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รูปที่  6-17 แผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  จังหวัดสงขลา 6-39 
รูปที่  6-18 แผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  จังหวัดสตูล 6-40 
รูปที่  6-19 แผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  จังหวัดสุราษฎรธานี 6-41 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 เงาะเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง   เนื่องจากมีรสชาติดี   มีรูปราง
และสีสันแปลกตา   พันธุที่ปลูกมากและผูบริโภคนิยม คือ พันธุโรงเรียน   พื้นที่ปลูกเงาะที่สําคัญ
อยูในภาคตะวันออก  ปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรีและภาคใต ปลูกมากที่จังหวัดชุมพร และสรุาษฎรธาน ี  
โดยปลูกในลักษณะสวนผสม   ในปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ผลผลิต
ออกมากกลางฤดูการผลิตทําใหขายไดราคาต่ํา ราคาผลผลิตไมแนนอน ประกอบกับอัตราการสงออกเงาะ
มีปริมาณนอยมาก   เมื่อเทียบกับผลไมชนิดอื่น   และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเงาะในน้ําเชื่อม
บรรจุกระปองเปนผลิตภัณฑที่มีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมแปรรูปไมกวางขวางเทากับล้ินจี่หรือ
ลําไย  ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนเงาะในปจจุบัน พยายามหาเทคนิคและวิธีการตาง ๆ  ในการเพิ่มผลผลิตเงาะ
โดยใชสารเคมี   สารควบคุมการเจริญเติบโต   การจัดการปุยและน้ําที่เหมาะสม   แตอยางไรก็ตาม
การดูแลรักษาโดยใชวิธีตาง ๆ ดังกลาวขางตนเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความใจที่ถูกตอง   
สงผลใหมีการลงทุนสูง  จากปญหาดังกลาว  รัฐบาลจึงมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกเงาะ  โดยใหเกษตรกร
หันไปปลูกพืชที่ราคารับซื้อสูงกวาและมีตลาดรับซื้อที่แนนอนทดแทน 
 กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ   เพื่อสนองรับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   ที่มีระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2552 
กําหนดใหลดพื้นที่ปลูกเงาะ   ในปพ.ศ. 2552 ลดพื้นที่เหลือ 293,000 ไร  มีผลผลิต 289,000 ตันตอป   
และมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 10 บาทตอกิโลกรัม พรอมกันนี้ตองพัฒนาคุณภาพ  เพิม่ประสทิธภิาพการแปรรปู   
และสรางตลาดเชิงรุก   โดยคัดเลือกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงและปานกลางเปนหลัก
โดยพิจารณาปจจัยทางกายภาพควบคูกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใชในการกําหนด
เขตการใชที่ดินที่เหมาะสมตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ   เศรษฐกจิและสังคม 
 1.2.2 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกาํหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เงาะ ในระดบัพืน้ที่ 
 1.2.3 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด   สําหรับการสงออกและการบริโภค
ภายในประเทศ   รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ 
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1.3 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 1.3.1 การรวบรวมขอมูล ทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมแิละปฐมภูมิ ดังนี ้

 1.3.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลพื้นฐานตาง ๆ  ทั้งขอมูลเชิงอรรถาธิบายและขอมูล
เชิงพื้นที่เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษา    เชน  สถิติเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต วิธีการปลูกและ
ดูแลรักษา ตนทุนการปลูกเงาะ สภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม 
สภาพการใชที่ดินฯลฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร กรมการคาภายใน กรมการปกครอง 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เปนตน  พิจารณาประกอบกับนโยบายของรัฐ 
 1.3.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ  สํารวจขอมูลเกษตรกรผูปลูกเงาะในปการผลิต 2547/48 โดยใช
แบบสอบถามขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling)  ซ่ึงจุดเก็บตัวอยางจะเปนจุดที่ไดกําหนดไวในแผนที่ที่ไดวิเคราะหและจัดชั้นความเหมาะสม
ของที่ดินไวแลว จําแนกพื้นที่เก็บตัวอยางตามระดับความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และ
เล็กนอย (S3)  ณ  ระดับความเชื่อมั่น 90%±10  รายละเอียดขอมูลที่เก็บ ไดแก พื้นที่ปลูก ผลผลิต 
ราคา มูลคา ปริมาณและมูลคาการใชปจจัยการผลิต ปญหาและความตองการความชวยเหลือจากรัฐ 
ตําแหนงพิกัดจุดที่ตั้งของแปลงปลูกพืช ช่ือหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนตน มีจํานวนตัวอยาง
รวมทั้งสิ้น 370 ตัวอยาง ใน 17 จังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่สําคัญของแตละภาค ดังนี้ 
 ภาคใต  ไดแก  จังหวัดชุมพร  สุราษฎรธานี  สตูล  พังงา  ระนอง  กระบี่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ภูเก็ต และสงขลา 
 ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดหนองคาย อุบลราชธานีและศรีสะเกษ 

 1.3.2 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล    

 เปนการนําเขาและวิเคราะหขอมูลเฉพาะดานตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
อาทิ Microsoft Word Microsoft Excel  CROPWAT ALES และโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ไดแก  ARC/INFO และ ArcView เปนตน 
 1.3.2.1 นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่สูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   ไดแก   พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
สัมภาษณเกษตรกรพรอมรายละเอียดแตละจุด และพิกัดจุดปลูกเงาะที่ไมไดสัมภาษณเกษตรกร
เพื่อใชประกอบในการกําหนดเขตการใชที่ดิน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยแตละสถานีตรวจวัดในรอบ 33 ป   
เพื่อจัดทําเสนน้ําฝนเทา 
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 1.3.2.2 ประเมินคุณภาพที่ดินแยกตามกลุมชุดดิน   และจําแนกระดับความเหมาะสม
เปน 4 ระดับ คือ 
 S1     หมายถึง   ช้ันที่มีความเหมาะสมสูง 
 S2     หมายถึง   ช้ันที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 S3     หมายถึง   ช้ันที่มีความเหมาะสมเล็กนอย 
 N       หมายถึง   ช้ันที่ไมมีความเหมาะสม 
 1.3.2.3 จัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินของเงาะ 
 เนื่องจากแผนที่สภาพการใชที่ดินที่จัดทําโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน
ไดระบุเงาะเปนไมผลผสม   เพราะตามสภาพความเปนจริงเงาะโดยสวนใหญปลูกเปนสวนผสม   
โดยพืชที่ผสมดวยไดแก มังคุด เปนหลัก   จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน
เพื่อใชในการกําหนดเขตการใชที่ดินดังตอไปนี้ 
             ก) เตรียมแผนทีแ่ละขอมูลสําหรับการศึกษา   ไดแก 
 - แผนที่กลุมชุดดินของภาคตะวันออกและภาคใต 
 - แผนที่สภาพการใชที่ดินของภาคตะวันออกและภาคใต 
 - แผนที่ขอบเขตการปกครองมีความละเอียดระดับตําบล 
 - พิกัดของจุดที่สัมภาษณ   และจุดที่ไมไดสัมภาษณ 
 - ขอมูลพื้นฐานการเกษตรรายจังหวัดของจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต   
ของป 2547/2548   จากกรมสงเสริมการเกษตร 
 - สถิติการเพาะปลูกเงาะรายอําเภอ   ปการเพาะปลูก 2546   จากกรมสงเสริม
การเกษตร 
 ข) การวิเคราะหขอมูล 
 - ซอนทับแผนที่กลุมชุดดิน   สภาพการใชที่ดิน   ขอบเขตการปกครอง   
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 - สรางเงื่อนไขเพื่อสรางแผนที่สภาพการใชที่ดินตามที่ตองการ   โดยอาศัยขอมูล
จากกรมสงเสริมการเกษตรประกอบ โดยพิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูกในแตละตําบล  รวมกับ
สภาพการใชที่ดินที่เปนไมผลผสม   ปลูกในดินที่ดอน และพิกัดของจุดที่สัมภาษณและไมได
สัมภาษณเกษตรกร   เพื่อเปนจุดอางอิงในการหาพื้นที่ปลูกเงาะซึ่งสวนใหญเปนลักษณะสวนผสม 
 1.3.2.4 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ วิเคราะหตนทุน รายได ผลตอบแทน ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร ใชหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร  สวนขอมูลประกอบอื่น  ๆ อาทิ สภาพปญหา 
ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติการใชที่ดินของเกษตรกรผูปลูกเงาะ เปนตน 
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ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย รอยละ และอัตราการเปลี่ยนแปลง(ถามี) โดยจําแนกผลการวิเคราะหในแตละ
ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน และพื้นที่ภาคตาง ๆ เนื่องจากทดสอบคาทางสถิติ
แลวพบวามีความแตกตางในปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  ตนทุนและผลตอบแทนประเภทตาง ๆ 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10   การวิเคราะหใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และ อื่น ๆ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลทางดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกจิเงาะ 
จําแนกตนทุนเปน 2  ประเภทที่สําคัญ ไดแก  ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ 
 ตนทุนผันแปร เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการผลิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิต ซึ่งคาใชจายประเภทนี้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได
ในชวงระยะเวลาการผลิตพืช เชน คาแรงงาน  คาวัสดุการเกษตร คาเชาอุปกรณการเกษตร เปนตน    
ตนทุนผันแปรยังจําแนกตามลักษณะของการใชจายของเกษตรกรผูผลิตไดเปน ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 
เปนคาใชจายผันแปรที่ผูผลิตจายออกไปจริง ๆ เปนเงินสด  และตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด 
เปนคาใชจายผันแปรที่ประเมินไวในรายการที่ไมไดจายจริง  อาทิ คาแรงงานตนเองและครอบครัว 
คาตนพันธุที่ผลิตขึ้นเอง เปนตน 
 ตนทุนคงที่ เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นถึงไมไดทําการผลิตพืช ซ่ึงคาใชจายประเภทนี้
จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตพืช  แบงเปน 2 ประเภท เชนเดียวกับตนทุนผันแปรคือ 
ตนทุนคงที่ท่ีเปนเงินสด เปนคาใชจายคงที่ที่ผูผลิตไดจายเปนเงินจริง เชน คาภาษีที่ดินซึ่งตองเสียทุกป
ไมวาที่ดินผืนนั้นจะใชประโยชนในปนั้น ๆ หรือไมก็ตาม  คาเชาที่ดินที่ใชในการปลูกพืช  และ
ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด เปนคาใชจายคงที่ที่เกษตรกรผูผลิตพืชไมไดจายออกไปเปนตัวเงิน 
เปนคาใชจายจากการประเมินเทานั้น ไดแก คาใชที่ดิน คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
 ผลตอบแทนจากการผลิตเงาะ  จําแนกใหสอดคลองกับการวิเคราะหตนทุนคือ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสด  ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทน
เหนือตนทุนทั้งหมด  ซึ่งคํานวณไดจากผลตางระหวางมูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับทั้งหมด
กับตนทุนกับตนทุนแตละประเภท 
 ดวยเหตุที่เงาะเปนพืชที่มีอายุเกินกวา 1 ป สามารถทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานป  
ดังนั้นไดทําการวิเคราะหทางการเงินที่ใชหลักการวิเคราะหเชนเดียวกับหลักการวิเคราะหโครงการ 
(Project Analysis) คือ ใชมาตรวัดโครงการแบบมีการทอนคา (เพื่อลดผลกระทบทีเ่กีย่วกบัระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น) มีการปรับคาของเงินในอนาคตใหเปนปจจุบันโดยใชอัตราการทอนคา (Discount Rate)  
เปนตัวหักลดแลวคํานวณตนทุนและผลไดหรือผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการผลิต 
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มาเปนเกณฑประเมินความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจเพื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
ที่มีรอบอายุการผลิตแตกตางกัน ผลการคํานวณออกมาในรูปมูลคา คือ บาทตอพื้นที่ 1 ไรตอป 
ทั้งนี้กําหนดชวงอายุของเงาะที่จะศึกษาไว 25 ป (ปที่ 1-25) วิธีการและหลักเกณฑการตัดสินใจ
ดวยผลการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนวาคุมคากับการลงทุน (ตนทุน) หรือไมนั้น มีดังนี้ 
(Gittinger,1972) 
 1) อัตราสวนผลไดตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) เปนการเปรียบเทียบ
มูลคาปจจุบันของผลไดและตนทุน โดยมีสูตรการคํานวณ คือ 
 
