
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ตารางท่ี 2.6-43 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สับปะรดภูเก็ต ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินร่วนละเอียด 

 
 168       31.80  

ชุดดินโคกเคียน Ko  34         6.40  

ชุดดินฉลอง Chl  110       20.81  

ชุดดินสงขลา Sng  24         4.59  

2. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 13        2.40  

ชุดดินนาทอน Ntn  13         2.40  

3. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 44        8.19  

ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt  44         8.19  

4. กลุ่มดินเหนียว 
 

 228       42.86  

ชุดดินโคกกลอย Koi  74       13.86  

ชุดดินท้ายเหมือง Tim  17         3.28  

ชุดดินปากจั่น Pac  6         1.09  

ชุดดินพังงา Pga  87       16.33  

ชุดดินภูเก็ต Pk  44         8.30  

5. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 78       14.75  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  78       14.75  
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   6) ทุเรียนสาลิกาพังงา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 47 ไร่ 
หรือร้อยละ 95.20 ของพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่
อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในกลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า มีเนื้อ
ที่ 2 ไร่ หรือร้อยละ 4.80 โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-44 และ
รูปที่ 2.6-44) 

ตารางท่ี 2.6-44 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ทุเรียนสาลิกาพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 

 
 2        4.80  

ชุดดินตาขุน Tkn  2         4.80  

2. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 47       95.20  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  47       95.20  

 
   7) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 33 ไร่ 
หรือร้อยละ 32.79 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินไชยา (Cya) รองลงมาคือ
พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ในกลุ่มดินเลนชายทะเล กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า กลุ่มดินทราย และกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
26 21 17 และ 5 ไร่ หรือร้อยละ 25.36 20.31 16.64 และ 4.90 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่
พบในพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-45 และรูปที่ 2.6-45) 
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ตารางท่ี 2.6-45 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
 เนื้อที่  

 ไร่   ร้อยละ  
1. กลุ่มดินทราย 

 
 17       16.64  

ชุดดินบ้านทอน Bh  5         4.90  

ชุดดินหัวหิน Hh  12       11.74  

2. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 21       20.31  

ชุดดินรือเสาะ Ro  21       20.31  

3. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 33       32.79  

ชุดดินไชยา Cya  6         6.32  

ชุดดินสงขลา Sng  27       26.47  

4. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 26       25.36  

ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt  26       25.36  

5. กลุ่มดินเหนียว 
 

 5       4.90  

ชุดดินล าภูรา Ll  5         4.90  

 
   8) ทุเรียนในวงระนอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 6,276 
ไร่ หรือร้อยละ 83.47 ของพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 
1,243 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินอ่าวลึก (Ak) และ ชุดดินกระบี่ 
(Kbi) โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ดังนี้ (ตารางที่ 2.6-46 และรูปที่ 2.6-46) 
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ตารางท่ี 2.6-46 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ทุเรียนในวงระนอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินเหนียว 

 
        1,243      16.53  

ชุดดินกระบี่ Kbi  234         3.11  

ชุดดินอ่าวลึก Ak  1,009       13.42  

2. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

 6,276       83.47  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  6,276       83.47  

 
   9) กล้วยเล็บมือนางชุมพร จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่ปลูกกล้วยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 
795 ไร่ หรือร้อยละ 24.98 ของพ้ืนที่ปลูกกล้วยทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกกล้วยในกลุ่มดินลึกปานกลาง 
กลุ่มดินเหนียว กลุ่มดินร่วนหยาบ กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า กลุ่มดินทราย 
กลุ่มดินตื้น-ดินลึกปานกลาง กลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดินเลนชายทะเล และกลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล มีเนื้อที่ 
586 476 368 353 265 249 53 30 5 3 และ 1 ไร่ หรือร้อยละ 18.39 14.93 11.54 11.08 8.32 7.84 
1.67 0.95 0.17 0.08 และ 0.05 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกล้วย ดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.6-47 และรูปที่ 2.6-47) 
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ตารางท่ี 2.6-47 ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกกล้วยที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
กล้วยเล็บมือนางชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 353   11.08  

ชุดดินคลองเต็ง Klt  97   3.05  

ชุดดินชุมพร Cp  44   1.39  

ชุดดินทุ่งค่าย Tuk  38   1.19  

ชุดดินระนอง Rg  61   1.91  

ชุดดินหนองคล้า Nok  4   0.13  

ชุดดินห้วยยอด Ho  52   1.62  

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินห้วยยอดและชุดดินคลองเต็ง Ho-Klt  57   1.79  

2. กลุ่มดินตื้น-ดินลึกปานกลาง 
 

 30   0.95  

หน่วยเชิงซ้อนชุดดินคลองเต็งและชุดดินนาทอน Klt-Ntn  30   0.95  

3. กลุ่มดินทราย 
 

 53   1.67  

ชุดดินบาเจาะ Bc  14   0.43  

ชุดดินบ้านทอน Bh  4   0.13  

ชุดดินหลังสวน Lan  35   1.11  

4. กลุ่มดินที่พบชั้นมาร์ล 
 

 1   0.05  

ชุดดินบึงชะนัง Bng  1   0.05  

5. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 
 

 5   0.17  

ชุดดินปัตตานี Pti  5   0.17  

6. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 
 

 249   7.84  

ชุดดินตาขุน Tkn  28   0.89  

ชุดดินรือเสาะ Ro  180   5.67  

ชุดดินล าแก่น Lam  41   1.28  
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ตารางท่ี 2.6-47 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
7. กลุ่มดินร่วนละเอียด 

 
 265   8.32  

ชุดดินคลองท่อม Km  33   1.04  
ชุดดินท่าแซะ Te  119   3.74  
ชุดดินวิสัย Vi  47   1.48  
ชุดดินสายบุรี Bu  66   2.06  

8. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 368   11.54  
ชุดดินคอหงษ์ Kh  345   10.83  
ชุดดินทุ่งหว้า Tg  9   0.30  
ชุดดินน้ ากระจาย Ni  10   0.30  
ชุดดินสะเดา Sd  4   0.11  

9. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 586   18.39  
ชุดดินนาทอน Ntn  128   4.03  
ชุดดินพะโต๊ะ Pto  270   8.46  
ชุดดินสว ี Sw  188   5.90  

10. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 3   0.08  
ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt  3   0.08  

11. กลุ่มดินเหนียว 
 

 476   14.93  
ชุดดินกระบี่ Kbi  48   1.50  
ชุดดินโคกกลอย Koi  4   0.13  
ชุดดินบางนารา Ba  56   1.75  
ชุดดินปะทิว Ptu  44   1.39  
ชุดดินพัทลุง Ptl  9   0.28  
ชุดดินละงู Lgu  19   0.58  
ชุดดินล าภูรา Ll  30   0.95  
ชุดดินสมุทรปราการ Sm  23   0.71  
ชุดดินอา่วลึก Ak  243   7.64  
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ตารางท่ี 2.6-47 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

12. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
 

       795       24.98  

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC        795       24.98  

   10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2561) ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน (กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน, 2563) และข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ใน
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า พ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดินเหนียว มีเนื้อที่ 5,062 
ไร่ หรือร้อยละ 74.68 ของพ้ืนที่นาข้าวทั้งหมดในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่
ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดดินบางนารา (Ba) ชุดดินละงู (Lgu) และชุดดินพัทลุง
(Ptl) รองลงมาคือพ้ืนที่นาข้าวในกลุ่มดินร่วนละเอียด กลุ่มดินร่วนริมแม่น้ า กลุ่มดินเปรี้ยวจัด กลุ่มดิน
ร่วนหยาบ กลุ่มดินทราย กลุ่มดินลึกปานกลาง กลุ่มดินตื้น พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และกลุ่มดินเลน
ชายทะเล มีเนื้อที่ 805 291 247 140 120 73 27 7 และ 7 ไร่ หรือร้อยละ 11.87 4.30 3.64 2.07     
1.77 1.07 0.40 0.10 และ 0.10 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดชุดดินที่พบในพ้ืนที่นาข้าว ดังนี้ (ตารางที่ 
2.6-48 และรูปที่ 2.6-48) 

ตารางท่ี 2.6-48 ชุดดินที่พบในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
1. กลุ่มดินตื้น 

 
 27   0.40  

ชุดดินชุมพร Cp  6   0.09  

ชุดดินทุ่งค่าย Tuk  21   0.31  

2. กลุ่มดินทราย 
 

 120   1.77  

ชุดดินบาเจาะ Bc  1   0.01  

ชุดดินวัลเปรียง Wp  117   1.73  

ชุดดินหลังสวน Lan  2   0.03  
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ตารางท่ี 2.6-48 (ต่อ) 

ชุดดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
3. กลุ่มดินเปรี้ยวจัด 

 
 247   3.64  

ชุดดินระแงะ Ra  247   3.64  
4. กลุ่มดินร่วนริมแม่น้้า 

 
 291   4.30  

ชุดดินตาขุน Tkn  20   0.30  
ชุดดินรือเสาะ Ro  232   3.42  
ชุดดินล าแก่น Lam  39   0.58  

5. กลุ่มดินร่วนละเอียด 
 

 805   11.87  
ชุดดินท่าแซะ Te  43   0.63  
ชุดดินสายบุรี Bu  762   11.24  

6. กลุ่มดินร่วนหยาบ 
 

 140   2.07  
ชุดดินคอหงษ์ Kh  79   1.17  
ชุดดินน้ ากระจาย Ni  53   0.78  
ชุดดินสะเดา Sd  8   0.12  

7. กลุ่มดินลึกปานกลาง 
 

 73   1.07  
ชุดดินนาทอน Ntn  5   0.07  
ชุดดินพะโต๊ะ Pto  15   0.22  
ชุดดินสว ี Sw  53   0.78  

8. กลุ่มดินเลนชายทะเล 
 

 7   0.10  
ชุดดินตะก่ัวทุ่ง Tkt  7   0.10  

9. กลุ่มดินเหนียว 
 

 5,062   74.68  
ชุดดินบางนารา Ba  3,441   50.77  
ชุดดินพัทลุง Ptl  192   2.83  
ชุดดินละงู Lgu  1,429   21.08  

10. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน   7   0.10  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC  7   0.10  
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รูปที่ 2.6-39 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวเกาะพะงัน ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-40 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เงาะโรงเรียนนาสาร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-41 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-42 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-43 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภูเก็ต ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-44 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนสาลิกาพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 2.6-45 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 



 

2-242 

รูปที่ 2.6-46 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนในวงระนอง ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-47 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยเล็บมือนางชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 รูปที่ 2.6-48 ชุดดินที่พบในขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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2.7  ทรัพยากรน้้า 
 ทรัพยากรน้ า หมายถึง แหล่งต้นตอของน้ าที่เป็นประโยชน์หรือมีศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่มนุษย์ ทรัพยากรน้ ามีความส าคัญเนื่องจากน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
และมนุษย์ได้มีการน าน้ ามาใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ าในโรงงานอุตสาหกรรม การอุปโภค-
บริโภคในอาคารบ้านเรือน กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงด้านการเกษตรกรรม ซึ่งน้ ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการด าเนินกิจกรรมการเกษตร เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยหลักส าหรับการเพาะปลูกพืช การปลูก
พืชที่มีน้ าเพียงพอ ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ และสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม จะสามารถสังเคราะห์
แสง เพ่ือสร้างอาหารน าไปใช้ในการเจริญเติบโตและสามารถเก็บสะสมอาหาร เพ่ือให้ผลผลิตได้อย่าง
เต็มที่ โดยแหล่งน้ าที่เกษตรกรน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรแบ่งได้เป็น 2 แหล่งหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 
แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน  
 แหล่งน้้าผิวดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้
ค าจ ากัดความของ แหล่งน้ าผิวดิน หมายถึง แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่ง
น้ าสาธารณะอ่ืนๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบน
เกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ าบาดาล และในกรณีท่ีแหล่งน้ านั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้ าที่อยู่
ภายในปากแม่น้ าหรือปากทะเลสาบ (ปากแม่น้ าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่า
ก าหนด) ดังนั้นน้ าผิวดิน (Surface water) คือ น้ าที่เกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมาแล้วดินไม่สามารถดูดซับไว้
ได้หมด ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่อยู่บนพ้ืนโลกที่มีปริมาณมากที่สุด มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า
ล าคลอง ทะเล ห้วย หนอง และบึง เป็นต้น และแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เขื่อน ฝายอ่างเก็บน้ า 
และคลองชลประทาน เป็นต้น 
 แหล่งน้้าใต้ดิน น้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล (groundwater) หมายถึง น้ าที่ขังอยู่ในช่องว่างของดิน
หรือหิน และยังหมายถึงน้ าที่ไหลอยู่ภายในชั้นหินอุ้มน้ า หรือชั้นน้ า (Aquifer) ซึ่งอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าใต้
ดิน (water table) เป็นน้ าจืดอีกแหล่งที่มนุษย์น ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งแหล่งน้ าใต้ดินที่
เกษตรกรน ามาใช้เรียกว่า น้ าบาดาล คือ น้ าใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปในดิน ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตร ซึ่งขังอยู่ในชั้น
ของทราย เป็นอ่างท่ีเก็บน้ าไว้ได้เป็นปริมาณมาก 
น้ าพุและน้ าบาดาลเป็นน้ าสะอาด ไม่มีเชื้อโรค เพราะน้ าท้ังสองชนิดนี้ไหลซึมผ่านผิวดินลงไปในระดับลึก 
ดินจะท าหน้าที่เป็นตัวกรองเอาสารที่แขวนลอยอยู่ในน้ าและเชื้อโรคไว้เกือบหมด ส่วนบรรดาสารอินทรีย์
บางชนิดที่ละลายอยู่ในน้ าจะถูกแบคทีเรียในดินท าลายไปเกือบหมดด้วยเช่นกัน  
 แหล่งน้ าผิวดินทั้งที่เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งน้ าใต้ดิน ได้แก่ บ่อ
บาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แต่ละชนิด มีรายละเอียดโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักรายภาค แสดงตามชนิดพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ดังนี้  
 2.7.1  ภาคเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคเหนือ มีจ านวน 8 ชนิดพืช ได้แก่ กล้วย
ไข่ก าแพงเพชร ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
สับปะรดห้วยมุ่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวก่ าล้านนา 
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 1) กล้วยไข่ก้าแพงเพชร 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร มีจ านวน 
244 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 218 แหล่งน้ า เช่น   
แม่น้ าปิง แม่น้ าแม่วงก์ ล าดินแดง ล าลายปม ล าอ้ายทอย โกรกกระดาน คลองขมิ้น คลองแต้ว คลองปอ 
คลองแม่ลาด คลองแม่ระกา คลองท่าส้ม คลองทุ่งยาว คลองเต่าด า ห้วยทุ่ง ห้วยน้ าริน ห้วยแม่กี ห้วยวัว 
ห้วยยูอ้ายคอ ห้วยลานท่าช้าง ห้วยน้ าหอม และห้วยปลาก้าง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 26 แหล่งน้ า เช่น หนองระก า หนองละมั่ง  หนอง
ลานตาจัน หนองสะแก หนองหัวเวียน บึงทับแรด บึงน้อย บึงพรานอบ บึงสักขี บึงสามวาย บึงหนองเต่า บึง
หล่ม บึงหวายพระอง และบึงอ้อ เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร  
มีจ านวน 10 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองแม่ลาย อ่างเก็บน้ าจิตอารีย์ อ่างเก็บน้ าบ้านดง อ่างเก็บน้ า
บ้านทุ่งมหาศาล อ่างเก็บน้ าบ้านใหม่สามัคคี อ่างเก็บน้ าหนองกอง อ่างเก็บน้ าหนองปิ้งไก่ อ่างเก็บน้ า
ห้วยบง อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ยางขาว   
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 352 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 131 บ่อ 
 2) ล้าไยเบี้ยวเขียวล้าพูน  
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน มีจ านวน 
7 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี  มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่ 
น้ าแม่กวง แม่น้ าปิง เหมืองกลาง คลองแม่แกบก้อง เหมืองไม้แดง เหมืองแสนยศ และเหมืองปิงห่าง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 2 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 บ่อ 
 3) สับปะรดนางแล 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดนางแล มีจ านวน 21 
แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 16 แหล่งน้ า ได้แก่ 
น้ านางแล น้ าแม่ข้าวต้ม ร่องมะเดือย ร่องหวาย ร่องแหย่ง ห้วยแก่นลอน ห้วยขัวสูง ห้วยงู ห้วยถ้ า ห้วยท่ากอซ้อ 
ห้วยบ้านก้อด ห้วยปู ห้วยพลู ห้วยไม้ติว ห้วยสัก และห้วยหลวง 
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 5 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองก๊อดยาว หนองบัว หนอง
ปาอ้อ หนองแสลบ และหนองห้วยหมามูม  
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  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 5 บ่อ 
 4) สับปะรดภูแลเชียงราย 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูแลเชียงราย  
มีจ านวน 33 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 25 แหล่งน้ า ได้แก่                 
น้ านางแล น้ าแม่ข้าวต้ม ร่องช้าง ร่องมะเดือย ร่องหวาย ร่องแหย่ง ห้วยกองุ้น ห้วยแก่นลอน ห้วยขัวสูง 
ห้วยงู ห้วยต้นวุ้น ห้วยถ้ า ห้วยท่ากอซ้อ ห้วยนางแลน้อย ห้วยบ้านก้อด ห้วยปู  ห้วยโปง ห้วยพลู                      
ห้วยมะยม ห้วยมะฮู้ ห้วยไม้ติว ห้วยสัก ห้วยหินฮอง เหมืองฟาร์ม และห้วยหลวง 
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 8 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองก๊อดยาว หนองบัว                 
หนองปาอ้อ หนองจอน้อย หนองแสลบ หนองขัวแคร่ หนองปาไคร้ และหนองห้วยหมามูม  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 7 บ่อ 
 5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา มีจ านวน  
26 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 23 แหล่งน้ า ได้แก่ น้ าแม่ใจ
น้ าแม่ปิม ร่องแช่ฟาด ร่องปิง ห้วยเคียน ห้วยเจริญราษฎร์ ห้วยชมพู ห้วยต้นม่วง ห้วยน้ าใส ห้วยบง ห้วย
ปางควาย ห้วยปาซาง ห้วยปาแฝก ห้วยแม่กระทบ ห้วยแม่จว้า ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่ปิม ห้วยแม่ เย็น ห้วย
แม่สุก ห้วยลึก ห้วยหนองสระ ห้วยหลวง และห้วยเฮ้ีย 
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 3 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองน้ าแดง หนองบัว 
และหนองเล็งทราย  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา มีจ านวน  
6 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่จว้า อ่างเก็บน้ าแม่ปืม อ่างเก็บน้ าแม่เย็น อ่างเก็บน้ าแม่สุก อ่างเก็บน้ าห้วย
ชมพู และอ่างเก็บน้ าห้วยเฮี้ย 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 51 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 บ่อ 
 6) สับปะรดห้วยมุ่น 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น มีจ านวน  
66 แหล่งน้ า ได้แก่  
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   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 66 แหล่งน้ า เช่น 
คลองตรอน คลองน้ ามืด น้ าพาย น้ าสุม ห้วยขมิ้น ห้วยขาตูบ ห้วยคว าเรือ ห้วยคว่ าเรือ ห้วยคอม และ
ห้วยงาช้าง เป็นต้น  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชร  
มีจ านวน 2 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยนา และอ่างเก็บน้ าห้วยเนียม 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 1 บ่อ 
 7) มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์  
มีจ านวน 312 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 289 แหล่งน้ า เช่น           
แม่น้ าป่าสัก ล ากังหันใหญ่ ล าก าเหียง ล าจังหัน ล าตะคล้อ ล าสระหัว คลองก้นหวด คลองกรวด คลอง
กระจัง คลองกระติน คลองกระทือ สระบึงนาจาน สระปรางค์ สระปรือน้อย สระยางลาด สระระหาร 
สระหนองปอ สระหลวง ห้วยกระโจม ห้วยทุ่งแฝก ห้วยไทรทอง ห้วยนานอก และห้วยนาใน เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 23 แหล่งน้ า ได้แก่ บึงกระจับ บึงตะโก บึงตะแบก
บึงละลมเล็ก บึงละลมใหญ่ บึงสามพัน บึงห้วยเล็ง หนองกันเจม หนองแจง หนองฉิม หนองช้างล่ม หนองเซ
หนองทุ่งช้างร้อง หนองน้ าเขียว หนองบัวทอง หนองปล้อง หนองปลาไหล หนองผักบุ้ง หนองไผ่แตก หนอง
มะลืน หนองหมอกอง หนองหัวช้าง หนองหิน และบึงอ้อ เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเพชรบูรณ์  
มีจ านวน 8 แหล่งน้ า ได้แก่ คลองสิบสลึง อ่างเก็บน้ า อ่างเก็บน้ ากุฏิพระ อ่างเก็บน้ าคลองกระทือ อ่างเก็บน้ า
บ้านคลองตะพานหิน อ่างเก็บน้ าบ้านโคกเจริญ อ่างเก็บน้ าวังอ่าง และอ่างเก็บน้ าอู่เรือ 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 241 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 18 บ่อ 
 8) ข้าวก่้าล้านนา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา มีจ านวน 6,344 
แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 5,974 แหล่งน้ า เช่น 
กว๊านพะเยา กิ่งน้ าปายน้อย กีงน้ าแม่ลายน้อย น้ ากุ๋ย น้ าเกาะหลวง น้ าเกี๋ยน น้ าแก่น ห้วยเย็น ห้วยเย้าด า 
ห้วยเยี่ยม ห้วยอังวะ ห้วยอ๊าก ห้วยอากอง ห้วยอ่าง ห้วยอ่างกาน้อย ห้วยอ่างข่าง ห้วยอาน ห้วยอ้าย 
ห้วยอ้ายใต้ ห้วยอ้ายเหนือ และห้วยอ่างตอง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 370 แหล่งน้ า เช่น หนองระก า หนองละมั่ง  
หนองลานตาจัน หนองสะแก หนองหัวเวียน บึงทับแรด บึงน้อย บึงพรานอบ บึงสักขี บึงสามวาย บึงหนองเต่า 
บึงหล่ม บึงหวายพระอง และบึงอ้อ เป็นต้น 
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  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างข้ึน ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวก่ าล้านนา มีจ านวน 636 
แหล่งน้ า เช่น คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเเก็บน้ าห้วยแม่ทะลาย อ่างกักน้ าห้วยไข่เน่า อ่างเก็บน้ า 
อ่างเก็บน้ า200ปี อ่างเก็บน้ ากลาง อ่างเก็บน้ าการประปา และอ่างเก็บน้ ากาแล เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 2,544 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 747 บ่อ 
 2.7.2  ภาคกลาง 
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคกลาง มีจ านวน 16 ชนิดพืช ได้แก่ ส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มะยงชิด
นครนายก มะปรางหวานนครนายก พริกบางช้าง มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดบ้านคา ชมพู่ เพชร 
มะพร้าวทับสะแก มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว มะนาวเพชรบุ รี กระท้อนตะลุง 
และละมุดบ้านใหม ่ 
  1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  
มีจ านวน 88 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 56 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย แม่น้ าสะแกกรัง ล าฉวาก ล าตะลุง คลองวังน้ า คลองวังน้ าขาว 
คลองสร้อย คลองสาหร่าย ห้วยโตนด ห้วยทุ่งโพธิ์ ห้วยเนินขาม และห้วยเป้า เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 32 แหล่งน้ า เช่น บึงระเม็ง บึงระหารบัว                     
บึงละหาน บึงวงฆ้อง บึงสวดมนต์ บึงส าเภา บึงหางแขยง บึงอ้อ หนองกระทง หนองขยาย หนองชะโด หนองชัด 
หนองบัว หนองบางม่วง หนองปลาเลา และหนองปากแรด เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  
มีจ านวน 29 แหล่งน้ า ได้แก่ คลอง  3 ซ้าย คลอง 1 ขวา คลอง 1 ขวา 1 ขวา คลอง 1 ซ้าย คลอง 1 ซ้าย 1 
ขวา คลอง 1 ซ้าย 1 ซ้าย คลอง 2 ขวา คลอง 2 ขวา 1 ขวา คลอง 2 ซ้าย คลอง 2 ซ้าย 2 ซ้าย คลอง 3 ซ้าย 
1 ขวา คลอง 3 ซ้าย 2 ซ้าย คลอง 4 ขวา 1 ขวา คลองระบาย 1 ซ้าย คลองระบายสีซ้าย คลองระบาย 
หนึ่งขวา คลองระบายใหญ่ คลองระบายใหญ่สอง คลองสองซ้าย คลองสามขวา คลองหนึงซ้าย คลองห้าขวา 
อ่างเก็บน้ าบ้านเขาถ้ า อ่างเก็บน้ าบ้านน้ าพุ อ่างเก็บน้ าหนอง อ่างเก็บน้ าหนองสะเดา อ่างเก็บน้ าหนองโสน 
อ่างเกบ็น้ าหนองหลวง และอ่างเก็บน้ าห้วยวังหมัน 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 509 บ่อ 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 196 บ่อ 
 2) ส้มโอนครชัยศรี 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี มีจ านวน  
156 แหล่งน้ า ได้แก่  
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   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 155 แหล่งน้ า เช่น                
แม่น้ าท่าจีน คลองกระทุ่มล้ม คลองกระบือ คลองกร่าน คลองก านันเกิด คลองก านันขาว คลองก านันทัง 
คลองใหม่หลังวัดไทร คลองอ้อมใหญ่ รางเต่าด า รางบางขวัญ รางบางเสือ ล ารางทองหลาง ล ารางบางระก า 
และล ารางบัว เป็นต้น  
   หนอง บึง ทีม่ีน้ าตลอดปี มีจ านวน 1 แหล่งน้ า ได้แก่ บึงกุ่ม 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอนครชัยศรี มีจ านวน  
4 แหล่งน้ า ได้แก่ คลอง2-3 คลองซอยตาขุ้ย คลองซอยตาลาว และคลองซอยบน 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 95 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 บ่อ 
 3) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม  
มีจ านวน 25 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 56 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าแม่กลอง คลองแควอ้อม คลองโคกเกตุ คลองเจ็ก คลองดอนมะโนรา คลองดอนสาม คลองด าเนินสะดวก 
คลองตาจ่า คลองท่าคา คลองไทยบ ารุง และคลองบังปืน เป็นต้น  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 4 บ่อ 
 4) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม  
มีจ านวน 41 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 41 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าแม่กลอง คลองเจ็ก คลองดอกจัน คลองดอนมะโนรา คลองดอนสาม คลองด าเนินสะดวก คลองตาจ่า 
คลองทับแถม คลองท่าคา คลองไทยบ ารุง คลองบังปืน คลองบางกระรี้  คลองบางขุน คลองบางแค               
คลองบางผีหลอก และคลองบางยาว เป็นต้น  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 4 บ่อ 
 5) มะยงชิดนครนายก 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดนครนายก มีจ านวน 
120 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 107 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ านครนายก แม่น้ าบางปลากด คลองหนองอ้ายกล่อม คลองหน้ากระดาน คลองหมาหลง คลองห้วยถ่าน 