 B/C ratio = ∑n    Bt ∑n       Ct 

                 t=1    (1+i)t                t=1    (1+i)t 

 เมื่อ  Bt = ผลไดในปที่ t 
         Ct = ตนทุนในปที่t 
          i = อัตราสวนลด  
          t = ปที่ 1,2…….n 
         เงื่อนไขการตัดสินใจในการลงทุนB/C ≥ 1  
 2)  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value,NPV) เปนการหามูลคาปจจุบัน
ของการปลูกเงาะ วาผลกําไรจากการลงทุนปลูกเงาะมีมูลคาปจจุบันเปนจํานวนเทาใด โดยใชระดับ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5  เปนตัวหักลด ซ่ึงหาไดจากสมการ 
  NPV = ∑n    Bt - Ct 
                                                    t=1      (1+i)t 

 เมื่อ  Bt = ผลไดในปที่ t 
         Ct = ตนทุนในปที่ t 
          i = อัตราสวนลด  
          t = ปที่ 1,2…….,n 
 3) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return,IRR) คือ 
อัตราสวนลดที่จะทําใหมูลคาปจจุบันของผลไดมีคาเทากับมูลคาปจจุบันของตนทุน ซ่ึงเขียนเปนสมการ
ไดดังนี้ 

    ∑n    Bt – Ct  = 0 
                                                  t=1      (1+r)t 
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 เมื่อ   Bt = ผลไดในปที่ t 
            Ct = ตนทุนในปที่ t 
               r = อัตราสวนลด  
           t = ปที่ 1,2…….,n 

 4) ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
 เนื่องจากเงาะเปนไมผลยืนตน มีอายุยืนไมนอยกวา 25 ป เมื่อจะทํา
การเปรียบเทียบกับการผลิตพืชอ่ืน ที่มีการปลูกและเก็บเกี่ยวภายในรอบ 1 ป จึงจําเปนจะตองทํา
ฐานขอมูลใหเปนลักษณะเดียวกัน การวิเคราะหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปมีสูตรดังนี้ 
 ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป  = (มูลคาปจจุบันของผลได – มูลคาปจจุบันของตนทุน x CRF) 

CRF= คือ ตัวกอบกูทุน (Capital Recovery Factor : CRF) 
 ขอสมมุติในการวิเคราะห 
 1. ตนทุนและผลไดของการปลูกเงาะ ปการผลิต 2547/48 ในแตละอายุ
จะนํามาเปนฐานขอมูล ในการวิเคราะหตนทุนและผลไดตลอดอายุของมังคุด และแบงชวงของอายุ
เงาะที่ศึกษาไวเปน 5 ชวงดังนี้ ปที่ 1 ปที่ 2-3 ปที่ 4-10  ปที่ 11-20 และปที่ 21-25 
 2.  ตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตและรายได กรณีที่ไมอาจเก็บตัวอยางไดนั้น 
จะใชคาเฉลี่ยของชวงปที่กําหนด สวนระดับราคาผลผลิตเงาะใชราคาเฉลี่ย 11.00 บาทตอกิโลกรัม 
ใชคํานวณรายไดหรือผลตอบแทนซึ่งจะเทากับ ปริมาณผลผลิต x ราคา 
 3. อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการทอนคาจะใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ป 2547 ซ่ึงเทากับรอยละ 5.5 และใชชวงระยะเวลาในการวิเคราะห
เทากับ 25 ป ซ่ึงเทากับการวิเคราะหไมผลไมยืนตนโดยทั่วไป 

 1.3.3 การกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ เงาะ 

 นําพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 165 ลานไร   จากรายงานความเหมาะสมของดิน
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจมาวิเคราะหรวมกับแผนที่เขตความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ เงาะ 
การใชที่ดินปจจุบัน   ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต   สภาพปญหา ความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐ ทัศนคติการใชที่ดินของเกษตรกรตลอดจนนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเงาะ  
เพื่อหาพื้นที่เปาหมายในการผลิตใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
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 1.3.4  จัดทํารายงานและแผนที่ 

 จัดทํารายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาประกอบตารางและจัดทําแผนที่เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจเงาะ 
 

1.4 ระยะเวลาและขอบเขตดําเนินการ 

 1.4.1 ระยะเวลา   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2547  ถึงเดือนกันยายน   พ.ศ. 548 
 1.4.2 ขอบเขตศึกษา   พื้นที่ทําการการเกษตรครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 165 ลานไร 
 1.4.3 พืชเศรษฐกิจ เงาะ เพื่อการบริโภคและสงออก 

1.5 ผูดําเนินการ 

 1.5.1  นางสาวดารณี   ศรีสงา   เศรษฐกร 8ว 
 1.5.2 นางสาวกรรณิสา   สฤษฎศิริ   นักสํารวจดิน 5 
 1.5.3  นายอรรณพ   พุทธโส   นักสํารวจดิน 4 
 1.5.4  นายธีระยุทธ   จิตตจํานงค   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 
 
  
  
   
 



บทที่ 2 
ขอมูลท่ัวไป 

 เงาะเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย   ซึ่งมีถิ่นกําเนิด
อยูในแถบหมูเกาะมลายู      ในการทําสวนเงาะเพื่อประโยชนทางการคานั้นควรปลูกในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดลอมเหมาะสม   โดยเงาะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่มีอากาศรอนแตตองมีความชื้น
ในอากาศสูง   มีฝนตกกระจายเกือบตลอดป   ดินที่เหมาะสม คือ ดินรวนปนทรายหรือดินรวน
ปนเหนียว มีอินทรียวัตถุสูง   การระบายน้ําดี   แหลงปลูกเงาะที่สําคัญของประเทศไทยสวนใหญ
อยูในภาคตะวันออกและภาคใตซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร   การปลูก  และการดูแลรักษา
แสดงในภาคผนวก 1   ในที่นี้ขอกลาวถึงลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของภาคตะวันออกและ
ภาคใตดังตอไปนี้ 

2.1 ภูมิประเทศ 

 2.1.1 ภาคตะวันออก 

 ภาคตะวันออกประกอบดวยพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี   สระแกว   ฉะเชิงเทรา   ชลบุรี   
ระยอง   จันทบุรี   และตราด   มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและเทือกเขาสูง   ที่ราบแคบตอนบน
และที่ราบตามชายฝงทะเล   สําหรับที่ราบตอนบนอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนที่ราบระหวาง
เทือกเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทือกเขาของภาคตะวันออก เดิมเทือกเขาทั้งสอง
อาจติดตอเปนเทือกเขาเดียวกัน   แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจึงทําใหแผนดินยุบตัวลง   
เกิดที่ราบแคบระหวางเทือกเขาติดตอกับที่ราบของประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 พื้นที่ เปนเทือกเขาสูงในภาคตะวันออก  ไดแก เทือกเขาจันทบุรีซ่ึงเปนเทือกเขา
หินแกรนิต มียอดสูงสองยอด คือ ยอดเขาสอยดาวเหนือ และยอดเขาสอยดาวใต มีความสูงประมาณ 
1,586 เมตร และ 1,633 เมตร ตามลําดับ นอกจากเทือกเขาที่กลาวแลวยังมีเทือกเขาบรรทัดอยูทางดาน
ตะวันออกของภาค   เปนเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 นอกจากสภาพภูมิประเทศที่กลาวมาแลว   ในภาคตะวันออกยังประกอบดวยพื้นที่เนินเตี้ย
สลับกับพื้นที่ราบ  บางบริเวณมีภูเขาติดกับฝงทะเล   บริเวณฝงทะเลเปนที่ราบลุมที่น้ําทะเลเขาถึง
และปกคลุมไปดวยปาชายเลนเปนสวนใหญ   ในภาคตะวันออกยังมีเกาะเล็กและใหญอีกหลายเกาะ   
ที่สําคัญไดแก   เกาะชาง   เกาะกูด   เกาะสีชัง   และเกาะลาน   ซึ่งเกาะเหลานี้เปนแหลงทองเที่ยว 
ที่สําคัญในปจจุบัน 
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 2.1.2 ภาคใต 

 ภาคใตประกอบดวยพื้นที่ของจังหวัดชุมพร   ระนอง   สุราษฎรธานี   พังงา   กระบ่ี   
ภูเก็ต   นครศรีธรรมราช   ตรัง   พัทลุง   สตูล   สงขลา   ปตตานี   ยะลา   และนราธิวาส   เปนภาคที่มี
เทือกเขาเปนสันอยูตอนกลางและมีพื้นที่ลาดลงสูทะเลทั้ง 2 ดาน   ซ่ึงทางดานตะวันออกเปนทะเล
ของอาวไทย   สวนทางดานตะวันตกเปนทะเลอันดามัน   มีเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตั้งแตจังหวัดชุมพร 
จนถึงจังหวัดพังงา   ถัดตอไปเปนเทือกเขาหินปูนเตี้ย ๆ เทือกเขานครศรีธรรมราชเปนแนวตอ
จากเทือกเขาภูเก็ตและทอดจากทางตอนใตของจังหวัดสุราษฎรธานีผานจังหวัดกระบี่ไปยังจังหวัด
นครศรีธรรมราชถึงจังหวัดสตูล   เทือกเขาทั้งสองที่กลาวมีแนวขนานกับลองติจูดคลายแกนกลาง
ของภาค   ทางตอนใตสุดของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวันออกสูตะวันตก   
บางสวนของเทือกเขานี้เปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย   สําหรับพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลของทั้งสองดาน คือ ดานอาวไทยและดานทะเลอันดามันเปนที่ราบแคบ
โดยทั่วไป   แตทางดานตะวันออกหรือทางดานอาวไทยมีที่ราบกวางและใหญกวาทะเลอันดามัน    
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานธรณีวิทยาในภาคใตจึงทําใหชายฝงทะเลทางดาน
ตะวันออกยกระดับสูงขึ้น (shoreline of emergence) จะสังเกตเห็นวาชายฝงทะเลมีลักษณะราบเรียบ   
มีหาดทรายที ่กวางและสวยงามหลายแหง   ซึ่งแตกตางจากชายฝ งทะเลทางดานตะวันตก   
เพราะแผนดินทางดานนี้ต่ําลง   ทําใหฝงทะเลจมน้ํา (shoreline of submergence) ขอบของฝงทะเล
มีลักษณะขรุขระและเวาแหวงมาก   และยังมีเกาะอยูใกลฝงเปนจํานวนมาก   เกาะเหลานี้คือ ภูเขา
ที่เรียงรายอยูใกลกับชายทะเลกอนที่จะจมลงนั่นเอง   เกาะที่สําคัญไดแก   เกาะภูเก็ต   เกาะตะรุเตา   
เกาะลันตา   เกาะลิบง   เกาะพระทอง   เปนตน   ฝงทะเลทางดานนี้มีความลาดชันมาก   หาดทราย
มีขนาดแคบและมีน้ําลึกอยูใกลฝง   บริเวณที่เปนปากแมน้ําที่มีโคลนมากจะพบปาชายเลน   
โดยเฉพาะตั้งแตจังหวัดพังพังงาไปจนถึงจังหวัดสตูล   ในบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกที่ติดตอ
กับทะเลอันดามันนี้มีแมน้ําสั้นหลายสายไหลลงสูทะเลที่สําคัญไดแก   แมน้ําปากจั่น   แมน้ํากระบุรี   
และแมน้ําตรัง   นอกนั้นเปนลําธารสวนใหญ 
 สวนบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกที่ติดกับอาวไทยนั้น มีสภาพพื้นที่ราบเรียบและกวาง   
จึงมีบริเวณที่เปนเขตน้ําตื้นกวางกวาทางดานตะวันตกเมื่อนับจากชายฝงออกไป  พบที่ราบชายฝงทะเล
ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส   และมีแมน้ําหลายสายที่ เกิดบริเวณจากภูเขา
ตอนกลางแลวไหลลงสูทะเล   ซ่ึงเปนแมน้ําขนาดสั้นเชนเดียวกับภาคตะวันตก   แมน้ําที่สําคัญ
ไดแก   แมน้ําชุมพร (คลองชุมพร) แมน้ําคีรีรัฐ   แมน้ําตาป   แมน้ําปากพนัง   แมน้ําโก-ลก   เปนตน   
สําหรับเกาะที่สําคัญทางชายฝงทะเลตะวันออกไดแก    เกาะสมุย   และเกาะพงัน   ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของหมูเกาะอางทอง   จังหวัดสุราษฎรธานี     
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2.2 ภูมิอากาศ 