2-251 
 

คลองเหมือง คลองเหวตาแป้น คลองอ้ายงอน คลองอาษา คลองอีเฒ่า ห้วยกะลา ห้วยเขาฟ้าผ่า           
ห้วยช้าไล่ ห้วยน้ าซับ และห้วยโปง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 13 แหล่งน้ า ได้แก่ บึงคลองพระอาจารย์ บึง
จระเข้สามพัน บึงชวดบัว บึงตาล บึงไผ่ บึงพระอาจารย์ บึงหลุมบัว บึงหัวนา หนองขิง หนองฟ้าร้อง หนองแสง 
หนองห้อง และหนองอ้ายกล่อม 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดนครนายก มีจ านวน 
21 แหล่งน้ า ได้แก่ คลอง 1 ทรายมูล คลอง 33 คลองสอง คลองสาม คลองสามสิบ คลองสามสิบสอง 
คลองสามสิบเอ็ด คลองสิบเจ็ด คลองสิบสี่ คลองสิบหก คลองสิบห้า อ่างเก็บน้ าคลองท่าด่านอ่างเก็บน้ า
คลองโมด อ่างเก็บน้ าคลองยาง อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ ามอสิงโต          
อ่างเก็บน้ าวังบอน อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าหนองกันเกรา และอ่างเก็บน้ าห้วยปรือ  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 163 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 47 บ่อ 
 6) มะปรางหวานนครนายก 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะปรางหวานนครนายก  
มีจ านวน 120 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 107 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ านครนายก แม่น้ าบางปลากด คลองหนองอ้ายกล่อม คลองหน้ากระดาน คลองหมาหลง คลองห้วยถ่าน 
คลองเหมือง คลองเหวตาแป้น คลองอ้ายงอน คลองอาษา คลองอีเฒ่า ห้วยกะลา ห้วยเขาฟ้าผ่า           
ห้วยช้าไล่ ห้วยน้ าซับ และห้วยโปง เป็นต้น 
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 13 แหล่งน้ า ได้แก่ บึงคลองพระอาจารย์ บึง
จระเข้สามพัน บึงชวดบัว บึงตาล บึงไผ่ บึงพระอาจารย์ บึงหลุมบัว บึงหัวนา หนองขิง หนองฟ้าร้อง หนองแสง 
หนองห้อง และหนองอ้ายกล่อม 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะปรางหวานนครนายก  
มีจ านวน 21 แหล่งน้ า ได้แก่ คลอง 1 ทรายมูล คลอง 33 คลองสอง คลองสาม คลองสามสิบ              
คลองสามสิบสอง คลองสามสิบเอ็ด คลองสิบเจ็ด คลองสิบสี่ คลองสิบหก คลองสิบห้า อ่างเก็บน้ าคลอง
ท่าด่าน อ่างเก็บน้ าคลองโมด อ่างเก็บน้ าคลองยาง อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าทรายทอง              
อ่างเก็บน้ ามอสิงโต อ่างเก็บน้ าวังบอน อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าหนองกันเกรา และอ่างเก็บน้ า           
ห้วยปรือ  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 163 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จ านวน 47 บ่อ 
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 7) พริกบางช้าง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพริกบางช้าง มีจ านวน  
109 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 106 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าแม่กลอง ล ารางงูเห่า ล ารางตับเป็ด ล ารางเตาอิฐ ล ารางบัว ล ารางพลับ ล ารางสามหมื่น                 
ล ารางอ้ายกา คลองหมอเท้า คลองหลวง คลองหลวงแก้ว คลองหัวป่า คลองหัวโพธิ์ คลองไหหล า คลอง
อีสาร ล ารางตลิ่ง ล ารางเตาอิฐ ล ารางนายร้อย และล ารางบัว เป็นต้น  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 19 บ่อ 
 8) มะพร้าวน้้าหอมราชบุรี 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี  
มีจ านวน 338 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 310 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าแม่กลอง ล ารางงูเห่า ล ารางตับเป็ด ล ารางเตาอิฐ ล ารางบัว ล ารางพลับ ล ารางสามหมื่น               
ล ารางอ้ายกา คลองหัวโพธิ์ คลองไหหล า คลองอีสาร ล ารางตลิ่ง ล ารางเตาอิฐ ล ารางนายร้อย ล ารางบัว           
ล ารางบัวขาว ล ารางปลาท้าว ล ารางพลับ ล ารางลูกนาก และล ารางสามหมื่น เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 28 แหล่งน้ า ได้แก่ บึงกาจับ หนองกระจับ            
หนองกร่าง หนองกลิ่น หนองขวาง หนองคูบัว หนองจิก หนองโฉลกแดง หนองตาพูน หนองทานตะวัน             
หนองน้ าใส หนองบอน หนองปลาไหลเผือก หนองปิง หนองไผ่ หนองยาว หนองรี หนองล้อมรั้ว หนองลาดนอ้ย 
หนองลาดใหญ่ หนองศาลา หนองสองตอน หนองหลวง หนองห้วยผาก หนองหอย หนองใหญ่ หนองอ้อ และ
หนองอ้ายโจร 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี  
มีจ านวน 18 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขาเขียว อ่างเก็บน้ าเขาหัวแดง อ่างเก็บน้ าท่ายาง อ่างเก็บน้ าไทรงาม
อ่างเก็บน้ าน้ าพุไทร อ่างเก็บน้ าบ้านตากแดด อ่างเก็บน้ าบ้านไทยประจัน อ่างเก็บน้ าบ้านยางคู่ อ่างเก็บน้ า
บ้านลานคา อ่างเก็บน้ าบ้านวังปลาช่อน อ่างเก็บน้ าบ้านหนองโก อ่างเก็บน้ าพุกรูด อ่ างเก็บน้ าพุเกตุ  
อ่างเก็บน้ าวังกวาว อ่างเก็บน้ าส านักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ าห้วยพุกรูด อ่างเก็บน้ าห้วยศาลา และอ่างเก็บน้ า
หินสี 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 281 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 43 บ่อ 
 9) สับปะรดบ้านคา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดบ้านคา มีจ านวน 205 
แหล่งน้ า ได้แก่  
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   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 191 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าภาชี ร่องตามา ล าภาชี บ่อน้ าล าทรายน้อย บ่อน้ าล าทรายใหญ่ ห้วยกรวด ห้วยกระชาย ห้วยกระทือ 
ห้วยกระรก ห้วยขวาง ห้วยข่า ห้วยเขาชุมดง ห้วยเขาถ่าน ห้วยเขาหัวเราะ ห้วยครุด และห้วยคลุม เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 14 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองกลางโนน หนองโก 
หนองจิก หนองโฉลกแดง หนองท่อแตก หนองน้ าใส หนองไผ่ หนองพลับเพลา หนองรางเฆ่ หนองล้อมรั้ว 
หนองห้วยผาก หนองหอย หนองใหญ่ และหนองอ้ายโจร  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดบ้านคา มีจ านวน 
61 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าบ้านโปงกระทิงบน อ่างเก็บน้ าบ้านโปงเหาะ อ่างเก็บน้ าบ้านพุขี้ เหล็ก          
อ่างเก็บน้ าบ้านพุแค อ่างเก็บน้ าบ้านพุตะเคียน อ่างเก็บน้ าบ้านพุน้ าร้อน อ่างเก็บน้ าบ้านยางคู่             
อ่างเก็บน้ าบ้านร่องเจริญ อ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง อ่างเก็บน้ าบ้านลานคา อ่างเก็บน้ าบ้านวังปลาช่อน 
อ่างเก็บน้ าบ้านวังส้มปอย อ่างเก็บน้ าบ้านสวนผึ้ง อ่างเก็บน้ าบ้านหนองโก อ่างเก็บน้ าบ้านหนองนก
กระเรียน อ่างเก็บน้ าบ้านหนองบัวค่าย อ่างเก็บน้ าบ้านหนองปล้อง อ่างเก็บน้ าบ้านหนองปากชัฎ          
และอ่างเก็บน้ ามะหาดตอนล่าง เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 214 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 59 บ่อ 
 10) ชมพู่เพชร 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกชมพู่เพชร มีจ านวน 304  
แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 290 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าบางกลอย แม่น้ าปราณบุรี แม่น้ าเพชรบุรี เหมืองตานีม ห้วยสมุลแวัง ห้วยสระสีมุม ห้วยสลักได  ห้วย
สองคลอง ห้วยสัตว์มะค่า ห้วยสัตว์เล็ก ห้วยสัตว์ใหญ่ ห้วยสับปะรด ห้วยสับพัง ห้วยสามเขา               ห้วย
สามแพร่ง และห้วยสามหาง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 14 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองกลางดง หนองชุม 
หนองน้ าเหมืองแร่ หนองบัว หนองโป่งเกตุ หนองไผ่ด า หนองพุซาง หนองพุหวาย หนองแฟบ หนองโรง             
หนองลุงกีบ หนองสระหนึ่ง หนองโสน และหนองหิน 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกชมพู่เพชร มีจ านวน  
76 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าเขาสามยอด อ่างเก็บน้ าดงตากิต อ่างเก็บน้ าตะเมาน้อย อ่างเก็บน้ าไทร
กระแทก อ่างเก็บน้ าไทรงาม อ่างเก็บน้ าน้ าพุไทร อ่างเก็บน้ าบ้านซ่อง อ่างเก็บน้ าบ้านตะเคียนงาม  
อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งขาม อ่างเก็บน้ าบ้านโปงอิฐ อ่างเก็บน้ าบ้ านพุไทร อ่างเก็บน้ าบ้านแม่คะเมย  
อ่างเก็บน้ าบ้านยางชุม อ่างเก็บน้ าบ้านวังหิน และอ่างเก็บน้ าบ้านหนองเอ้ือง เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 278 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 20 บ่อ 
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 11) มะพร้าวทับสะแก 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก มีจ านวน 
203 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 186 แหล่งน้ า เช่น   
ร่องหนองกก ห้วยยายฮ่อง ห้วยเรืยง ห้วยเรือ ห้วยไร่คลอง ห้วยลึก ห้วยลุมพุก ห้วยวังกระดาษ  
ห้วยวังตารอด ห้วยวังมะเดื่อ ห้วยวังหิน ห้วยสองพ่ีน้อง ห้วยสัก ห้วยสามขุม และห้วยสีเสียด เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 17 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองก ามะเสา หนองเกตุ 
หนองแก หนองข้าวเหนียว หนองตะเคียน หนองทุ่งเคล็ด หนองบัว หนองปริก หนองปรือ หนองพรม           
หนองมะม่วง หนองยาง หนองล าชู หนองสายติ่ง หนองส าโรง หนองหญ้า และหนองหิน 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก มีจ านวน 
40 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าข้ามสาม อ่างเก็บน้ าเขาปอ อ่างเก็บน้ าเขือ่นเขาล้าน อ่างเก็บน้ าคลองจะกระ 
อ่างเก็บน้ าคลองหว้าโทน อ่างเก็บน้ าช่องลม อ่างเก็บน้ าช่องหินด า และอ่างเก็บน้ าช้างแรก เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 246 บ่อ 
 12) มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว           
มีจ านวน 218 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 218 แหล่งน้ า เช่น              
แม่น้ าท่าจีน ล ารางหัวโพธิ์ ล ารางอ้อมใหญ่ คลองอ้อมน้อย คลองอ้อมโรงหีบ คลองอ าแพง คลองเอกชัย
คลองฮงฮวด ล ารางตลิ่ง ล ารางตาพ่วง และล ารางยายเขียว เป็นต้น  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว           
มีจ านวน 5 แหล่งน้ า ได้แก่ คลอง 8 คลองสอง คลองสาม คลองสี่ และคลองหนึ่ง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 40 บ่อ
 13) ล้าไยพวงทองบ้านแพ้ว 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกล าไยพวงทองบ้านแพ้ว          
มีจ านวน 144 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 144 แหล่งน้ า เช่น            
แม่น้ าท่าจีน ล ารางหัวโพธิ์ ล ารางอ้อมใหญ่ คลองกก คลองกระทุ่มแบน คลองกลาง คลองเก่า คลอง
เกาะ คลองเกาะโพธิ์ คลองขาหยั่ง คลองคันพนัง คลองคึกฤทธิ์ คลองแคบ และคลองแคราย เป็นต้น  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 16 บ่อ 
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 14) มะนาวเพชรบุรี 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะนาวเพชรบุรี มีจ านวน 304  
แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 290 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าบางกลอย แม่น้ าปราณบุรี แม่น้ าเพชรบุรี เหมืองตานีม ห้วยสมลุแวัง ห้วยสระสีมุม ห้วยสลักได  ห้วย
สองคลอง ห้วยสัตว์มะค่า ห้วยสัตว์เล็ก ห้วยสัตว์ใหญ่ ห้วยสับปะรด ห้วยสับพัง ห้วยสามเขา               ห้วย
สามแพร่ง และห้วยสามหาง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 14 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองกลางดง หนองชุม 
หนองน้ าเหมืองแร่ หนองบัว หนองโป่งเกตุ หนองไผ่ด า หนองพุซาง หนองพุหวาย หนองแฟบ หนองโรง             
หนองลุงกีบ หนองสระหนึ่ง หนองโสน และหนองหิน 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างข้ึน ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะนาวเพชรบุรี มีจ านวน 76 
แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าเขาสามยอด อ่างเก็บน้ าดงตากิต อ่างเก็บน้ าตะเมาน้อย อ่างเก็บน้ าไทร
กระแทก อ่างเก็บน้ าไทรงาม อ่างเก็บน้ าน้ าพุไทร อ่างเก็บน้ าบ้านซ่อง อ่างเก็บน้ าบ้านตะเคียนงาม  
อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งขาม อ่างเก็บน้ าบ้านโปงอิฐ อ่างเก็บน้ าบ้านพุไทร อ่างเก็บน้ าบ้านแม่คะเมย อ่างเก็บ
น้ าบ้านยางชุม อ่างเก็บน้ าบ้านวังหิน และอ่างเก็บน้ าบ้านหนองเอ้ือง เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 278 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 20 บ่อ 
 15) กระท้อนตะลุง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุง มีจ านวน  
8  แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี  มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่  
แม่น้ าลพบุรี คลองควาย คลองตาปีน คลองบางแขม คลองไผ่สองกอ คลองสะแก และล าหนองรี 
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 1 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองอีโปง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 15 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 3 บ่อ 
 16) ละมุดบ้านใหม่ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกละมุดบ้านใหม่ มีจ านวน  
11  แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี  มีจ านวน 8 แหล่งน้ า ได้แก่  
แม่น้ าลพบุรี คลองบางแก้ว คลองบางพระครู คลองบ้านแจ้ง คลองโพธิ์ คลองสองห้อง คลองหนองม่วง 
และคลองหนองหม้อ 
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   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 3 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองคลองไทร หนองรี และ 
หนองหม้อ 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 10 บ่อ 
 2.7.3  ภาคตะวันออก 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออก มีจ านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า สับปะรดศรีราชา ทุเรียนปราจีน สับปะรดทอง
ระยอง และสับปะรดตราดสีทอง 
 1) มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองบางคล้า 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า 
มีจ านวน 40 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 38 แหล่งน้ า เช่น  แม่น้ า
บางปะกง คลองคูมอญ คลองจุกเฌอ คลองชวดทับไก่ คลองชวดนายขาว คลองชวดบ่าวสาว คลองชวดวังอู่ คลอง
ชวดสนามช้าง คลองชวดสนามเถื่อน คลองชวดเสม็ด คลองตางาน คลองตาอินทร์ คลองท่าทองหลาง คลองท่า
ลาด คลองน้ าใส คลองบางกระเจ็ด คลองบางกระดาน คลองบางกระพ้อ คลองบางเกล็ด คลองบางขามคลอง
บางคล้า คลองบางชีล้อม คลองบางต้นไทร คลองบางทรายซึม คลองบางไผ่ คลองบ้านกล้วย และคลองหัวสวน 
เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 2 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองนา และหนองไฟไหม้ 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 22 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 บ่อ 
 2) มะพร้าวน้้าหอมบางคล้า 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า          
มีจ านวน 133  แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 131 แหล่งน้ า เช่น 
แม่น้ าบางปะกง คลองหลอดตาขิง คลองหัวไทร คลองหัวล าพู คลองหัวสวน คลองอุดมชลจร คลองเอวตะเข้ 
ล าต้อยติ่ง ล าบึงคัดซ้อน ล าเปร็ง ล าแพรก ล าแพรกบางล าภู ห้วยตลิ่งชัน และห้วยสมอคล้อย เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 2 แหล่งน้ า ได้แก่ ได้แก่ หนองนา และ
หนองไฟไหม้ 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมบางคล้า           
มีจ านวน 2 แหล่งน้ า เช่น คลองสอง และคลองหนึ่ง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 25 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 บ่อ  
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 3) สับปะรดศรีราชา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา มีจ านวน 
232 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 225 แหล่งน้ า เช่น             
มาบผักกะเฉด คลองอ่างแก้ว คลองอ้ายเหียก คลองอีบ่าง คลองโอ่ง มาบกระชิด มาบงอแง มาบตะเคียน           
มาบฟักทอง สระน้ าบ้านหนองหญ้าปล้อง สระน้ าบ้านหนองใหญ่ สระน้ าบ้านหลังเขา สระน้ าบ้านหินดาด      
ห้วยกงรถ ห้วยกรวด ห้วยกระบก ห้วยกระบกเรียง ห้วยกระแบกอ่าง และห้วยกรุ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองซากแง้ว หนองตะเคียน 
หนองทุ่งสะเดา หนองน้ ามาบกระโดน หนองน้ าอ่อน หนองยาง และหนองสรวง 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดศรีราชา มีจ านวน 
33 แหล่งน้ า เช่น คลองสิบแปด อ่างเก็บน้ าเขาชีโอน อ่างเก็บน้ าคลองตะแบก อ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ 