 2.2.1 ภาคตะวันออก 

 สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด   ตามระบบการจาํแนก
ภูมิอากาศของ Koppen คือ แบบทุงหญาเมืองรอนหรือหรือแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (tropical 
savannah climate)   ไดแก   บริเวณทางดานตะวันตกของจังหวัดระยอง   ชลบุรี   ฉะเชิงเทรา   และ
ปราจีนบุรี   บางสวนมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยอยูระหวาง 1,200-1,600 มิลลิเมตรตอป   มีชวงฤดูฝนและ
ฤดูแลงแตกตางกันอยางชัดเจน    ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการปลูกพืชไรเปนพืชเศรษฐกิจ   
โดยเฉพาะออย  มันสําปะหลัง  และสับปะรด  สวนภูมิอากาศอีกชนิดหนึ่งเรียกวา  ภูมิอากาศแบบมรสุม
ในเขตรอน (tropical monsoon climate) ซ่ึงมีปริมาณฝนตกมากและมีชวงแหงแลงสั้น  ไดแก   
บริเวณพื้นที่ดานตะวันออกของจังหวัดระยอง   จันทบุรี   และตราด   มีฝนตกเฉลี่ยตั้งแต 1,600 - 
4,000 มิลลิเมตรตอป   โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี   และตราด   ฝนตกเฉลี่ยสูงกวา 2,000 
มิลลิเมตร  และสูงที่สุดในอําเภอคลองใหญจังหวัดตราด เฉลี่ยสูงกวา 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมเิฉลีย่
ของภาคตะวันออกอยูที่ 27 - 28 องศาเซลเซียส       

 2.2.2 ภาคใต 

 สภาพภูมิอากาศในภาคใตแตกตางกับภาคอื่นของประเทศ  เปนภาคที่มีปริมาณฝนตกชุก
และมีชวงแหงแลงที่มีฝนตกนอยเปนระยะเวลาสั้น   คือ   ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน   ทั้งนี้
เนื่องจากภาคใตเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล   จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต
พัดพาฝนมาตก   และในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม   ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาฝนมาตก   แตอยางไรก็ตามพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันตกติดตอ
กับทะเลอันดามันมีฝนตกชุกกวาชายฝงทางดานตะวันออกที่ติดตอกับอาวไทย คือ มีฝนตกเฉลี่ย 
3,026 มิลลิเมตรตอปทางดานตะวันตก   และเฉลี่ย 2,230 มิลลิเมตรตอปทางตะวันออก   เนื่องจาก
ปริมาณฝนตกชุกในภาคใตจึงทําใหอากาศมีความชื้นสัมพัทธคอนขางสูง   โดยเฉลี่ยแลวสูงกวา
รอยละ 70 ตลอดป   และอุณหภูมิของอากาศคอนขางสม่ําเสมอตลอดป   อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต
อยูระหวาง 26-28 องศาเซลเซียส 
 ซ่ึงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปในรอบ 33 ป (พ.ศ. 2514 – 2546) แสดงในตารางที่ 2-1 และ
รูปที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 33 ป (พ.ศ.2514 - 2546)
หนวย : มิลลิเมตร

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

แมฮองสอน 8.7 5.5 16.5 56.5 171.7 187.5 214.7 250.5 207.9 110.9 46 13.6 1,290.00
แมสะเรียง 6.8 6.6 13.7 44.9 162.8 177.7 187.1 225.9 177.5 107 21.7 9.5 1,141.20
เชียงราย 12.8 13.4 23.8 91.4 208.8 190.2 316.5 369.6 278.5 130.7 58.2 18.6 1,712.50
พะเยา 5 10.4 29 88.3 173.6 102.4 139.8 198.7 198.7 115.2 42.5 12.9 1,116.50
เชียงใหม 7.8 8.7 19.7 51.8 157.5 118.4 152.3 226.5 206.9 116.1 57.6 20.5 1,143.80
ลําปาง 5.6 7.1 22.8 64.7 151.7 111 144.1 193.9 212.4 106.2 34.2 7.3 1,061.00
ลําพูน 2.4 5.5 13.8 40 148.3 122.1 116.4 162.1 195.5 108.9 50.7 7.8 973.5
แพร 6.2 8.8 31.2 72.1 176.2 120.6 154.6 221.5 183.4 91.1 23.1 6.9 1,095.70
นาน 7.2 12.2 37.4 91.1 176.2 136.4 215 273.4 200.1 76.9 20.1 7.4 1,253.40
ทาวังผา 8.9 11 38.2 98.4 191.9 185.6 266.7 302.1 186.2 81.4 24.9 9.9 1,405.20
ทุงชาง 10.1 26.9 42.6 105.3 260.6 241.5 304.5 351.9 262.8 79.8 18.2 6.1 1,710.30
อุตรดิตถ 8 13.7 29.5 74.9 230.8 180.6 187.6 269.4 261.7 113.1 28.7 4.2 1,402.20
สุโขทัย 6.2 75.9 10.2 58.1 249 149.9 100.3 184.8 218.4 361.7 55.8 2.7 1,473.00
ตาก 4.3 7.6 17.7 42.9 162.2 124.4 92.6 126.6 213.4 199.1 58.8 5.5 1,055.10
แมสอด 2.1 7.7 12.2 38.9 171.4 238.2 313.2 328.7 167.1 93.5 26 4.9 1,403.90
เขื่อนภูมิพล 4.3 6.8 26.8 57.5 190 83.8 78 112.3 222 200.7 51.7 7 1,040.90
อุมผาง 8 12.9 39.5 90.5 188.4 190.9 217.7 253.1 254.2 154.9 27.3 4.2 1,441.60
พิษณุโลก 5 12.3 30.9 49.9 175.1 176.6 184.9 255.8 233.8 152.4 32.2 9.2 1,318.10
เพชรบูรณ 5.2 17.7 45 65.7 156.7 151 149.6 193.5 203.7 85 9.7 6.5 1,089.30
หลมสัก 4.3 21.8 43.8 58.5 157.2 139.4 137.1 195.2 188.3 76.5 13.6 4.7 1,040.40
วิเชียรบุรี 7 13.2 45.9 85.1 169.3 139.8 155.2 206 244.8 115.9 16.3 5.7 1,204.20
กําแพงเพชร 2.1 12.4 36.4 43.2 197.4 151.6 150.3 175.2 272.1 191.6 47.6 6.1 1,286.00
นครสวรรค 5.8 12.7 34 56.3 153.9 116.5 136.9 184.4 221.3 131.5 28.3 6 1,087.60
เฉลี่ย 6.3 14.4 28.7 66.3 181.8 153.7 178.9 228.7 217.9 130.4 34.5 8.1 1,249.70

ภาคเหนือ
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
หนวย : มิลลิเมตร

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

หนองคาย 6.5 15.4 33.5 77.7 230 266.5 267.8 324.1 252 83.2 11.3 5.3 1,573.30
เลย 5.9 16.3 41.8 89.7 203.8 176.6 158.4 183.4 229.9 113.8 18.8 6.9 1,245.30
อุดรธานี 5 20.4 48 79.8 199 218.4 212.5 296.1 234 84.2 8 4.7 1,410.10
สกลนคร 3.7 26.3 48.6 93 228.9 270.9 263.7 365.6 221.3 69.2 6.6 6 1,603.80
นครพนม 3.2 26.8 51 101.5 240 416.5 489.6 577.8 281.1 76.6 8.2 4.7 2,277.00
ขอนแกน 2 16.2 41.5 72.5 173 168 165.5 210.3 245.7 112 15.4 5.4 1,227.50
มุกดาหาร 4.2 19.1 33.9 89.8 181.3 259.6 235.3 353.3 240.5 90.1 9.5 2.5 1,519.10
โกสุมพิสัย 1.8 13.6 48.5 84.4 155.5 191.7 146.4 217.3 233.4 112.4 13.6 4.2 1,222.80
กมลาไสย 0.3 7.5 48 86.5 192.7 235.6 232 194.3 209.3 51.9 20 0.6 1,278.70
ชัยภูมิ 3 17.5 42.7 90.4 144.9 144.9 114.7 166.9 232.6 125.9 15.2 5.6 1,104.30
รอยเอ็ด 4.1 19.7 33.3 80.7 181.6 221.6 188.9 266.7 253.5 96.7 13.5 2.3 1,362.60
อุบลราชธานี 1.1 16.2 26.8 86.2 207.8 256.2 253.8 308.3 295.4 111.3 23.8 1.6 1,588.50
นครราชสีมา 5.4 17.7 38.5 63.5 136.3 112.3 114.1 148 222.4 137.3 25.7 3.5 1,024.70
โชคชัย 3.5 11.7 39.2 73.5 151.2 114.8 121.3 147.4 225.4 152.6 34.2 2.9 1,077.70
สุรินทร 4.4 11 34.7 92.5 168.6 203.5 196.7 234.1 270 131.1 26.9 2 1,375.50
ทาตูม 1.6 16.8 43.8 81.2 172.1 213.1 213.5 227.8 280.9 131.1 18.4 1.1 1,401.40
นางรอง 6.4 18.4 45.3 73.8 155.1 148 144.2 185.2 243.3 131.1 35.8 2.6 1,189.20
เฉลี่ย 3.7 17.1 41.1 83.3 183.6 212.8 207 259.2 245.3 106.5 17.9 3.6 1,381.10