อ่างเก็บน้ าคลองยาง อ่างเก็บน้ าซากนา อ่างเก็บน้ าบริษัทอาหารสยาม อ่างเก็บน้ าบางพระ อ่างเก็บน้ า
บ้านเนิน 1 อ่างเก็บน้ าบ้านเนินสี อ่างเก็บน้ าบ้านหมื่นจิต อ่างเก็บน้ าบ้านอ าเภอ อ่างเก็บน้ าโป่งดินด า 
อ่างเก็บน้ าภูติอนันต์ อ่างเก็บน้ ามาบประชัน และอ่างเก็บน้ าอมพนม เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 157 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 40 บ่อ 
 4) ทุเรียนปราจีน 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน มีจ านวน  
258  แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 195 แหล่งน้ า เช่น   
แควโขมง แควหนุมาน แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าประจันตคาม แม่น้ าใสใหญ่ คลองกรวด คลองกระต่าย คลองกลา้ 
คลองกันเกรางาม คลองก าไร คลองกุด คลองกุลี คลองแก้มซ้ า คลองไก่อ้ัง ห้วยไคร้ ห้วยจระเข้เผือก ห้วยซัน 
ห้วยซับบอน ห้วยซับยี และห้วยตะขบ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 61 แหล่งน้ า เช่น บึงกรด บึงกา บึงน้ าใส บึง            
พระยาวัง บึงเลน บึงแหลมหิน หนองกรด หนองกระจับ หนองกระเบา หนองขมิ้น หนองขวางตะวัน หนองขอน 
และหนองหิน เป็นต้น 
   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 2 แหล่งน้ า ได้แก่ กุดท่าเสาร์ และกุดอีแรด 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนปราจีน มีจ านวน  
12 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขาอีโต้ อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง อ่างเก็บน้ าคลองฟันปลา อ่างเก็บน้ า              
คลองยาง อ่างเก็บน้ าค่ายจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ าทดหลวง อ่างเก็บน้ าท่าเผือก อ่างเก็บน้ าทุ่งสูบ อ่างเก็บน้ า
น้ าโตน อ่างเก็บน้ าวังบอน อ่างเก็บน้ าศิลา และคลองสิบสอง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 374 บ่อ 
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  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 98 บ่อ 
 5) สับปะรดทองระยอง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง มีจ านวน 
241 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 227 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าประแสร์ แม่น้ าพันราด แม่น้ าระยอง ล ารางนอก คลองหนองพลอง คลองหนองมน คลองหนองรี 
คลองหนองหว้า คลองหนองอ้ายรืน คลองหมอมุ่ย ห้วยมะเฟือง ห้วยมะไฟ ห้วยยาง ห้วยเล็ก ห้วยวังกระรอก 
และห้วยหินดาด เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 14 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองกวาง หนองช้างตาย 
หนองท่าสีเพ็ด (ท่ากระสาว) หนองน้ าขาว หนองน้ าดม หนองน้ ามาบกระโดน หนองบอน หนองบัว หนอง
ปุกปุย หนองพญา หนองรี หนองสมเด็จย่า 90 หนองแหวน และหนองใหญ่ 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดทองระยอง            
มีจ านวน 15 แหล่งน้ า ได้แก่ คลองสอง คลองสาม คลองสิบแปด คลองหนึ่ง อ่างเก็บน้ าเขางวงช้าง            
อ่างเก็บน้ าเขาจุก อ่างเก็บน้ าคลอง 18 อ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ อ่างเก็บน้ าดอกกราย อ่างเก็บน้ าบ้านเขา
หินดาด อ่างเก็บน้ าบ้านแลง อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ าห้วยหินดาด อ่างเก็บน้ าอ าเภอ           
วังจันทร์ และอ่างทรัพย์แก้ว 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 250 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 44 บ่อ 
 6) สับปะรดตราดสีทอง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดตราดสีทอง มีจ านวน 
316 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 273 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าเขาสมิง แม่น้ าตราด แม่น้ าเวฬุ คลองตะกาง คลองตะเคียน คลองตะเคียนน้อย คลองตะแบก  
คลองตะลุง คลองตาโค๊ะ คลองตาจง คลองตาบัว คลองตาบาด คลองตาปุก คลองตาโปน คลองตาหนึก  
คลองตาหมื่น คลองตาหล า และคลองตาหลี เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 43 แหล่งน้ า เช่น หนองแพ หนองมาศ หนองยาง 
หนองยายปัน หนองละวา หนองสวย หนองสองด้าน หนองสะอิด หนองอ้ายดอก หนองอีล้ม หนองอู่ตะเภา 
และหนองแอ่ง เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดตราดสีทอง                   
มีจ านวน 30 แหล่งน้ า เช่น คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลองหนึ่ง คลองห้า อ่างเก็บน้ าเขาระก า               
อ่างเก็บน้ าเขาวงษ์ อ่างเก็บน้ าคลองปะเดา อ่างเก็บน้ าคลองปุก อ่างเก็บน้ าคลองละผา อ่างเก็บน้ าคลอง
วังหก อ่างเก็บน้ าชลประทาน อ่างเก็บน้ าเทพนิมิตร อ่างเก็บน้ าบ้านเกาะลอย อ่างเก็บน้ าบ้านบางปรง 
และอ่างเก็บน้ าบ้านวังตัก เป็นต้น 
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  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 176 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 40 บ่อ 
 2.7.4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 ชนิด
พืช ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะ
เกษ สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และส้มโอทองดีบ้านแท่น 
 1) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
บุรีรัมย์ มีจ านวน 384 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 146 แหล่งน้ า เช่น ล าชี 
ล าตะโคง ล าไทรโยง ล านางรอง ล าปะเทีย ล ามาศ ห้วยชุมแสง ห้วยชุมเห็ด ห้วยโชคกราด ห้วยซับน้อย 
ห้วยซับหวาย ห้วยซับใหญ่ ห้วยแซงแซว ห้วยดินทราย ห้วยตระมะเมียง ห้วยตลาด ห้วยตะโก ห้วยตะขาบ 
ห้วยตาขุดตาขุน ห้วยตาเขียว ห้วยตาพรหม และห้วยตาแสง เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 238 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองกลางดง หนองชุม 
หนองน้ าเหมืองแร่ หนองบัว หนองโป่งเกตุ หนองไผ่ด า หนองพุซาง หนองพุหวาย หนองแฟบ หนองโรง             
หนองลุงกีบ หนองสระหนึ่ง หนองโสน และหนองหิน 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ
บุรีรัมย์ มีจ านวน 66 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าเขาโล้น อ่างเก็บน้ าคลองตาหงส์ อ่างเก็บน้ าคลองท่าล่าง 
อ่างเก็บน้ าคลองสอง อ่างเก็บน้ าคูขาด อ่างเก็บน้ าโคกมะม่วง อ่างเก็บน้ าโคกใหญ่ อ่างเก็บน้ าเจริญสุข 
อ่างเก็บน้ าชลประทาน อ่างเก็บน้ าซับประดู่ อ่างเก็บน้ าตะลุงเก่า  อ่างเก็บน้ าตาจอกสีสะแบก                
อ่างเก็บน้ าท่าปอแดง และอ่างเก็บน้ านิคมเขต เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 377 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 30 บ่อ 
 2) หอมแดงศรีสะเกษ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ มีจ านวน 
297 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 81 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล ร่องตีกา ร่องธรรมะสา ร่องน้ าค า ร่องไผ่  ร่องเพ็ก ล าชีเฒ่า ล าเสียว ห้วยหมากแซว 
ห้วยหล่ม ห้วยหุ่ง และห้วยใหม่ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี  มีจ านวน 183 แหล่งน้ า เช่น บึงกลาง บึงคงโคก                  
บึงโคตรโลด บึงใหญ่ หนองกงพาน หนองกระจง หนองกระดัง หนองกระดัน หนองกะเตา หนองกะโสม                
หนองก้านเหลือง หนองกุ้ง หนองกุดหวาย หนองกู่ หนองเกลือ และหนองแก เป็นต้น 
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   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 33 แหล่งน้ า เช่น กุดกลาง กุดขี้นาค กุดเคน 
กุดไคร้ กุดโง กุดโง้ง กุดจอ กุดเจีย กุดชี กุดปลาค้า กุดผึ้ง กุดฟ้า และกุดมะเฟือง เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ มีจ านวน 
38 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ ากุดกรวด อ่างเก็บน้ ากุดชมพู อ่างเก็บน้ ากุดเตอะ อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง            
อ่างเก็บน้ ากุดหวาย อ่างเก็บน้ าโนนผึ้ง อ่างเก็บน้ าบ้านกระต า อ่างเก็บน้ าบ้านกุดโง้ง อ่างเก็บน้ าบ้านซ า 
อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแดง อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแย้ อ่างเก็บน้ าบ้านเปือย อ่างเก็บน้ าร่องกระถุน อ่างเก็บน้ า
ร่องขุนไกร และอ่างเก็บน้ าบ้านส าโรง เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 43 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 47 บ่อ 
 3) กระเทียมศรีสะเกษ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกระเทียมศรีสะเกษ มีจ านวน 
297 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 81 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล ร่องตีกา ร่องธรรมะสา ร่องน้ าค า ร่องไผ่ ร่องเพ็ก ล าชีเฒ่า ล าเสียว  ห้วยหมากแซว 
ห้วยหล่ม ห้วยหุ่ง และห้วยใหม่ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 183 แหล่งน้ า เช่น บึงกลาง บึงคงโคก                  
บึงโคตรโลด บึงใหญ่ หนองกงพาน หนองกระจง หนองกระดัง หนองกระดัน หนองกะเตา หนองกะโสม                
หนองก้านเหลือง หนองกุ้ง หนองกุดหวาย หนองกู่ หนองเกลือ และหนองแก เป็นต้น 
   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 33 แหล่งน้ า เช่น กุดกลาง กุดขี้นาค กุดเคน 
กุดไคร้ กดุโง กุดโง้ง กุดจอ กุดเจีย กุดชี กุดปลาค้า กุดผึ้ง กุดฟ้า และกุดมะเฟือง เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างข้ึน ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกระเทียมศรีสะเกษ มีจ านวน 
38 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ ากุดกรวด อ่างเก็บน้ ากุดชมพู อ่างเก็บน้ ากุดเตอะ อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง            
อ่างเก็บน้ ากุดหวาย อ่างเก็บน้ าโนนผึ้ง อ่างเก็บน้ าบ้านกระต า อ่างเก็บน้ าบ้านกุดโง้ง อ่างเก็บน้ าบ้านซ า 
อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแดง อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแย้ อ่างเก็บน้ าบ้านเปือย อ่างเก็บน้ าร่องกระถุน อ่างเก็บน้ า
ร่องขุนไกร และอ่างเก็บน้ าบ้านส าโรง เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 43 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 47 บ่อ 
 4) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ            
มีจ านวน 176 แหล่งน้ า ได้แก่  
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   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 81 แหล่งน้ า เช่น ล าซอม
ห้วยกระบ่วง ห้วยกระบ่วงตาตาว ห้วยกะเซิด ห้วยก าแป๊ะ ห้วยแก ห้วยแก้วมะสา ห้วยขนายปล้ า            
ห้วยขนุน ห้วยขมิ้น ห้วยขยุงหลง ห้วยขะยุง ห้วยจะแล ห้วยจะแว และห้วยจะแวะ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 94 แหล่งน้ า เช่น หนองหว้า หนองหิน หนองใหญ่ 
หนองอะเลา หนองอันเต หนองอากลีก หนองปะอาว และหนองฮูซู เป็นต้น 
   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 1 แหล่งน้ า ได้แก่ กุดตาลอก 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ          
มีจ านวน 38 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ ากุดกรวด อ่างเก็บน้ ากุดชมพู อ่างเก็บน้ ากุดเตอะ อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง 
อ่างเก็บน้ ากุดหวาย อ่างเก็บน้ าโนนผึ้ง อ่างเก็บน้ าบ้านกระต า อ่างเก็บน้ าบ้านกุดโง้ง อ่างเก็บน้ าบ้านซ า 
อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแดง อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแย้ และอ่างเก็บน้ าบ้านเปือย เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 68 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 37 บ่อ 
 5) สับปะรดท่าอุเทน 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน มีจ านวน 
131 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 111 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าโขง แม่น้ าสงคราม ห้วยกินปลา ห้วยกุด ห้วยกุดขี้หมู ห้วยกุดตาจันทร์ ห้วยกุดพู ห้วยกุดสะกอย 
ห้วยเกิน ห้วยเข้ ห้วยแข้ตาย ห้วยค ามน และห้วยค าม้า เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 18 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองค ามน หนองเค็ม           
หนองแซง หนองดู่ หนองเทา หนองน้อย หนองนาเรา หนองบาก หนองปลาเข็ง หนองโป่ง หนองผือ หนองยาง 
หนองแวง หนองสิม หนองแสง หนองห้วยเซือม หนองอีเก้ง และหนองฮ้ัว 
   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 2 แหล่งน้ า ได้แก่ กุดคาว และกุดแฮ่ 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดท่าอุเทน มีจ านวน 
16 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบึงบ่อ อ่างเก็บน้ าหนองแก อ่างเก็บน้ าหนองปลิง อ่างเก็บน้ าห้วยกะซะ
อ่างเก็บน้ าห้วยขี้หมู อ่างเก็บน้ าห้วยเชียงยืน อ่างเก็บน้ าห้วยบ่อ อ่างเก็บน้ าห้วยบ่อหลวง อ่างเก็บน้ า
ห้วยบังตอ อ่างเก็บน้ าห้วยปะปั้ง อ่างเก็บน้ าห้วยเย็น อ่างเก็บน้ าห้วยแวง อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง         
อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ และอ่างเก็บน้ าฮ่องช้าง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 8 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 18 บ่อ 
 6) ลิ้นจี่นครพนม 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่นครพนม มีจ านวน  
9  แหล่งน้ า ได้แก่  
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   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี  มีจ านวน 9 แหล่งน้ า ได้แก่                 
แม่น้ าโขง สระค าแอ ห้วยกระทาด ห้วยกุดข้าวปุ้น ห้วยค ากิตะ ห้วยชะโนด ห้วยต้อนใหญ่ ห้วยบังกอ 
และห้วยยาง 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่นครพนม มีจ านวน  
3 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าค าผีตบ อ่างเก็บน้ าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม และอ่างเก็บน้ า
ห้วยชะโงม  
 7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้            
มีจ านวน 549 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 89 แหล่งน้ า เช่น น้ ากุดกง 
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล ร่องไข่นก ร่องดอนแดง ร่องน้ าแบ่ง ร่องไผ่ ร่องหินแฮ่ เริงขี้ตุ่น ล าชี ล าเตา ล าพลับพลา 
ล าพังชู ล าเสียว ล าเสียวน้อย และล าเสียวใหญ่ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 365 แหล่งน้ า เช่น หนองหูลิง หนองเหล็ก          
หนองเหล่า หนองแห่ หนองแห้ว หนองใหญ่ หนองใหม่ หนองอ้อ หนองอ้อยหนู หนองอะมล หนองอะเสียม 
หนองอะหลัน หนองอ่าง และหนองอ่างเกลือ 
   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 95 แหล่งน้ า เช่น กุดน้อย กุดนาแซง กุดน้ าขุ่น 
กุดน้ าค า กุดน้ าใส กุดบ่อแอก กุดบักเหลา กุดบ้าน กุดบู่ กุดเบง กุดเบน กุดปลวก กุดปอง กุดปอบ            
กุดเปือยใหญ่ กุดแปง กุดไผท กุดพลับ กุดพลับใหญ่ และกุดพันเขียว เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
มีจ านวน 23 แหล่งน้ า เช่น อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง อ่างเก็บน้ ากุดห้าง อ่างเก็บน้ าชลประทานบ้านจาน  
อ่างเก็บน้ าบ้านขาม อ่างเก็บน้ าบ้านธรรมษา อ่างเก็บน้ าบ้านน้ าเค็ม อ่างเก็บน้ าบ้านยางชุมใต้ อ่างเก็บน้ า
บ้านหนองไม้ถ่ี อ่างเก็บน้ ายางอภิรมย์ อ่างเก็บน้ าร่องน้ าค า และอ่างเก็บน้ าหนองทุ่ม เป็นต้น 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 137 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 58 บ่อ 
 8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น มีจ านวน 
29 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 23 แหล่งน้ า ได้แก่ น้ าพรม 
ล าเชิญ ห้วยกอก ห้วยขมิ้น ห้วยข่า ห้วยขาม ห้วยชงแข้ ห้วยป่าไม้งาม ห้วยไผ่ ห้วยพญานาค ห้วยพรม 
ห้วยยาง ห้วยลวก ห้วยแล้ง ห้วยวังขอน ห้วยสทอน ห้วยสองคอน ห้วยหญ้าปล้อง ห้วยหนองแซง             
ห้วยหนองยาว ห้วยหมาตาย ห้วยหาด และห้วยเหล่า เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 5 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองคูใหญ่ หนองนาแซง 
หนองบักซู หนองแวงกลาง และหนองใหญ่ 
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   หนอง บึง ที่มีน้ าไม่ตลอดปี มีจ านวน 1 แหล่งน้ า ได้แก่ กุดแข่ก่อย 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่น              
มีจ านวน 4 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบ้านเพชร อ่างเก็บน้ าโปร่งสังข์ อ่างเก้บน้ าหนองทุ่ม และ            
อ่างเก็บน้ าห้วยขาม 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 62 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 บ่อ 