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
หนวย : มิลลิเมตร

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

สุพรรณบุรี 6.4 6.6 23.1 59.1 121.6 100.2 104.5 123.7 249.7 206 41.9 10.1 1,052.90
ลพบุรี 5.4 10.7 32.4 70 146.7 113.3 123.3 165.3 258.8 146.8 33.6 6.1 1,112.40
บัวชุม 4.6 10 41.6 86.2 132.9 116.3 116.7 174.2 266.8 116.1 16.7 3.1 1,085.20
กาญจนบุรี 4.8 11 33.3 73.3 132.9 87.4 101.7 104.1 226.2 205.7 62.2 6.2 1,048.80
ทองผาภูมิ 5.8 15.6 45.8 98.7 213.3 291.6 318.1 331.9 242.9 171.3 25.4 3.3 1,763.70
เพชรบุรี 8 4 31 34.1 91.2 90 77.9 98.8 155.1 268.7 116.3 11.7 986.8
ประจวบคีรีขันธ 26.9 30 65.3 49.7 122.1 93.6 99.7 108.4 89.1 238 191.8 25.8 1,140.40
หัวหิน 9.1 17.3 42.7 39.3 102.8 75.4 98.5 80 121.7 243.5 138.9 12.4 981.6
เฉลี่ย 8.9 13.2 39.4 63.8 132.9 121 130 148.3 201.3 199.5 78.3 9.8 1,146.40

ปราจีนบุรี 7 16.5 54.1 124.1 220 246.1 271 366.8 348.5 164.7 32.6 6.4 1,857.80
กบินทรบุรี 7.4 21.4 54.8 85.8 201.8 228.7 260.1 306.9 303.4 160.4 30.5 5.7 1,666.90
อรัญประเทศ 6 25.3 53.5 83.1 170.9 171.6 181 207.3 256.9 169 43.7 4.1 1,372.40
สระแกว 32.8 13.9 64.5 173.2 162.1 233.1 207.1 225.9 264.1 170.6 47.4 1.3 1,596.00
ชลบุรี 10.7 16.7 43.3 75.3 166.5 142.7 126.4 164.5 272.6 207.7 57.2 5.4 1,289.00
เกาะสีชัง 9.3 19.6 48.9 70.5 133.4 124.8 117.9 141.5 278.6 228.9 64.6 8.5 1,246.50
พัทยา 12.9 13.2 54.3 62.1 155.4 106.3 92.6 95.2 213.8 235.9 82.1 7 1,130.80
สัตหีบ 22.4 26.4 58 76.4 181.6 114.6 108.7 112.2 225.7 270.5 83.4 9.7 1,289.60
แหลมฉบัง 26.3 10.7 50.5 62.7 147.8 154.1 98.3 125.5 274.5 204.6 38.5 4.1 1,197.60
ระยอง 20.1 37.8 75.3 78.8 188.1 166.8 163.2 130.7 258.1 205.2 62 5.3 1,391.40
จันทบุรี 13.5 35.2 60.2 113.5 341.7 505.5 433.5 499.6 488.4 272.1 52.4 9.1 2,824.70
คลองใหญ 38.1 78.9 115.1 171.5 392.7 893.1 888.2 1,083.30 622.3 348.3 82.2 21.8 4,735.50
เฉลี่ย 17.2 26.3 61 98.1 205.2 257.3 245.7 288.3 317.2 219.8 56.4 7.4 1,799.90

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
หนวย : มิลลิเมตร

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

ชุมพร 76 56.3 87.4 80.2 179.9 170 172.9 216.5 167.8 255.9 333.4 117.2 1,913.50
เกาะสมุย 127 55.2 80.7 73.1 147.4 110.1 119.7 117.6 115 304.6 479.2 213.6 1,943.20
นครศรีธรรมราช 149.3 55.5 71.8 101.4 169.4 103.6 114.4 114.3 160.3 314.8 628.9 437.3 2,421.00
สงขลา 59.2 41.3 49.8 73.9 115.9 91.3 88 106.2 127.8 260.8 559.7 418.9 1,992.80
นราธิวาส 84.6 50.4 100.2 76.2 136.8 129.3 131.4 162 186.9 257.9 601.5 558.9 2,476.10
ระนอง 12.4 15.4 56.1 152.4 465.3 687.2 641.2 816.2 652.3 413.1 164.9 40 4,116.50
ตะกั่วปา 37.7 37.4 100.5 208.7 438.4 397.6 435 546.3 594.1 512.3 266.2 55.9 3,630.10
ภูเก็ต 22.5 28.6 65.8 130.2 270.8 243.7 281.4 292.8 384.7 310.8 170.7 63.7 2,265.70
เกาะลันตา 11.8 20.4 63.1 124.3 259.4 227.3 294.2 316.7 350.2 331.3 153.3 51.1 2,203.10
สตูล 16.8 36.2 103.4 213.4 241.6 187.9 241.7 262.6 346.1 330 211.2 84.5 2,275.40
เฉลี่ย 59.7 39.7 77.9 123.4 242.5 234.8 252 295.1 308.5 329.2 356.9 204.1 2,523.80

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา( 2547)

ภาคใต
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 รูปท่ี 2-1 แผนที่เสนน้ําฝนเทาในรอบ 33 ป (พ.ศ.2514 – 2546)
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2.3 ทรัพยากรดิน 

 ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษย   ซ่ึงจะมี
ความแตกตางกันตามสภาพแวดลอม  สงผลใหมีลักษณะและการใชประโยชนที่แตกตางกันตามไปดวย   
กรมพัฒนาที่ดินไดสํารวจและจําแนกดินทั่วประเทศ   โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีเปนหลัก   
และจัดทําแผนที่ชุดดินพรอมรายงาน   และเนื่องจากชุดดินในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก   
เพื่อประโยชนในดานการจัดการพื้นที่จึงมีการรวมชุดดินเปนกลุมชุดดิน   โดยใชลักษณะของดิน
ที่มีความคลายคลึงกันหรือมีลักษณะเดนที่สามารถจัดการรวมกันได  เชน ดินเหนียว ดินตื้น ดินรวน
ริมแมน้ํา  ดินทรายหนามากกวา 100 เซนติเมตร ดินลึกปานกลางมีช้ันดาน ดินตื้นถึงหินพื้น ดินอินทรีย
ที่ระดับ 40 - 100 เซนติเมตร ดินลาดเชิงเขา เปนตน โดยสามารถแบงเปน 2 กลุมหลักตามสภาพความชื้น 
ซ่ึงพบในที่ลุมและที่ดอน แผนที่กลุมชุดดินที่จัดทําขึ้นมีทั้งในรูปแบบของแผนที่ และขอมูลเชิงตัวเลข 
(digital) สําหรับใชในโปรแกรมทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยลักษณะดินที่พบทางภาคตะวันออก
และภาคใตสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 

 2.3.1 ภาคตะวันออก 

 สถานภาพของทรัพยากรดินในภาคตะวันออกคอนขางจะแตกตางกันมากทั้งในดาน
ภูมิอากาศดิน (soil climate)   วัตถุตนกําเนิดดิน   และพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม (vegetative covers)   
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบางพื้นที่มีลักษณะเหมือนภาคใต เชน จังหวัดจันทบุรีและตราด   
บางพื้นที่เหมือนกับภาคกลาง เชน จังหวัดชลบุรี   ฉะเชิงเทรา   เปนตน   ลักษณะทางธรณีสัณฐาน
และวัตถุตนกําเนิดดิน   พอจะแบงออกเปนพวกใหญไดดังนี้ 
 1.) ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอน (landforms developed from 
transported   materials) แบงออกตามลักษณะพื้นที่   ดิน   และการใชประโยชน   ดังนี้ 
 1.1) ธรณีสัณฐานที่เปนชายหาดหรือสันทรายริมฝงทะเล (beach and dune) 
พบอยูบริเวณฝงทะเลและเปนแนวยาวขนานไปกับชายฝง   มีความกวางไมแนนอนขึ้นกับลักษณะ
ของชายฝง   และมักมีที่ลุมสลับอยูกับสันทราย   วัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนี้เปนตะกอนทราย
ที่น้ําทะเลพัดมาทับถม   ดังนั้นดินจึงมีลักษณะเนื้อดินเปนทรายจัดหรือเนื้อหยาบตลอดหนาตดัของดนิ   
มีการระบายน้ําดีมาก   ความอุดมสมบูรณต่ํา   สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด   ความลาดชันอยูระหวาง
รอยละ 2 - 5 พืชพรรณที่ขึ้นอยูเปนปาชายหาด และปลูกมะพราวบางสวน สภาพธรณีสัณฐานชนิดนี้
พบบริเวณกวางในจังหวัดจันทบุรีและระยอง 
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 1.2) ธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง (active tidal flat) มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบ   ในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลที่พัดพาเอาตะกอนมาทับถม   เปนตะกอนที่มี
เนื้อละเอียด   จึงใหกําเนิดดินที่เปนดินเหนียว   มีปริมาณเกลือสูง   มีสภาพการระบายน้ําเลว   
พบเปนบริเวณไมกวางนักทางดานตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบรีุ   ทางดานใต
ของจังหวัดระยองและจันทบุรี   ทางดานตะวันออกของจังหวัดตราด   ปกคลุมดวยปาชายเลน   
บางสวนใชทํานาเกลือและเลี้ยงกุง 
 1.3) ธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลและน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอน (former 
tidal  flats with marine and brackish water deposits) อยูถัดเขามาจากพื้นที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง
ในปจจุบัน   วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนเนื้อละเอียด   เนื้อดินจึงมีลักษณะเปนดินเหนียว   
มีสภาพการระบายน้ําเลว  ปฏิกิริยาของดินไมแนนอน  บางแหงพบดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate soils) 
เหมือนกับที่พบในภาคกลาง   พื้นที่สวนนี้จะพบเปนบริเวณกวางในจังหวัดชลบุรีดานเหนือ   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และปราจีนบุรีทางดานใต   สวนในจังหวัดระยอง  จันทบุรี พบเปนบริเวณแคบ ๆ 
 1.4) ธรณีสัณฐานที่เปนลานตะพักลําน้ํา (river terraces) ที่พบในภาคตะวันออก
เปนบริเวณที่ไมกวางนัก   ลานตะพักลําน้ําขั้นต่ํา (low terrace) พบในจังหวัดปราจีนบุรี   ฉะเชงิเทรา   
และชลบุรี   ใชประโยชนในการปลูกขาว   ลานตะพักลําน้ําขั้นกลางและขั้นสูงที่พบในจังหวัดชลบุรี   
ฉะเชิงเทรา  และปราจีนบุรี  ใชประโยชนในการปลูกพืชไร   ลักษณะของดินที่พบมีความแตกตางกัน
ขึ้นกับตะกอนที่น้ําพามาทับถม   แตสวนใหญมีเนื้อละเอียดปานกลางถึงคอนขางหยาบหรือเปนทราย 
 1.5) ธรณีสัณฐานที่เปนเนินตะกอนรูปพัด (alluvial   fan) และเนินตะกอนรูปพัด
ที่เกิดขึ้นติดตอกัน (coalescing fans) พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา   เกิดจากการกระทําของน้ําไดพัดพา
เอาตะกอนจากที่สูงลงมาทับถมในที่ต่ํา และเปนที่ราบ ทําใหเกิดเนินตะกอนแผคลายรูปพัด   
โดยเฉพาะเกิดบริเวณเชิงเขาหินแกรนิต   ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด   ดินที่พบสวนใหญ
เปนดินรวนเหนียวปนทราย   สภาพการระบายน้ําดี   ใชปลูกพืชไร   ไมยืนตนโดยเฉพาะยางพารา 
 2.) ธรณีสัณฐานที่เหลือคางจากการกัดกรอน (erosion   surface) พบเปนบริเวณกวาง
ตั้งแตจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด   สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  ความลาดชนั
อยูระหวางรอยละ 4 - 16   พบมากในอําเภอศรีราชา   บานบึง  จังหวัดชลบุรี อําเภอบานคาย ปลวกแดง   
จังหวัดระยอง   ดินที่พบบริเวณธรณีสัณฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอนเปนดินเนื้อละเอียด
ปานกลางถึงละเอียด มีสีแดง  มักมีกรวดลูกรังปน  ใชประโยชนในการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา   
เงาะ   และทุเรียน 
 3.) ธรณีสัณฐานที่เกิดจากหินเหลวเย็นตัว (lava   plateau) พบบริเวณกวางพอสมควร
ในเขตอําเภอทาใหม   โปงน้ํารอน   จังหวัดจันทบุรี   และที่อําเภอบอไร   จังหวัดตราด   สภาพพื้นที่
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เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน   ลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียวสีแดงหรือน้ําตาลปนแดง   
เปนดินลึก   สภาพการระบายน้ําดี   ดินและพื้นที่สวนนี้นับวามีความสําคัญตอการปลูกผลไม   เชน   
ทุเรียน   เงาะ   มังคุด   และยางพารา   และยังเปนแหลงขุดพลอยที่สําคัญของภาคตะวันออก 
 4.) ธรณีสัณฐานที่เปนภูเขา   ที่สําคัญไดแก   เทือกเขาจันทบุรีประกอบดวยหินแกรนิต
มียอดสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ําทะเล  เทือกเขาที่สําคัญอีกเทือกเขาคือ   เทือกเขาบรรทัด
ซ่ึงกั้นพรมแดนระหวางไทยกับกัมพูชาทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ   นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาเตี้ย
อยูทางดานตะวันตกของภาคในเขตจังหวัดชลบุรี   และระยอง   สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
อยูระหวาง 250 - 500 เมตร   ลักษณะดินที่พบเปนดินตื้น   ลักษณะเนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ชนิดของหินที่เปนตนกําเนิดดิน 

 2.3.2 ภาคใต 

 ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกาํเนิดดินในภาคใต   ถาพิจารณาจากฝงทะเลเขามาหา
เทือกเขาที่เปนสันอยูตอนกลางทั้งสองดาน คือ ทั้งทางดานตะวันตกและตะวันออก   ลักษณะภูมิสัณฐาน
และวัตถุที่ใหกําเนิดดินจะมีลักษณะเหมือนกัน   แตกตางกันเฉพาะขนาดของพื้นที่แตละชนิด
ของธรณีสัณฐาน   แตอยางไรก็ตามสภาพทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดินนับวามีความสัมพันธ
กับลักษณะกลุมชุดดินเปนอยางมาก   ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    1.) ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล (marine sediments) และ
ของตะกอนน้ํากรอย (brackish water sediments) ซ่ึงพอจะแยกเปนชนิดยอยไดดังนี้ 
 1.1) บริเวณสันทรายชายหาด (beach   ridges) รวมทั้งสันทรายที่มีอายุนอยและ
สันทรายเกา(old   beach) พบเปนบริเวณไมกวางขนานไปกับชายหาดทั้งสองดาน มีความกวาง
ไมแนนอน   ดินที่พบบริเวณสัณฐานนี้เปนดินทรายจัด   และดินทรายที่มีช้ันดินดาน (spodic horizon) 
อยูตอนลางภายในความลึก 2 เมตร   แตสวนใหญพบภายใน 1 เมตรจากผิวดินบน   ดินที่เกิด
ในสภาพพื้นที่นี ้มีความอุดมสมบูรณและความสามารถในการอุมน้ําต่ํา   สภาพการระบายน้ําดี
เกินไป   การใชประโยชนสวนใหญปลูกมะพราว   แตผลผลิตอยูในเกณฑไมคอยดีถึงปานกลาง 
 1.2) บริเวณธรณีสัณฐานที่เปนที่ลุมต่ําระหวางสันทราย (lagoons) มีน้ําขังตลอดทั้งป 
เปนน้ําเค็ม   และน้ํากรอย   และบริเวณที่ลุมต่ํานี้เองเปนแหลงสะสมพวกอินทรียสารทั้งที่สลายตัวดแีลว   
และกําลังสลายตัวของเศษพืชตาง ๆ  สะสมอยูเปนชั้นหนา แตถาเปนบริเวณริมขอบของพรุหรือที่ลุมต่ํา
ของอินทรียสารจะไมหนานัก   ดังนั้นดินที่พบจึงเปนดินเชิงอินทรีย (organic soils) เปนสวนใหญและ
เปนดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ํา พื้นที่ยุบตัวไดงาย   ถาระบายน้ําออกจะกลายเปนดินเปรี้ยวจัด   
และเปนดินที่ขาดแรธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช   สภาพพื้นที่นี้พบมากที่จังหวัดนราธิวาส 
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 1.3) บริเวณธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง (active tidal flats) มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบ   ในปจจุบันยังไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลพัดพาเอาตะกอนมาทับถม   เปนตะกอนที่มี
เนื้อละเอียดและมีปริมาณเกลือเปนองคประกอบอยูสูง   ดินที่พบบริเวณนี้เปนดินเหนียวมีความชื้น
สูงมาก   จึงมีลักษณะออนตัว   มีความสามารถในการรับน้ําหนักต่ํา (low – loading capacity) 
นอกจากนี้ตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถมมีองคประกอบของกํามะถันแตกตางกันดวย   ถาพบในปริมาณ
สูงกวารอยละ 0.75    ดินจะมีความเปนกรดแฝงอยู   ในสภาพที่ดินเปยกมีน้ําขังจะมีปฏิกิริยาเปนดาง
แตพอระบายน้ําออก   และดินแหงจะกลายเปนดินเหนียวจัด 
 1.4) บริเวณธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง   และเกิดจากการทับถม
ของตะกอนน้ํากรอย (former tidal flats with brackish water sediments) ที่จริงแลวบริเวณธรณีสัณฐาน
สวนนี้ตะกอนที่พบดานลางสวนใหญเปนตะกอนน้ําทะเล (marine sediments) สวนบนเทานั้น
ที่เปนตะกอนน้ํากรอยที่น้ําจากแมน้ําลําคลองพัดพามาปะทะกับน้ําทะเลแลวกลายเปนน้ํากรอย   
ดินที่พบในบริเวณพื้นที่สวนนี้มักเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (acid sulphate soils) 
การเกิดดินเปรี้ยวจัดมีกระบวนการทางเคมี เชนเดียวกับการเกิดดินเปรี้ยวในที่ราบภาคกลางตอนใต 
 2.) ธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบต่ําเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําจืดหรือตะกอนจากแมน้ํา 
(fresh water deposits or riverine deposits) ดังที่ไดกลาวมาแลวในภาคใตเปนแมน้ําที่ส้ัน   พื้นทีเ่กดิจาก
การทับถมของลําน้ําจึงเปนบริเวณที่ไมกวางขวางนัก   ฉะนั้นธรณีสัณฐานที่เกิดจากอิทธิพลของลําน้ํา
หรือแมน้ําแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 
 2.1) บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain) พบบริเวณสองขางของแมน้ําสายสําคัญ
ในภาค   ประกอบดวยสันริมฝงแมน้ํา (river levees) เปนพื้นที่แคบขนานไปกับแมน้ํามีสภาพพื้นที่
คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นเล็กนอย   และเปนบริเวณที่ราบลุมหลังแมน้ํา (river basin) 
เปนสวนที่อยูถัดจากสันริมแมน้ําออกไปเปนที่ราบเรียบ   มีน้ําขังในชวงฤดูฝน   ดินมีสภาพ
การระบายน้ําเลว   และสวนใหญพบวาเปนดินเนื้อละเอียด  ใชในการทํานาเปนสวนใหญ   ดินที่พบ
เปนดินเนื้อละเอียดปานกลาง   มีสภาพการระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง  
 2.2) บริเวณลานตะพักลําน้ํา (river terraces) เปนบริเวณที่ดินดอน (upper terraces) 
เกิดจากตะกอนที่ลําน้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานานแลว   มักพบกรวดที่มีรูปรางกลม ๆ (cobbles) 
และกรวดลูกรังในชั้นดินตอนลาง   มักพบเปนชั้นอยูตื้นกวา 1 เมตร   ลักษณะเนื้อดินระเอียดปานกลาง   
การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี   มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนคลื่นเล็กนอย 
 3.) ธรณีสัณฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน (dissected erosion surface or strath   
terrace) พบบริเวณที่ราบระหวางหุบเขาและเนินเขาเตี้ยทั่ว ๆ ไป ลักษณะพื้นที่มักเปนลูกคลืน่ลอนลาด
ถึงลอนชัน   ดินที่เกิดในสภาพพื้นที่สวนนี้มีลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของหินที่ใหกําเนิดดิน   
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ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําดีและมักมีสีแดงหรือแดงปนเหลือง หรือบางแหงมีสีเหลือง
ปนน้ําตาล 
 4.) ธรณีสัณฐานที่เปนภูเขา (hills and mountains) ภาคใตประกอบไปดวยเทือกเขาหลายเทือก   
เทือกเขาภูเก็ตประกอบดวยหินชุดแกงกระจานซึ่งมีหินดินดาน   สีดําและสีเทา   และหินทราย
สีแดงๆ   ทางตอนใตของเทือกเขานี้มีหินชุดราชบุรี (หินปูน) และหินแกรนิตยุคครีเตเชียส
แทรกขึ้นมาซึ่งมีแรดีบุกตกผลึกอยู มากมาย   เชน   ในเขตจังหวัดระนอง   พังงา   และภูเก็ต   
สวนเทือกเขานครศรีธรรมราชมีหินชุดภูกระดึงเปนองคประกอบ   สลับกับหินชุดราชบุรีและชุดทุงสง   
ซ่ึงพบตั้งแตสุราษฎรธานีไปจนถึงจังหวัดกระบี่   บริเวณเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปนยอดเขา
ที่สูงเดนในภาคใตสูงประมาณ 1,784 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง   เปนภูเขาหินแกรนิต   
บริเวณรอบเขาหลวงมีหินชุดตะรุเตายุคแคมเบรียนซึ่งเปนหินที่มีอายุมากชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทย   
สวนเทือกเขาตอนใตสุดของภาคไดแก เทือกเขาสันกาลาคีรี ประกอบดวยหินชุดกาญจนบุรี
ซ่ึงมีหินดินดาน   หินฟลไลท   และควอทไซท   เปนองคประกอบ  ดินที่พบในบริเวณเทือกเขาตาง ๆ   
จะแตกตางกันมากขึ้นอยูกับชนิดของหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดิน  พบทั้งดินตืน้ถึงดนิลึก  แตสวนใหญ
จะออกไปทางสีแดงและแดงเหลือง   เปนดินที่เกิดจากการสลายตัวมาจากหินโดยตรง (residual soils) 
 จากลักษณะดินที่กลาวมาขางตน   กรมพัฒนาที่ดินไดจัดหมวดหมูลักษณะและสมบัติดิน
ที่มีศักยภาพคลายคลึงกันในดานที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชที่ปลูก จัดหมวดหมู
ได 62 กลุมชุดดิน โดยแบงตามสภาพที่พบไดเปน 4 กลุมใหญ  ดังนี้ 
 1) กลุมชุดดินในพื้นที่ลุมหรือพื้นที่น้ําขัง 
 พบทุกภาค ไดแก กลุมชุดดินที่ 1 – 25 และกลุมชุดดินที่ 57 - 59 
 2) กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินแหง 
 พบในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมชุดดินที่ 28  29 
30  31  33  35  36  37  38  40  41  44  46  47  48  49  52  54  55  56  60 และ 61 
 3) กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินชื้น 
 พบในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต ไดแก กลุมชุดดินที่ 26  27  
32  34  39  42  43  45  50  51 และ 53 
 4) กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง 
 พื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ไดแก กลุมชุดดินที่ 62 
 ลักษณะของ 62 กลุมชุดดินแสดงในตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2   ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน

กลุม
ชุดดิน

1. กลุมชุดดินในพื้นท่ีลุมหรือพื้นท่ีน้ําขัง
กลุมดินเหนียว

1  - ดินเหนียวสีดําลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก
3  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนน้ําทะเล
4  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง
5  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง
6  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด
7  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา การระบายน้ําคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง

กลุมดินท่ีมีการยกรอง
8  - ดินที่มีการยกรอง เพ่ือเปล่ียนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล

กลุมดินเปรี้ยวจัด
2  - ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัด
9  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเลที่เปนดินเค็มและเปรี้ยวจัด
10  - ดินเปรี้ยวจัดตื้นที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล
11  - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล
14  - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีช้ันดินเลนที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด

กลุมดินเลนชายทะเล
12  - ดินเลนเค็มชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน
13  - ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน

กลุมดินทรายแปง
15  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง
16  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

กลุมดินรวนละเอียด
17  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
18  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง

กลุมดินรวนหยาบ
19  - ดินรวนหยาบที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา มีช้ันแนนทึบภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน
21  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนที่ต่ําของพื้นที่ริมแมน้ํา

ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน
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ตารางที่ 2-2 ( ตอ)

กลุม
ชุดดิน

22  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ
59  - ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ช้ันดินมีลักษณะเปนช้ันสลับ

กลุมดินเค็ม
20  - ดินเค็มเกิดจากตะกอนลําน้ํา มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีช้ันดานแข็งที่สะสมเกลือ

กลุมดินทราย
23  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล
24  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหนา

กลุมดินตื้น
25  - ดินตื้น

กลุมดินอินทรีย
57  - ดินที่มีวัสดุอินทรียหนา 40 - 100 ซม. จากผิวดิน
58  - ดินที่มีวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 ซม. จากผิวดิน

2. กลุมชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง
กลุมดินเหนียว

28  - ดินเหนียวลึกมากสีดําที่มีรอยแตกระแหงกวางและลึก
29  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
30  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่พบในพื้นที่ภูเขา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
31  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง

กลุมดินริมแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด
33  - ดินทรายแปงละเอียดมากที่เกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด
38  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา

กลุมดินรวนละเอียด
35  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
36  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง

กลุมดินรวนหยาบ
40  - ดินรวนหยาบลึกมาก
60  - ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน

ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน
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ตารางที่ 2-2 ( ตอ)

กลุม
ชุดดิน

กลุมดินทราย
41  - ดินทรายหนาปานกลาง
44  - ดินทรายหนา

กลุมดินตื้น
46  - ดินตื้นถึงกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก
47  - ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน
48  - ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน
49  - ดินตื้นถึงลูกรังหรือช้ันเช่ือมแข็งของเหล็กทับอยูบนช้ันดินเหนียว

กลุมดินท่ีพบชั้นมารล
52  - ดินตื้นถึงช้ันมารลหรือกอนปูน
54  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันมารลหรือกอนปูน

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

กลุมดินดาดเชิงเขา
61  - ดินเศษหินเชิงเขาที่เกิดจากการสลายตัวแตกผุพังของเขา

3. กลุมชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินช้ืน
กลุมดินเหนียว

26  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด
27  - ดินเหนียวจัดสีแดงลึกมากที่เกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

กลุมดินรวนริมแมน้ํา
32  - ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา

กลุมดินรวนละเอียด
34  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ

กลุมดินรวนหยาบ
39  - ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ

ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน
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ตารางที่ 2-2 ( ตอ)

กลุม
ชุดดิน

กลุมดินทราย
42  - ดินทรายที่มีช้ันดานอินทรียภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน
43  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทรายชายทะเล

กลุมดินตื้น
45  - ดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน
51  - ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน

กลุมดินลึกปานกลาง
50  - ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพ้ืน
53  - ดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน

4. กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง
62  - พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2548)

ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน
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2.4 ทรัพยากรน้ํา 

 น้ําจัดเปนทรัพยากรที่มีความสัมพันธกับทรัพยากรอื่นอยางแยกไมออก  และจําเปน
ตอการดํารงชีพของมวลมนุษยไมวาจะเปนทางดานการอุปโภคหรือบริโภค   รวมถึงการประกอบอาชีพ   
โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม   น้ําจัดเปนปจจัยสําคัญที่ชวยในการเจริญเติบโตของพืชพรรณ   สําหรับ
มังคุดเชนเดียวกันมีความจําเปนตองใชน้ําเพื่อใชในการสรางดอกจนถึงผลสุขแกพรอมเก็บเกี่ยว   
ซ่ึงแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญคือ ฝน ซ่ึงเมื่อตกลงมาจะเก็บกักไวตามชั้นดินและหิน   และไหลลงสู
หวย   หนอง   คลอง   บึง   และแมน้ําลําธารในที่สุด 

 2.4.1 แมน้ําหลักสายสําคัญ 

 ภาคตะวันออกมีแมน้ําหลักตามธรรมชาตท่ีิสําคัญดังตอไปนี ้

 แมน้ําบางปะกง ตนกําเนิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรง ไหลมารวมกันที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในตอนนี้เรียกวาแมน้ําปราจีนบุรี และเมื่อผานจังหวัดฉะเชิงเทราจึง
เรียกวาแมน้ําบางปะกง ไหลไปสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีแมน้ําที่ไหลลง
แมน้ําบางปะกงอีกสายหนึ่งคือ แมน้ํานครนายก 
 แมน้ําประแส ตนน้ําเกิดจากเขาสอยดาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไหลไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูอาวไทย ในจังหวัดระยอง 
 แมน้ําระยอง ตนน้ําเกิดจากเขาเรือแตกอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ไหลผานเขาไป
ในเขตจังหวัดระยอง ผานอําเภอบานคาย ลงสูอาวไทยที่อําเภอเมืองระยอง 

 ภาคใตมีแมน้ําหลักตามธรรมชาติท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

 แมน้ําทาตะเภา ตนน้ําเกิดจากคลองทาแซะและคลองรับรอไหลมารวมกันในเขตอําเภอ
ทาแซะ จังหวัดชุมพร คลองทาแซะนั้นตนน้ําอยูในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สวนคลองรับรอนั้นเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ําทาตะเภาไหลผานจังหวัดชุมพรไปสูอาวไทย 
 แมน้ํากระบุรี หรือบางแหงเรียกวา แมน้ําปากจั่น ตนน้ําเกิดจากคลองหั่นกะเดียงและ
คลองกระเนย ไหลมารวมกันในเขตอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และไหลไปลงทะเลอันดามัน
ในเขตอําเภอเมืองระนอง แมน้ําสายนี้เปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศไทยกับพมาดวย 
 แมน้ําหลังสวน ตนน้ําเกิดจากภูเขาในอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไหลไปสูอาวไทย
ที่อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
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 แมน้ําคีรีรัฐ ตนกําเนิดจากเขานมสาวกับเขาสก  ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
และไหลไปลงแมน้ําตาปทางฝงซายทางทิศตะวันตกของอําเภอพุนพิน แมน้ําคีรีรัฐนี้มีช่ืออีกชื่อหนึ่ง
เรียกวา แมน้ําพุมดวง 
 แมน้ําตาป ตนน้ําเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวงซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด
ในอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอําเภอฉวางเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ํา
คีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี แมน้ํานี้เดิมเรียกวาแมน้ําหลวง 
ไดเปลี่ยนมาเรียกชื่อเปนแมน้ําตาป เมื่อตั้งจังหวัดสุราษฎรธานี ใน พ.ศ.2485 และตอนที่แมน้ํานี้
จะไหลออกสูทะเลเรียกกันวา แมน้ําบานดอน 
 แมน้ําตรัง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบางสวนในเขตจังหวัดกระบี่ ไหลผานเขาสูจังหวัดตรังลงสูทะเลในเขตอําเภอกันตัง 
อันเปนเมืองทาเรือที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคใต มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 123 กิโลเมตร 
  แมน้ําปตตานี ตนน้ําอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นพรมแดนไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
ในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ําที่ไหลผานอําเภอธารโต บันนังสตา และอําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีที่อําเภอยะรัง จนกระทั่งออกสูอาวไทยที่อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 120 กิโลเมตร 
 แมน้ําสายบุรี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีระหวางเขาคุลากาโอกับเขาตาโบ ใน
อําเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ไหลขึ้นไปทางเหนือผานอําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส และไหลผานเขาไปในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอสายบรีุ 
จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 186 กิโลเมตร 
 แมน้ําโก-ลก ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตอําเภอสุคีริน อําเภอแวง จังหวัด
นราธิวาส และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนแมน้ําที่แบงเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 2.4.2 ระบบชลประทาน 

 ระบบชลประทานเปนแนวทางหนึ่งที่ใชแกปญหาทางดานปริมาณน้ํา   และชวงเวลาการไหล
ของน้ําใหมีความเหมาะสมถูกตองตามระยะเวลาและความตองการ   และเกิดประโยชนสูงสุด
ในการนําน้ําไปใชประโยชน   ซ่ึงในที่นี้กลาวถึงระบบชลประทานประเภทเก็บกักน้ําไวใชประโยชน
เทานั้น แตอยางไรก็ตามการปลอยน้ําของระบบชลประทานจะขึ้นกับปริมาณน้ําที่เก็บกักและพื้นที่
สงน้ําเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของการใชน้ํา   ซ่ึงโครงการชลประทาน
ที่สรางเสร็จปงบประมาณ 2546 แยกตามประเภทของโครงการภาคตะวันออกและภาคใต   
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โดยในภาคตะวันออกและภาคใตโครงการชลประทานขนาดใหญมีเนื้อที่ 1,481,600 ไร   และ 
1,402,394 ไร   ตามลําดับ   แสดงดังตารางที่ 2 – 3    
 แตโดยสภาพตามธรรมชาติเงาะจะเริ่มออกดอกและเจริญเปนผลในชวงหนาแลง 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ซ่ึงชวงนี้เงาะตองการน้ําเพื่อใชสําหรับการเจริญเติบโตของผล    ดังนั้น
การปลูกเงาะในภาคตะวันออกและภาคใตสวนใหญจํา เปนตองมีแหลงน้ํ าสํารองอื่น  ๆ   
นอกเหนือจากน้ําชลประทาน   เชน   ปลูกบริเวณใกลแมน้ําลําคลอง   หรือมีแหลงน้ําใตดิน เชน 
บอขุด   หรือน้ําบาดาล    เพราะพื้นที่ปลูกเงาะสวนใหญจะเปนบริเวณที่น้ําชลประทานสงไมถึง   
จึงจําเปนตองมีแหลงน้ําสํารองดังที่กลาวมาแลวขางตน    