 2.7.5  ภาคใต ้
   พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกน ามาศึกษาจากภาคใต้ มีจ านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ มะพร้าว
เกาะพะงัน เงาะโรงเรียนนาสาร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สับปะรดภูเก็ต
ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ทุเรียนในวงระนอง กล้วยเล็บมือนางชุมพร และข้าวเหลือง         
ปะทิวชุมพร 
 1) มะพร้าวเกาะพะงัน 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน มีจ านวน 
15 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 15 แหล่งน้ า ได้แก่  
คลองตาปาน คลองท่าจีน คลองท่าทอนเลาะ คลองท่าน้ าโฉ คลองท่าใหญ่ คลองธารประพาส คลองธาร
พระเวช คลองธารเสด็จ คลองบางจาก คลองบางน้ าเค็ม คลองแม่หาด คลองหาดขวด คลองออก            
คลองอ่าวหวายน้ า และคลองอ่าวหาดยาง 
 2) เงาะโรงเรียนนาสาร 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร มีจ านวน 
110 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 104 แหล่งน้ า เช่น              
แม่น้ าตาปี คลองกงตาก คลองกงเถา คลองกงล า คลองกงเสียด คลองกรุงชัง คลองกา คลองแก่ คลองขนุน        
คลองขุนราษฎร์ คลองเครา คลองเคี่ยม ห้วยสอง ห้วยสาม ห้วยสามพุทธ ห้วยสี่แยกสามัคคี ห้ วยหยด  
ห้วยห้าง ห้วยหินแพง และห้วยหินลับ เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 6 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองเขือ หนองตอเสียด  
หนองนาเหนง หนองปลากลั้ง หนองหญ้าปล้อง และหนองเหมืองห้วยใหญ่ 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร               
มีจ านวน 3 แหล่งน้ า ได้แก่ คลองหา อ่างเก็บน้ าทุ่งกระจูด  และอ่างเก็บน้ าบางลาย 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 91 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 บ่อ 
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 3) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามปากพนัง             
มีจ านวน 69 แหล่งน้ า ได้แก่ ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 69 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าปากพนัง คลองเกาะจาก คลองเกาะน้อย คลองเกาะโพธิ์ คลองเกาะรุ้ง คลองโก้งโค้ง คลองควาย 
คลองค้อ คลองชะเมา คลองไชปก คลองดอนส าราญ คลองตายา และคลองต าเสก เป็นต้น  
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 2 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 40 บ่อ 
 4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง                 
มีจ านวน 295 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 283 แหล่งน้ า เช่น  
ทะเลหลวง คลองกง คลองกงหลา คลองกระถิน คลองกอสาคู คลองกุ้ง คลองเกิด คลองแกร คลองโก ห้วยขลี 
ห้วยขี้ค่าง ห้วยขุ่น ห้วยครก และห้วยคลุม เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 12 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองเกาะแรด หนองคล้อ 
หนองคลี หนองนกกินน้ า หนองน้ าขาว หนองน้ าเย็น หนองเป็ดน้ า หนองแม่กะ หนองยาง หนองเลน หนอง
สะท้อน และหนองหานย่า  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง          
มีจ านวน 18 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองหมาขบค่าง อ่างเก็บน้ าควนเคียม อ่างเก็บน้ าควนนางพิมพ์ 
อ่างเก็บน้ าควนเล้าเป้ด อ่างเก็บน้ าโคกว่าว อ่างเก็บน้ าโคกสูง อ่างเก็บน้ าบ้านป่าพยอม อ่างเก็บน้ าบ้านหัวควน              
อ่างเก็บน้ าพรุนาแด้ อ่างเก็บน้ าแม่เบี้ยะ อ่างเก็บน้ าแม่ห้วย อ่างเก็บน้ าไสหูหนาน อ่างเก็บน้ าหนองท้องกะทะ 
อ่างเก็บน้ าห้วยซังแก อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ไม้มูก อ่างเก็บน้ าหารไม้แก่น และ  
อ่างเก็บน้ าหารอ่างทอง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 439 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 83 บ่อ 
 5) สับปะรดภูเก็ต 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต มีจ านวน  
48  แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 47 แหล่งน้ า เช่น อ่าว
ฉลอง คลองกมลา คลองกะทะ คลองกะลา คลองเก็ตโฮ คลองเกาะแก้ว คลองฉลอง คลองช้างพันหลัง 
คลองต้นไทรคลองต้นยาง คลองป่าตอง คลองผักฉีด คลองพม่าลง คลองพัง คลองไฟไหม้ คลองสวน
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มะพร้าว คลองใสยวน คลองหยะใหญ่ คลองเหรียง และคลองอ่าวกุ้ง เป็นต้น หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี  
มีจ านวน 1 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองหาน 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต มีจ านวน  
1 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบางวาด 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 42 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 บ่อ 
 6) ทุเรียนสาลิกาพังงา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสาลิกาพังงา มีจ านวน 
47 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 38 แหล่งน้ า เช่น  
คลองกะปง คลองต้นกุ่ม คลองตะกั่วป่า คลองต าหา คลองทับยาว คลองท่ากะได คลองท่าหัน  
คลองนบหมาน คลองใน คลองในหนด คลองบางคัน คลองบางจ า คลองบางตาย คลองบางปริก และ
คลองบางเปลว เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 9 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองโก๊ะกะ หนองค้างคาว 
หนองตาเหม หนองต าหา หนองใต้นบ หนองนาพ้อ หนองบางจับ หนองบางไทร และหนองบางบอน 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 13 บ่อ
 7) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าพังงา มีจ านวน 
125 แหล่งน้ า ได้แก่  
   ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 118 แหล่งน้ า เช่น  
แม่น้ าบ่อแสน คลองกระโสม คลองกลาง คลองกะปง คลองกะไหล คลองเก้า คลองเกาะกลาง คลองเกาะเตาะ 
คลองเกาะนกใต้ คลองเกาะนกเหนือ คลองเกาะปันหยี คลองเกาะไม้ไผ่ คลองขนิม และคลองขุดมุด เป็นต้น  
   หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองขุมมุด หนองนบใหญ่ 
หนองนาล้อม หนองน้ าเหมือง หนองหลวงไข่ หนองหาร และหนองเหมือง  
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกชมพู่เพชร มีจ านวน 1 แหล่งน้ า 
ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบ้านนาใน 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 88 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 บ่อ 
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 8) ทเุรียนในวงระนอง 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในวงระนอง มีจ านวน  
5  แหล่งน้ า ได้แก่ ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 5 แหล่งน้ า ได้แก่ คลองปัง
หวาน ห้วยกะท้อน ห้วยเขาลง ห้วยน้ ารั่ว และห้วยหอย  
 9) กล้วยเล็บมือนางชุมพร 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร  
มีจ านวน 354 แหล่งน้ า ได้แก่ ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 335 แหล่งน้ า เช่น  
คลองกะแตะ คลองกะปิ คลองกะพอน คลองกะมิ้ว คลองกะแม คลองกะวะ คลองน้ าชู คลองน้ าด า คลอง
น้ าแดง คลองน้ าพุ คลองน้ าร้อน คลองน้ าลอดน้อย คลองน้ าใส ห้วยจระเข้ ห้วยชัน ห้วยช้างเล่น ห้วยซิว 
ห้วยด้วน ห้วยดอนยาง ห้วยตาจิต และหินหลักง้ า เป็นต้น  หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี มีจ านวน 19 แหล่งน้ า 
เช่น หนองก ามะเสา หนองกุด  หนองต าเสา หนองนาพรุ หนองบัว หนองผักแว่น หนองพ้อ หนองฟ้าผ่า 
หนองยายปราง หนองเสม็ด หนองหญ้าปล้อง หนองหมอ และหนองหลุมพอ เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร  
มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขากล้วย อ่างเก็บน้ าคลองชั่ง อ่างเก็บน้ าซอย4 อ่างเก็บน้ าเทคโน 
อ่างเก็บน้ าสหกรณ์ อ่างเก็บน้ าห้วยตาแป๊ะ และอ่างเก็บน้ าห้วยปลิง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 408 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 85 บ่อ 
 10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
  (1) แหล่งน้้าผิวดิน 
  - แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวชุมพร  
มีจ านวน 354 แหล่งน้ า ได้แก่ ทางน้ าสายหลักและทางน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี มีจ านวน 335 แหล่งน้ า 
เช่น  คลองกะแตะ คลองกะปิ คลองกะพอน คลองกะมิ้ว คลองกะแม คลองกะวะ คลองน้ าชู คลองน้ าด า 
คลองน้ าแดง คลองน้ าพุ คลองน้ าร้อน คลองน้ าลอดน้อย คลองน้ าใส ห้วยจระเข้ ห้วยชัน ห้วยช้างเล่น 
ห้วยซิว ห้วยด้วน ห้วยดอนยาง ห้วยตาจิต และหินหลักง้ า เป็นต้น หนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปี   
มีจ านวน 19 แหล่งน้ า เช ่น หนองก ามะเสา หนองกุด  หนองต าเสา หนองนาพรุ หนองบัว  
หนองผักแว่น หนองพ้อ หนองฟ้าผ่า หนองยายปราง หนองเสม็ด หนองหญ้าปล้อง หนองหมอ และ
หนองหลุมพอ เป็นต้น 
  - แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวชุมพร  
มีจ านวน 7 แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขากล้วย อ่างเก็บน้ าคลองชั่ง อ่างเก็บน้ าซอย 4 อ่างเก็บน้ าเทคโน 
อ่างเก็บน้ าสหกรณ์ อ่างเก็บน้ าห้วยตาแป๊ะ และอ่างเก็บน้ าห้วยปลิง 
  (2) แหล่งน้้าใต้ดิน 
   - บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นน้ าจืดที่มีสถานะใช้การได้ จ านวน 408 บ่อ 
  - บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 85 บ่อ 