ตารางที่  2-3  เนื้อท่ีประเภทโครงการชลประทานภาคตะวันออกและภาคใต    
 

ภาคตะวันออก ภาคใต                                       ภาค 
โครงการชลประทาน เนื้อท่ี (ไร) เนื้อท่ี (ไร) 
ขนาดใหญ 1,481,600 1,402,394 
ขนาดกลาง 737,765 1,374,225 
ขนาดเล็ก 526,357 1,358,583 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 43,477 186,715 
หมูบานปองกันตนเองชายแดน 22,134 40,250 

รวม 2,811,333 4,362,167 
  

ที่มา : เอกชัย (2546) 

 จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรดิน  น้ํา พบวามีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก   
โดยฝนที่ตกลงมาสวนใหญจะเก็บกักไวในดิน   ซ่ึงเปนแหลงที่มาของน้ําใตดิน   และถามีปริมาณ
มากเกินความสามารถในการรองรับจะซึมลงสูแมน้ําลําธารตอไป   แตบางครั้งถาฝนตกมีปริมาณ
มากเกินไปก็อาจสงผลใหเกิดอุทกภัยได   ซ่ึงมีสาเหตุใหญมาจากการใชทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน   น้ํา   และปาไม   อยางไมเหมาะสมสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร   ดังนั้น
จึงควรใชทรัพยากรตาง ๆ ตามหลักอนุรักษ   ซึ่งไดแก  ใชอยางยั่งยืน โดยใชอยางสมเหตุสมผล   
ใชอยางฉลาด นอกจากนี้ตองฟนฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรม และสงวนของที่หายาก        
  



 2-21  

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

2.5 สภาพการผลติและการใชประโยชน 
 เงาะเปนผลไมเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในบรรดาผลไมที่คุนเคยกับคนไทยเปนอยางดี อีกทั้ง
รสชาติก็จัดอยูในระดับที่นับวายอดเยี่ยม แมวาจะรับประทานในปริมาณคอนขางมาก ก็ไมมีผล
ทําใหเกิดอาการผิดปกติในรางกาย นอกจากนี้ในปหนึ่ง ๆ ยังสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกร
ชาวสวนเงาะในจังหวัด ภาคตะวันออก และภาคใต รวมทั้งผูเกี่ยวของกับผลไมชนิดนี้เปนจํานวน
มหาศาล ผลจากการประมาณการผลผลิตเงาะป 2547 คาดวาเนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศ 500,157 ไร 
ผลผลิตจะไดประมาณ 584,370 ตัน ผลผลิตตอไร 1,168 กิโลกรัม ซ่ึงโดยภาพรวมผลผลิตเงาะป 2547 
จะลดลง เนื่องจากผลผลิตตอไรลดลง ภาครัฐจึงดําเนินการแกไขปญหา เงาะโดยกรมการคาภายใน
อนุมัติวงเงินเพื่อดําเนินการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต และสงเสริมการสงออก 

 2.5.1 แหลงผลิตท่ีสาํคัญ 
  ภาคตะวันออก (เนื้อที่ปลูกรอยละ 55 ผลผลิตรอยละ 63) แหลงปลูกสําคัญของภาคไดแก 
จังหวดัจันทบรีุ (ผลผลิตรอยละ 45) ตราด (ผลผลิตรอยละ 14) และจังหวัดระยอง  เก็บเกีย่วระหวาง
เดือนเมษายน-มิถุนายน 
  ภาคใต (เนื้อที่ปลูกรอยละ 44 ผลผลิตรอยละ 36) แหลงปลูกสําคัญของภาคไดแก จังหวัด
ชุมพร (ผลผลิตรอยละ 10)  สุราษฎรธานี (ผลผลิตรอยละ 10) นครศรีธรรมราช (ผลผลิตรอยละ 8)  
ระนอง และพังงา  ชวงเวลาเก็บเกี่ยวอยูระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน  
 ขอมูลของสวนวิจัยพืชสวน สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548) รายงานวาเนื้อที่ปลูก
เงาะในป 2537 เทากับ 356,876 ไร เปนเนื้อที่ใหผลแลวประมาณรอยละ 79 คือ 280,343 ไร  ปริมาณ
ผลผลิตรวม 465,642 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,661 กิโลกรัม ขณะที่ป 2547 มีเนื้อที่ปลูก 588,627 ไร  
เปนเนื้อที่ใหผลแลวประมาณรอยละ 84 คือ 496,798 ไร  ปริมาณผลผลิตรวม 581,565 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 1,171 กิโลกรัม จากขอมูลขางตนพบวาเนื้อที่ปลูกรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.65 ตอป สวนเนื้อที่
ใหผลเพิ่มมากกวาเนื้อที่ปลูกรวมคือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.26 ตอป สงผลใหปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น
ในระหวางป 2537-2547 คิดเปนรอยละ 3.34 ตอป แตผลผลิตเฉลี่ยตอไรกลับมีแนวโนมลดลงรอยละ 
3.12 ตอป ซ่ึงแสดงวาประสิทธิภาพในการผลิตเงาะมีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 2-4) 
 เมื่อจําแนกพื้นที่เพาะปลูกเงาะในจังหวัดที่เปนแหลงผลิตสําคัญระหวางป 2543-2546 
จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรพบวา ในป 2543 ภาคใตมีเนื้อที่ปลูกเงาะรวม 
298,203 ไร เปนเนื้อที่ใหผลประมาณรอยละ 72 คือ 213,750 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 253,063 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย  1 ,184 กิโลกรัมตอไร  จังหวัดที่มี เนื้อที่ปลูกมากที่ สุดในภาคใตคือจังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร จังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูในระดับสูง  
คือ จังหวัดสตูลและภูเก็ต 2,031 และ  1,606  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ สวนในป 2546 เนื้อที่ปลูกเงาะ 
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ตารางที่  2-4  เน้ือที่ปลูก ปริมาณผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียตอไรของเงาะ ป 2537-2547

เน้ือที่ปลูก (ไร) ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ีย
ใหผลแลว ยังไมใหผล รวม (ตัน) (กก./ไร/ป)

2537 280,343 76,533 356,876 465,642 1,661
2538 356,275 112,030 468,305 625975 1757
2539 368,977 77,456 446,433 651,613 1,766
2540 411,260 126,956 538,216 725,869 1,765
2541 426,157 139,161 565,318 643,192 1,509
2542 432,342 148,862 581,204 568,503 1,315
2543 478,337 110,914 589,251 618,078 1,292
2544 515,150 113,237 628,387 747,832 1,452
2545 468,011 141,986 609,997 618,974 1,322
2546 504,186 88,147 592,333 621,911 1,233
2547 496,798 91,829 588,627 581,565 1,171

อัตราเพิ่ม-ลด (รอยละ) 6.26 6.43 5.65 3.34 -3.12

ที่มา : สวนวิจัยพืชสวน สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548)

ป
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ทั้งภาคใตเพิ่มขึ้นเปน 307,108 ไร เปนเนื้อที่ใหผลผลิตแลว 246,412 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 
319,038  ตัน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร   1,039  กิโลกรัม  จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดยังเปนจังหวัด
นครศรีธรรมราช รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพรและนราธิวาส แนวโนมการผลิตเงาะของภาคใตนั้น
พบวา เนื้อที่ปลูก เนื้อที่ใหผลและปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.99  4.91และ 22.92 ตอป  
จังหวัดที่มีแนวโนมของเนื้อที่ปลูกเพิ่มมากที่สุดของภาคนี้ไดแก จังหวัดตรังและปตตานีโดยเพิ่มขึ้น
รอยละ 18.68 และ 12.54 ตอป   แตปริมาณผลผลิตรวมนั้นกลับปรากฏวาจังหวัด นราธิวาสและจังหวัด
ปตตานีมีแนวโนมของปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 56.86 และ 23.75  ตอป  สําหรับภาคตะวันออกนั้น
เนื้อที่ปลูกเงาะเฉพาะจังหวัดที่เปนแหลงปลูกสําคัญ พบวาในป 2543 มีเนื้อที่รวม 286,762 ไร เนื้อที่
ใหผล 244,746 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 408,959 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาภาคใตคือ 1,498 กิโลกรัมตอไร 
จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรี ลําดับรองลงมาเปนจังหวัดตราด
และระยอง ตามลําดับ  จังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูในระดับสูง คือ จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง
และจันทบุรี มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 3,137 1,865 และ 1,547 กิโลกรัม ตามลําดับ  สวนในป 2546 
เนื ้อที่ปลูกเงาะทั้งภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเปน 303,062 ไร เปนเนื้อที่ใหผลผลิตแลว 277,562 ไร 
ปริมาณผลผลิตรวม 451,248 ตัน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,626 กิโลกรัม ซ่ึงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2543  จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดยังเปนจังหวัดจันทบุรี  รองลงมาคือจังหวัดตราดและระยอง 
แนวโนมการผลิตเงาะภาคตะวันออกพบวา เนื้อที่ปลูก เนื้อที่ใหผลและปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.97  4.40  และ 3.44  ตอป  จังหวัดที่มีแนวโนมของเนื้อที่ปลูกและปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น
มากที่สุดของภาคนี้ไดแก จังหวัดชลบุรี ตราดและสระแกว  ตามลําดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเนื้อที่ปลูกเงาะเฉพาะจังหวัดที่เปนแหลงปลูกสําคัญ ในป 2543 เนื้อที่ปลูกรวม 9,027 ไร เนื้อที่
ใหผล 3,824 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 6,630 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาทุกภาคคือ 1,734 กิโลกรัมตอไร 
จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดในภาคคือจังหวัดศรีสะเกษ ลําดับรองลงมาเปนจังหวัดหนองคายและเลย 
ตามลําดับ  จังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูในระดับสูง คือ จังหวัดหนองคายและศรีสะเกษ  
ผลผลิตเฉลี่ย 3,232 และ 1,467 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สวนในป 2546 เนื้อที่ปลูกเงาะ
ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเปน 12,326 ไร เปนเนื้อที่ใหผลผลิตแลว 6,575 ไร ปริมาณ
ผลผลิตรวม 10,298 ตัน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร   835  กิโลกรัม จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุด
ยังคงเปนจังหวัดเดิม  แนวโนมการผลิตเงาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวาเนื้อที่ปลูก เนื้อที่ใหผล
และ ปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นรอยละ  11.91 20.35  และ 16.68  ตอป  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2543  
แตปริมาณผลผลิตเฉลี่ยกลับลดลงรอยละ 18.27 จังหวัดที่มีแนวโนมของเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ของภาคนี้ไดแก จังหวัดเลย อุดรธานีและศรีสะเกษ ตามลําดับ  ขณะที่ปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มมาก
ที่จังหวัดเลย สกลนครและอุดรธานี ตามลําดับ (ตารางที่ 2-5) 
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ตารางที่  2-5  เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีใหผลแลว ผลผลิตตอไร และปริมาณผลผลิตรวมของเงาะ 
                       จําแนกตามแหลงปลูกสําคัญ  ป 2543 และ ป 2546