บทที่ 3 
ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตพืชบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 

3.1 ข้อก ำหนดในกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร ์
 3.1.1 ลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์อันพึงรับขึ้นทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

1) ไม่เป็นช่ือสามัญของสินค้าทีจ่ะใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
2) ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือนโยบายแห่งรัฐ 
3) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ
ประเทศนั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

4) ต้องเปน็ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัต ิ
5) ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้าแหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอื่นที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (พระราชบัญญัตคิุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มาตรา 5 - 10) 

6) ในกรณีค าขอมีข้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับค าขอ
จะแจ้งให้ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทันที หากผู้ขอไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได้ ในทันที เจ้าหน้าที่จะท าบันทึกข้อบกพร่องหรือรายการเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา ให้ผู้ขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม และให้มีการลงนามเจ้าหน้าที่รับค าขอและผู้ขอในบันทึกนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะมอบส าเนาบันทึก
ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอเพื่อเป็นหลักฐาน หากผู้ขอไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในบันทึกดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนละทิ้งค าขอ 

7) ส าหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ขอได้ช าระให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จะขอคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่  

(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม หรือ  
(2) ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนหรือช าระเกิน ซึ่งเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของ

เจ้าหน้าที่รัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
8) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอน าเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน 
9) ในกรณีที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของส าเนา

เอกสารหลักฐานนั้นด้วย 
10) ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้นพร้อม

ด้วยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 
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 3.1.2 กำรยื่นค ำขอกรณีมีกำรตั้งตวัแทนหรือมอบอ ำนำจ 
1) ได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจต้องมีค ารับรองลายมือชื่อผู้

ลงนามโดยเจ้าหน้าทีผู่้มีอ านาจของสถานทตูไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับ
มอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มี
อ านาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

2) ได้กระท าในประเทศไทยโดยผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นาย
ทะเบียนเห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 3) ในกรณีที่ผู้
ยื่นค าขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง และค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนามใน
บันทึกความบกพร่องแทนผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนได้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และบัตรประจ าตัวที่
ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอ านาจเฉพาะการ เพราะหากค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และบุคคลนั้นจะไม่มีอ านาจลงนามในบันทึกดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอไว้ได ้

3.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  
 มีรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) กฎกระทรวงก าหนดรายชื่อประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่่เหมอืนหรือพ้องกัน พ.ศ. 2547 

2) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2547 
3) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศ

โฆษณา การคดัค้านและการโต้แย้งค าคัดค้านการขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์ และการแก้ไขหรือเพิกถอน
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2547 

4) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันมิให้
ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยก าหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะท าให้เกิด
ความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน ในขณะเดียวกัน
นโยบายดังกล่าวเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี ตามการตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกด้วย แต่
กฎหมายไทยยังไม่เพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให้ความคุ้มครองและรองรับพันธกรณีดังกล่าวได้ จึง
ต้องมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 108ก มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา รายละเอียดของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 โดยสรุปไดด้ังนี ้

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดนิยามของ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” ว่าหมายความถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่
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สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยมุ่งเน้นที่ตัวสินค้าเป็นส าคัญ 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนส าหรับสินค้าใดต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ คือ 

1) เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น เพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
ลักษณะเฉพาะที่จะเป็นการบ่งชี้ถึงแหล่งของสินค้านั้นๆ หากระบุชื่อสามัญจะท าให้ไม่มีการบ่งชี้ถึง
แหล่งที่มาของสินค้าน้ัน 

2) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือนโยบายแห่งรัฐเพราะไม่ต้องการส่งเสริมให้มีสิ่งบ่งช้ีดังกล่าว 

กรณีที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ พ.ร.บ.นี้ก็ให้ความคุ้มครองเช่นกัน แต่ต้อง
ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น
และใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่มี
สิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 

2) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 

3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์

ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียงหรือ
คุณลักษณะอื่นของสินค้า แหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวงและเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้ท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็น
ต่อนายทะเบียนซึ่งในการพิจารณาค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่นี้อาจมีการเรียกให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมและอาจส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้
ความเห็นประกอบด้วยก็ได ้

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งยกค าขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ
นายทะเบียนต่อคณะกรรมการ และหากยังไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ก็มีสิทธิน าคดีขึ้นไปสู่ศาลได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ค าขอขึ้นทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้นายทะเบียนมีค าสั่งประกาศโฆษณาการ
รับขึ้นทะเบียนและภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจย่ืนค าคัดค้านการ
รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งเมื่อมีการคัดค้านผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องยื่นค าโต้แย้งค าคัดค้าน
นั้นภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อนายทะเบียนพิจารณาค าร้องคัดค้านและค าโต้แย้งแล้วก็จะมีค าวินิจฉัยซึ่ง
สามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้และหากไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการก็สามารถน าคดีไปสู่ศาลได ้

กรณีที่ไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่กระบวนการสิ้นสุดแล้วให้นายทะเบียนขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีผลตั้งแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียน 



3-4  
 

เมื่อนายทะเบียนได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า
การขึ้นทะเบียนได้ด าเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยอ าพรางหรือมีรายการผิดจากความเป็น
จริง ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้
แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขึ้นทะเบียน
และท าให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะต้องห้ามหรือท าให้รายการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ลงไว้ใน
ทะเบียน ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้คณะกรรมการมีค า
วินิจฉัยแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้และถ้าไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียก็มี
สิทธิน าคดีไปสู่ศาลได ้

เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าใดแล้ว ผู้ผลิตสินค้าซึ่งอยู่ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าวหรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับสินค้าที่ระบุไว้ ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไข หากยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุอันสมควร นาย
ทะเบียนอาจมีค าสั่งเป็นหนังสือระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลนั้นเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับ
แต่ได้รับแจ้งค าสั่ง และผู้ถูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อ
คณะกรรมการได้ และหากยังไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ 

ได้มีการก าหนดว่าการกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท าโดยมิชอบซึ่งจะมีบทลงโทษเอาไว้ ได้แก่ 
๑) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงหรือท าให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าสินค้าที่มิได้มาจาก

แหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
๒) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ท าให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของ

สินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะอื่นของสินค้านั้น เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ประกอบการรายนั้น 

รัฐมนตรีอาจก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าให้สินค้าประเภทใดเป็นสินค้าเฉพาะอย่าง และการ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่มิได้มีแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนเป็นการกระท าโดย
มิชอบ แม้ว่าผู้ใช้จะได้ระบุแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้านั้นไว้ด้วยหรือกระท าการใดที่แสดงให้
ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้านั้นก็ตาม ในกรณีที่สินค้าเฉพาะอย่างที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกันหรือพ้องกันแต่เป็นสินค้าที่มีแหล่งภูมิศาสตร์ต่างกัน เมื่อมี
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าดังกล่าวให้การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจาก
หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการและมีทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยต าแหน่ง โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ คือ ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ และพิจารณาสั่งให้แก้ไข
หรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จึงได้มีการก าหนด
บทลงโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ และก าหนดให้
อธิบดมีีอ านาจเปรียบเทียบปรับได ้(พงษ์พิลัย, 2547) 



บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุป  
โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทยนี้ ได้มี

การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทยให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องใช้ในการด าเนินโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 
และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมพืช GI ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ทางด้านกายภาพ เป็นการคุ้มครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมส าหรับพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อพืชดังกล่าว เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตพืช GI ให้
คงที่ ได้มาตรฐานการผลิต อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการได้รับปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ า กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ของประเทศไทย ประกอบด้วย 

4.1.1 ผลวิเคราะห์ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินพืช GI ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2564) 
4.1.2 ข้อมูลผลวิเคราะห์สถิติภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกพืช GI รายจังหวัด และรายภาค ในรูป Excel 

และกราฟสมดุลน้ าเพื่อการเกษตร 
4.1.3 ลักษณะภูมิประเทศในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยแสดงในรูป Hillshade พร้อมวิเคราะห์ความลาดชันในพื้นที่ประกาศเขต พืช 
GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1.4 ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรดิน โดยแสดงชุดดินที่พบในขอบเขตพื้นที่การผลิตพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1.5 ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าผิวดิน และ แหล่งน้ าใต้ดิน เพื่อการเกษตรตามชนิด
พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิด 
ทั้งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลิตและปรับปรุงฐานข้อมูลพืช GI ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการท างานวิจัยให้
เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเพื่อขอตรารับรองการ
ผลิตพืช GI เพื่อประโยชน์ ดังนี้ (พงษ์พิลัย, 2547 ; กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564) 

1) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากหากผู้บริโภคหลงผิดในสินค้า จะไม่ได้รับสินค้าตาม
มาตรฐานที่ต้องการจากฉลากหรือชื่อที่ใช้ อาจส่งผลต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนด้วย 

2) เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันผู้ประกอบธุรกิจน า
ชื่อเสียงของคู่แข่งขันไปแอบอ้างโดยทุจริตและอ้างแหล่งผลิตโดยมิชอบ เพื่อหาประโยชน์จากชื่อเสียงของ
ชุมชนอื่นๆ ที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 

3) เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิตและเป็นเครื่องมือทางการตลาด เนื่องจากสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์สามารถเป็นสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ง การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นจะต้อง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นมีลักษณะพิเศษต่างไป
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จากสินค้าจ าพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งอื่น ซึ่งจะส่งผลให้สินค้านั้นมีราคาสูงขึ้นหรือจ าหน่ายได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตแต่ละรายอีกด้วย 

4) เพื่อให้มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า เนื่องจากสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นเหมือน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งของการขอรับความคุ้มครองใน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และตัวสินค้า ทั้งในแง่คุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีส่วน
อย่างมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพหรือชื่อเสียงนั้นๆ ไว ้

5) เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท สินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนโดยมากเป็นสินค้าเกษตร เพื่อ
ปัจจัยด้านสภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาพพื้นที่จะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยตรง และเป็นการน าเอาชื่อเสียงที่มีมา
นาน มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

6) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและรักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งประโยชน์ทางอ้อมของ
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชนในท้องถิ่นที่ต้อง
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าของตน สร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิด อันเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานชนบทอพยพเข้าสู่เมืองอีกด้วย 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร GI มี 2 แนวทาง คือ  
4.2.1 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตร GI กับเกษตรกร โดยขยายพื้นที่การปลูกพืช GI ที่มี

กระแสตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร  

4.2.2 ส่งเสริมการตลาด โดยสร้างโอกาส/จัดพ้ืนที่ เพิ่มช่องทางการขายสินค้า GI ในโมเดิร์นเทรด 
และศูนย์การค้าช้ันน า เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกร  
4.3 แนวทางการพัฒนาการผลิตพืช GI ในอนาคต  

แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินตามศักยภาพของดินที่ปลูกพืช GI เพื่อขยายพื้นที่การปลูกพืช GI 
ที่มีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และ 2. ส่งเสริม
การตลาด โดยสร้างโอกาส/จัดพื้นที่ เพิ่มช่องทางการขายสินค้า GI ในโมเดิร์นเทรด และศูนย์การค้าชั้น
น า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกร 

GI เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การเพาะปลูก จึงเปรียบเสมือนเป็น
แบรนด์ประจ าท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า การขึ้นทะเบียนสินค้า GI ถือเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร และเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ ท าให้เกิด
ความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน สร้างรายได้และความสามัคคีให้เกิดขึ้น ท าให้คนในชุมชน 
ไม่ต้องเดินทางออกไปท างานต่างถิ่น รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรในการเยี่ยมชม
การผลิตสินค้า GI ช่วยสร้างโอกาส สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ในชุมชน 



เอกสารอ้างอิง 

กรมการปกครอง. 2556. ข้อมูลสารสนเทศขอบเขตการปกครองของประเทศไทย. กระทรวงมหาดไทย. 

กรมชลประทาน. 2559. ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

กรมควบคุมมลพิษ. 2535. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น  าในแหล่งน  าผิวดนิ. แหล่งที่มา: 
http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/RPSED/water-soil1.htm, 2 เมษายน 2564. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 2564. ประกาศขึ นทะเบียนสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI). กระทรวงพาณิชย์.
แหล่งที่มา: http://www.ipthailand.go.th/th/gi-011.html, 26 พฤษภาคม 2564. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563. ฐานข้อมูลพืชบ่งชี ทางภูมิศาสตร.์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2562. สถิติภูมิอากาศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 

                     . 2563. สถิติภูมิอากาศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน. 2564. ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.์   

กองวางแผนการใช้ที่ดิน. 2535. นิยามของประเภทการใช้ที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน. 2557. ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื นฐานเพื่อการเกษตร. กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

                                            . 2558. ชุดดินภาคกลาง ความรู้พื นฐานเพื่อการเกษตร. กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

                                            . 2558. ชุดดินภาคเหนือ ความรู้พื นฐานเพื่อการเกษตร. กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

                                            . 2560. ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื นฐานเพื่อ
การเกษตร. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

                                            . 2561. แผนที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

พงษ์พิลัย  วรรณราช .2547. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์   
พ.ศ. 2546. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม. 
แหล่งที่มา : http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_102.htm, 
23 มิถุนายน 2564 

http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/RPSED/water-soil1.htm
http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/RPSED/water-soil1.htm
http://www.ipthailand.go.th/th/gi-011.html
http://www.ipthailand.go.th/th/gi-011.html


อ-2 
 

ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2548. ปฐพีวิทยาเบื องต้น. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ. 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ. 2564. ทรัพย์สินทางปัญญา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
แหล่งที่มา : http://tuipi.tu.ac.th/tuip06.php, 3 มีนาคม 2564 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่. 2564. ข้อมูลสารสนเทศแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM). 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์   

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2548. มหัศจรรย์พันธุ์ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 

ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน. 2553. ความรู้เรื่องดินส าหรับเยาวชน ฉบับปรับปรุงครั งที่ 2 . 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 



ภาคผนวก ก 
การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนพืช GI  

ผก-1 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนพืช GI 
เอกสาร หรือหลักฐานการยืน่ขอขึ้นทะเบยีนพืช GI ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ประกอบด้วย 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ( ส าเนา 1 ฉบับ ) 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2) ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (ส าเนา 1 ฉบับ) กรณีเป็นบุคคล

สัญชาติต่างประเทศ สามารถส่งเอกสารหนังสือต้ังตัวแทนหรือมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการ
แทนได ้

3) หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน (ฉบบั
จริง 1 ฉบับ) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 4) โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้
ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้ 

4) หนังสือต้ังตัวแทนหรือหนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจ (ส าเนา 1 ชุด) 

5) ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สช.01) (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
6) ภาพถ่ายสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการผลิต

ทั้งหมด (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
7) ภาพถ่ายแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ของแหล่งภูมิศาสตร์ทีข่อขึ้นทะเบียน ( ฉบับจริง 1 

ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
8) เอกสารยืนยันถึงความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ (ฉบับจริง 1 ชุด / 

ส าเนา 1 ชุด)  
9) เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นของสินค้า ( ฉบับ

จริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด)  
10) เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งก าเนิดมาจากพื้นที่แหล่งภูมศิาสตร์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / 

ส าเนา 1 ฉบับ) 

โดยขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มี
ขั้นตอนดัง ภาพผนวก ก-1 
  



ผก-2  
 

 

ภาพผนวก ก-1 ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2564) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลวิเคราะห์ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินพืช GI  
ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 
 
 



 
ผข-1 

 
ภาพผนวก ข-1  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กล้วยไข่ก าแพงเพชร 



 
ผข-2 

 ภาพผนวก ข-2  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ล าไยเบ้ียวเขียวล าพูน 



 
ผข-3 

 ภาพผนวก ข-3  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดนางแล 



 
ผข-4 

 
ภาพผนวก ข-4  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดภูแลเชียงราย 



 
ผข-5 

 ภาพผนวก ข-5  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา 



 
ผข-6 

 
ภาพผนวก ข-6  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดห้วยมุ่น 



 
ผข-7 

 
ภาพผนวก ข-7  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะขามหวานเพชรบูรณ์ 



 
ผข-8 

 ภาพผนวก ข-8  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวก่ าล้านนา 



 
ผข-9 

 
ภาพผนวก ข-9  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 



 
ผข-10 

 
ภาพผนวก ข-10  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอนครขัยศร ี



 
ผข-11 

 
ภาพผนวก ข-11  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 



 
ผข-12 

 
ภาพผนวก ข-12  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจีค่่อมสมุทรสงคราม 



 
ผข-13 

 
ภาพผนวก ข-13  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะนาวเพชรบุรี 



 
ผข-14 

ภาพผนวก ข-14  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะยงชิดนครนายก 



 
ผข-15 

 
ภาพผนวก ข-15  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะปรางหวานนครนายก 



 
ผข-16 

ภาพผนวก ข-16  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI พริกบางช้าง 



 
ผข-17 

 
ภาพผนวก ข-17  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี 



 
ผข-18 

ภาพผนวก ข-18  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดบ้านคา 



 
ผข-19 

 
ภาพผนวก ข-19  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ชมพู่เพชร 



 
ผข-20 

ภาพผนวก ข-20  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวทับสะแก 



 
ผข-21 

 
ภาพผนวก ข-21  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กระท้อนตะลุง 



 
ผข-22 

 ภาพผนวก ข-22  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว 



 
ผข-23 

 
ภาพผนวก ข-23  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว 



 
ผข-24 

ภาพผนวก ข-24  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ละมดุบ้านใหม่ 



 
ผข-25 

 
ภาพผนวก ข-25  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะมว่งน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า 



 
ผข-26 

ภาพผนวก ข-26  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า 



 
ผข-27 

ภาพผนวก ข-27  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดศรีราชา 



 
ผข-28 

ภาพผนวก ข-28  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนปราจีน 



 
ผข-29 

 
ภาพผนวก ข-29  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดทองระยอง 



 
ผข-30 

 
ภาพผนวก ข-30  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดตราดสีทอง 



 
ผข-31 

 
ภาพผนวก ข-31  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 



 
ผข-32 

 
ภาพผนวก ข-32  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI หอมแดงศรีสะเกษ 



 
ผข-33 

 
ภาพผนวก ข-33  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กระเทียมศรีสะเกษ 



 
ผข-34 

ภาพผนวก ข-34  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 



 
ผข-35 

 
ภาพผนวก ข-35  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดท่าอุเทน 



 
ผข-36 

 
ภาพผนวก ข-36  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ลิ้นจีน่ครพนม 



 
ผข-37 

 
ภาพผนวก ข-37  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 



 
ผข-38 

 ภาพผนวก ข-38  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอทองดีบ้านแท่น 



 
ผข-39 

 ภาพผนวก ข-39  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI มะพร้าวเกาะพะงัน 



 
ผข-40 

 
ภาพผนวก ข-40  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI เงาะโรงเรียนนาสาร 



 
ผข-41 

 
ภาพผนวก ข-41  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 



 
ผข-42 

 ภาพผนวก ข-42  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 



 
ผข-43 

 
ภาพผนวก ข-43  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI สับปะรดภูเก็ต 



 
ผข-44 

 
ภาพผนวก ข-44  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนสาลิกาพังงา 



 
ผข-45 

 
ภาพผนวก ข-45  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวไร่ดอกข่าพังงา 



 
ผข-46 

 
ภาพผนวก ข-46  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ทุเรียนในวงระนอง 



 
ผข-47 

 
ภาพผนวก ข-47  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI กล้วยเล็บมือนางชุมพร 



 
ผข-48 

 
ภาพผนวก ข-48  ขอบเขตสภาพการใช้ที่ดิน พืช GI ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 



ภาคผนวก ค 
ผลวิเคราะห์ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI 

ตารางผนวกที่ 1 ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI ภาคเหนือ  

สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 
1) กล้วยไข่ก าแพงเพชร  0-2   24,169   94.24  
  2-5   1,104   4.30  
  5-12   250   0.98  
  12-20   61   0.24  
  20-35    -    -  
  >35   62   0.24  

รวม  25,647   100.00  
2) ล าไยเบ้ียวเขียวล าพูน  0-2  28,751 100.00 

รวม 28,751 100.00 
3) สับปะรดนางแล  0-2   835   12.75  
  2-5   257   3.92  
  5-12   2,165   33.05  
  12-20   1,134   17.31  
  20-35   330   5.04  
  >35   1,829   27.93  

รวม  6,550   100.00  
4) สับปะรดภูแลเชียงราย  0-2   1,316   10.98  
  2-5   462   3.86  
  5-12   4,903   40.92  
  12-20   2,369   19.77  
  20-35   471   3.93  
  >35   2,462   20.54  

รวม  11,983   100.00  
5) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา  0-2   1,183   9.08  
  2-5   4,616   35.42  
  5-12   3,379   25.93  
  12-20   683   5.24  
  20-35   463   3.55  
  >35   2,708   20.78  

รวม  13,032   100.00  



ผค-2  
 

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ) 
สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

6) สับปะรดห้วยมุ่น  0-2         125        0.52  
  2-5       1,997        8.35  
  5-12       7,886       32.98  
  12-20       6,933       28.99  
  20-35    
  >35       6,975       29.16  

รวม    23,916     100.00  
7) มะขามหวานเพชรบูรณ ์  0-2   21,746   8.81  
  2-5   56,032   22.71  
  5-12   51,480   20.86  
  12-20   33,522   13.58  
  20-35   10,420   4.22  
  >35   73,582   29.82  

รวม  246,782     100.00  
8) ข้าวก่ าล้านนา  0-2   3,230,402       82.81  
  2-5     371,466        9.52  
  5-12       82,148        2.11  
  12-20       24,662        0.63  
  20-35       10,684        0.27  
  >35     181,544        4.66  

รวม  3,900,906     100.00  

  



ผค-3  
 

ตารางผนวกที่ 2 ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI ภาคกลาง  
สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

1) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  0-2       1,598       95.77  
  2-5           71        4.23  

รวม      1,669     100.00  
2) ส้มโอนครชยัศร ี  0-2  422    100.00 

รวม 422    100.00 
3) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม  0-2  3,754    100.00 

รวม 3,754    100.00 
4) ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม  0-2  3,111 100.00 

รวม 3,111 100.00 
5) มะยงชิดนครนายก  0-2       5,110       73.44  
  2-5       1,526       21.94  
  5-12         101        1.45  
  12-20            6        0.08  
  20-35            2        0.03  
  >35         213        3.06  

รวม      6,958     100.00  
6) มะปรางหวานนครนายก  0-2  5,110 73.44 
  2-5  1,526 21.94 
  5-12  101 1.45 
  12-20  6 0.08 
  20-35  2 0.03 
  >35  213 3.06 

รวม 6,958 100.00 
7) พริกบางช้าง  0-2  234 100.00 

รวม 234 100.00 
8) มะพร้าวน้ าหอมราชบุร ี  0-2   106,811       99.79  
  2-5         189        0.18  
  12-20           13        0.01  
  >35           24        0.02  

รวม  107,037     100.00  

  



ผค-4  
 

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ) 

สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 
9) สับปะรดบ้านคา  0-2       6,411        4.59  
  2-5     53,913       38.60  
  5-12     54,342       38.91  
  12-20     14,785       10.58  
  20-35       1,526        1.09  
  >35       8,697        6.23  

รวม  139,674     100.00  
10) ชมพู่เพชร  0-2       1,102       83.59  
  2-5           89        6.77  
  5-12           91        6.88  
  12-20           36        2.76  

รวม      1,318     100.00  
11) มะพร้าวทบัสะแก  0-2  79,982 36.42 
  2-5  113,997 51.91 
  5-12  20,066 9.14 
  12-20  4,650 2.12 
  20-35  580 0.26 
  >35  342 0.15 

รวม 219,617 100.00 
12) มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว  0-2  54,038 100.00 

รวม 54,038 100.00 
13) ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว  0-2  3,452 100.00 

รวม 3,452 100.00 
14) มะนาวเพชรบุร ี  0-2   3,585       45.68  
  2-5   2,412       30.74  
  5-12   1,586       20.20  
  12-20   256        3.26  
  20-35   10        0.12  

รวม  7,849  100.00 
15) กระท้อนตะลุง   0-2         247  100.00 

รวม        247  100.00 
16) ละมุดบ้านใหม ่  0-2  98 100.00 

รวม 98 100.00 



ผค-5  
 

ตารางผนวกที่ 3 ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI ภาคตะวันออก  
สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1) มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า  0-2  3,797 100.00 
รวม 3,797 100.00 

2) มะพร้าวน้ าหอมบางคล้า  0-2  13,300 100.00 
รวม 13,300 100.00 

3) สับปะรดศรีราชา  0-2       3,005        4.44  
  2-5     39,210       57.90  
  5-12     23,745       35.06  
  12-20       1,261        1.86  
  20-35           46        0.07  
  >35         452        0.67  

รวม    67,719     100.00  
4) ทุเรียนปราจีน  0-2         133       21.58  
  2-5         367       59.34  
  5-12           98       15.86  
  12-20            4        0.63  
  20-35           16        2.59  

รวม        618     100.00  
5) สับปะรดทองระยอง  0-2         6,426        8.62  
  2-5       17,788       23.85  
  5-12       49,099       65.84  
  12-20           992        1.33  
  >35           264        0.35  

รวม      74,569       99.99  
6) สับปะรดตราดสีทอง  0-2       3,344       14.93  
  2-5       4,924       21.99  
  5-12     11,390       50.86  
  12-20       1,573        7.02  
  20-35         658        2.94  
  >35         507        2.26  

รวม    22,396     100.00  
  



ผค-6  
 

ตารางผนวกที่ 4 ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 
1) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย ์  0-2   1,098,862       86.13  
  2-5     172,946       13.55  
  5-12         3,996        0.31  
  >35             78        0.01  

รวม  1,275,882     100.00  
2) หอมแดงศรสีะเกษ  0-2  589 18.84 
  2-5  2,539 81.16 
รวม  3,128 100.00 
3) กระเทียมศรีสะเกษ  0-2  10,570 49.05 
  2-5  10,982 50.95 

รวม 21552 100.00 
4) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  0-2  178 2.63 
  2-5  6,129 90.55 
  5-12  461 6.82 

รวม 6,768 100.00 
5) สับปะรดท่าอุเทน  0-2  221       5.74  
  2-5  2,046      53.08  
  5-12  1,587      41.18  

รวม 3,854 100.00 
6) ลิ้นจี่นครพนม  0-2  237 66.63 
  2-5  118 33.37 

รวม 355 100.00 
7) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้  0-2  2,273,553 85.82 
  2-5  375,812 14.18 

รวม 2,649,365 100.00 
8) ส้มโอทองดีบ้านแท่น  0-2  596 49.82 
  2-5  601 50.18 

รวม 1,197 100.00 
  



ผค-7  
 

ตารางผนวกที่ 5 ระดับความลาดชันในพื้นที่ปลูกพืช GI ภาคใต้  
สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

1) มะพร้าวเกาะพะงัน  0-2       2,368        9.35  
  2-5       3,066       12.11  
  5-12       4,306       17.00  
  12-20         871        3.44  
  20-35         211        0.83  
  >35     14,506       57.27  

รวม    25,328     100.00  
2) เงาะโรงเรียนนาสาร  0-2     14,291       55.81  
  2-5       7,068       27.60  
  5-12       2,161        8.44  
  12-20       1,177        4.59  
  20-35           66        0.26  
  >35         846        3.30  

รวม    25,609     100.00  
3) ส้มโอทับทมิสยามปากพนัง  0-2  3,264 100.00 

รวม 3,264 100.00 
4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  0-2  196,079 99.55 
  2-5  766 0.39 
  5-12  128 0.06 

รวม 196,973 100.00 
5) สับปะรดภูเก็ต  0-2           64       12.05  
  2-5         245       46.06  
  5-12         170       32.01  
  12-20           31        5.82  
  >35           21        4.06  

รวม        531     100.00  
6) ทุเรียนสาลกิาพังงา  0-2             7       13.72  
  2-5           18       37.26  
  5-12           10       19.61  
  >35           14       29.41  

รวม          49     100.00  
  



ผค-8  
 

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) 
สภาพการใช้ทีด่ิน ระดับความลาดชัน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

7) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา  0-2  102 100.00 
รวม 102 100.00 

8) ทุเรียนในวงระนอง  0-2         105        1.40  
  2-5         850       11.30  
  5-12       1,074       14.28  
  >35       5,490       73.02  

รวม      7,519     100.00  
9) กล้วยเล็บมอืนางชุมพร  0-2         454       14.26  
  2-5       1,219       38.28  
  5-12         503       15.78  
  12-20         132        4.15  
  20-35           81        2.55  
  >35         795       24.98  

รวม      3,184     100.00  
10) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร  0-2       6,528       96.30  
  2-5         208        3.07  
  5-12           30        0.44  
  12-20            6        0.08  
  >35            7        0.11  

รวม      6,779     100.00  

 
 

 

 