เนื้อท่ีปลูก ใหผลแลว ผลผลิตตอไร ผลผลิตรวม
(ไร) (ไร) (กิโลกรัม/ไร) (ตัน)

ป 2543
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,027 3,824 1,734 6,630

นครราชสีมา 336 140 871 122
เลย 565 26 1,115 29
ศรีสะเกษ 4,934 2,829 1,467 4,149
สกลนคร 239 76 1,303 99
หนองคาย 2,771 680 3,232 2,198
อุดรธานี 182 73 452 33

ตะวันออก 286,762 244,746 1,498 408,959
จันทบุรี 196,892 168,661 1,547 304,579
ชลบุรี 480 115 1,296 149
ตราด 72,198 60,851 1,213 73,803
นครนายก 555 513 1,335 685
ปราจีนบุรี 2,125 2,075 3,137 6,509
ระยอง 14,301 12,365 1,865 23,065
สระแกว 211 166 1,018 169

ใต 298,203 213,750 1,184 253,063
กระบ่ี 6,890 5,409 1,077 5,828
ชุมพร 61,556 44,368 910 40,369
นครศรีธรรมราช 69,557 54,188 1,370 74,231
นราธิวาส 30,459 16,666 542 9,038
ปตตานี 1,622 947 1,057 1,001
สงขลา 4,131 3,019 1,012 3,054
ภูเก็ต 1,004 855 1,606 1,373
ระนอง 12,791 9,462 1,517 14,358
สตูล 6,066 4,414 2,031 8,966
สุราษฎรธานี 65,472 50,352 1,374 69,164
พังงา 20,560 12,484 1,264 15,786
พัทลุง 7,144 3,593 1,328 4,771
ยะลา 5,334 4,165 495 2,060
ตรัง 5,617 3,828 800 3,064

ภาค/จังหวัด
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ตารางที่  2-5  (ตอ)

เนื้อท่ีปลูก ใหผลแลว ผลผลิตตอไร ผลผลิตรวม
(ไร) (ไร) (กิโลกรัม/ไร) (ตัน)

ป 2546
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,326 6,575 835 10,298

นครราชสีมา 361 210 571 206
เลย 1,130 187 168 190
ศรีสะเกษ 6,839 4,337 1,063 7,272
สกลนคร 240 174 1,404 337
หนองคาย 3,345 1,547 667 2,230
อุดรธานี 411 120 153 63

ตะวันออก 303,062 277,562 1,626 451,248
จันทบุรี 203,735 197,093 1,689 332,909
ชลบุรี 1,094 464 3,750 1,740
ตราด 81,497 64,435 1,452 93,567
นครนายก 362 329 1,280 421
ปราจีนบุรี 1,752 1,752 1,987 3,482
ระยอง 14,385 13,265 1,423 18,874
สระแกว 237 224 1,138 255

ใต 307,108 246,412 1,039 319,038
กระบ่ี 8,306 6,367 1,261 10,478
ชุมพร 55,430 50,313 828 45,898
นครศรีธรรมราช 70,185 58,657 1,237 86,797
นราธิวาส 36,330 24,209 769 27,924
ปตตานี 2,309 1,461 799 1,846
สงขลา 3,379 2,606 1,029 3,478
ภูเก็ต 701 655 1,137 797
ระนอง 11,691 9,598 1,068 12,482
สตูล 5,052 4,119 1,538 7,771
สุราษฎรธานี 69,380 54,647 1,026 71,166
พังงา 21,577 16,976 1,222 26,360
พัทลุง 6,314 4,437 950 5,999
ยะลา 7,168 5,739 1,139 8,162
ตรัง 9,286 6,628 1,064 9,880

ท่ีมา  :  คํานวณจากขอมูลศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร 2548

ภาค/จังหวัด
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2.5.2 วิถีการตลาดและราคาผลผลติ 
 1) วิถีการตลาด 
  วิถีการตลาดเงาะ  ผลผลิตเงาะจากแหลงผลิตหรือสวนเงาะของเกษตรกรกอนที่จะถึง
มือผูบริโภคนั้น ไดผานพอคาในระดับตาง ๆ  เชน  พอคาทองที่  ทอคาทองถ่ิน  พอคาขายสง
ตางจังหวัด  พอคาขายสงกรุงเทพฯ โรงงานแปรรูป พอคาขายปลีก พอคาสงออก เปนตน ซ่ึงพอคา
แตละระดับจะทําหนาที่แตกตางกัน  สําหรับรายละเอียดของวิถีการตลาดเงาะโดยทั่ว ๆ  ไปเปนดังนี้ 
(รูปที่ 2) 
 ลักษณะการซื้อขายเงาะ การซื้อขายเงาะในภาคตะวันออกจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
- สิงหาคมของทุกป สวนการซื้อขายเงาะในภาคใตจะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกป 
ในชวงที่ผลผลิตเริ่มออกสูตลาดราคาจะสูงมากทั้งเงาะพันธุโรงเรียนและเงาะพันธุสีชมพู แตเมื่อมีเงาะ
ทยอยออกสูตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงอยางรวดเร็ว และราคาจะสูงขึ้นอีกเล็กนอยเมื่อใกลจะหมดฤดู
การเก็บเกี่ยว เนื่องจากปริมาณผลลิตของเงาะออกสูตลาดนอยลง ซ่ึงโดยทั่วไปแลวราคาของเงาะ
พันธุโรงเรียนจะสูงกวาพันธุสีชมพู สําหรับลักษณะการซื้อขายเงาะที่นิยมปฏิบัติกันทั้งในภาคตะวันออก
และภาคใตมี 4 ลักษณะดังนี้ 
 1. ขายที่สวนโดยตรง เปนการตกลงซื้อขายกันลวงหนา โดยที่ผูซ้ือซ่ึงไดแก ผูรวบรวม
ทองถ่ิน ผูคาทองถ่ิน ผูคาตางถิ่น หรือนายหนาจะเขาไปติดตอตกลงซื้อขายกับชาวสวนแตละราย
ในเรื่องของราคา ปริมาณ ขนาด และจะกําหนดวันและเวลามารับผลผลิตไวกอนลวงหนา โดยที่
ผู ซ้ือเหลานี้จะนําเขงไปทิ้งไวใหชาวสวนเก็บเกี่ยวบรรจุเงาะใสเขงไวรอในวันที่กําหนดมารับ
ผลผลิต การซื้อขายในลักษณะนี้สวนใหญผูซื้อกับผูขายจะคุนเคยหรือเคยเปนคูคากันมากอน 
โดยอาศัยความเชื่อใจกันเปนหลัก หรือผูซ้ืออาจจะมัดจําเงินไวใหแกเจาของสวนไวสวนหนึ่งกอน
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกันและกันระหวางผูซ้ือกับเจาของสวน 
 2. เกษตรกรนําไปขายเองที่ตลาดขายสงในทองถ่ินหรือจุดรับซื้อที่ใกลสวน การซื้อ
ขายกันในลักษณะนี้จะตองมีจุดซื้อขายหรือตลาดนัดในทองถ่ินที่เกษตรกรสามารถนําผลผลิตไป
ขายเองได นอกจากเกษตรกรจะนําเงาะมาขายแลวยังนําผลไมอ่ืน เชน ทุเรียน มังคุด ระกํา มาขายดวย 
สําหรับการขายผลผลิตเงาะของเกษตรกรในลักษณะนี้มี 2 แบบคือ เกษตรกรนําผลผลิตมาขายใหกับ
ผูซ้ือทั่วไปที่สนใจจะซื้อผลผลิตของตน โดยไมตองมีความคุนเคยหรือซ้ือขายกันมากอน 
 3. เกษตรกรนําเงาะมาขายแกผูซื้อในตลาดกรุงเทพฯ เองโดยตรง ผูซื้อที่สําคัญ
ในตลาดกรุงเทพฯ จะอยูที่ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค และตลาดไท วิธีการขาย
โดยเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรจะรวบรวมผลผลิตเพื่อใหไดปริมาณมาก แลวสงไปใหผูซ้ือที่กรุงเทพฯ 
โดยใชบริการของบริษัทขนสงเอกชนหรือใชรถบรรทุกของตนเองบรรทุกผลผลิตเมื่อผูซ้ือไดรับ 
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รูปที่ 2-2 วิถีการตลาดเงาะ

หมายเหตุ   =   เงาะสด  =   เงาะกระปอง

พอคาเร

พอคาขายสง
ทองถิ่น

พอคาขายสงทองที่หรือ
กลุมเกษตรกร

พอคาสงออก

เกษตรกร

พอคาขายสงกรุงเทพฯ 
หรือตลาดขายสงกรุงเทพฯ

พอคาขายสง
ตางจังหวัด

โรงงาน
เงาะกระปอง

ผูบริโภคตางประเทศ

พอคาขายปลีก
ตางจังหวัด

พอคาขายปลีก
กรุงเทพฯ

พอคาขายสง
เครื่องกระปอง

ผูบริโภค
ภายในประเทศ

พอคาขายปลีก
เครื่องกระปอง
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ผลผลิตเงาะแลวประมาณ 3-5 วัน ผูซ้ือก็จะแจงใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรทราบวาเงาะขายได
ในราคาไหน ปริมาณเทาใด แลวผูซ้ือก็จะหักคาขนสงและคานายหนา คงเหลือเทาไรก็จะสงเงิน
กลับมาใหกับเกษตรกรหรือกลุมเกษตร นับตั้งแตวันที่เกษตรกรสงเงาะมายังผูซ้ือในตลาดกรุงเทพฯ 
จนถึงวันที่เกษตรกรไดรับเงินใชเวลาประมาณ 5-7 วัน ซ่ึงการขายในลักษณะนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา
เปนการ “ขายฝาก” 
 4. ขายใหผูสงออกโดยตรง การที่จะขายเงาะในลักษณะนี้นั้นผลผลิตของเกษตรกร
จะตองมีคุณภาพตามที่ผูสงออกตองการ ระดับราคาที่เกษตรกรขายไดจะสูงกวาการขายในลักษณะอื่น
ที่กลาวมาแลวเพราะวาผลผลิตมีคุณภาพดี การขายผลผลิตเงาะในลักษณะนี้ขั้นแรกผูสงออกจะตอง
เดินทางไปดูสวนและคุณภาพของผลผลิตวาตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศหรือไม 
ถาผูสงออกพอใจในคุณภาพผลผลิตของสวนใดแลวก็จะเจรจาตกลงกับเจาของสวนในรายละเอียดตางๆ 
เชน พันธุ ขนาด สีผิว  ภาชนะที่ใชบรรจุ ราคา ปริมาณ กําหนดเวลาชําระเงิน วิธีการขนสง 
ระยะเวลาการสงมอบ เปนตน สวนการซื้อขายกันในครั้งตอไปผูสงออกและเกษตรกรอาจจะใช
วิธีการเจรจาตกลงซื้อขายในรายละเอียดกันทางโทรศัพท โดยไมตองเดินทางไปซื้อถึงแหลงผลิต
เหมือนครั้งแรก 

 2) ราคาผลผลิต 
 ป 2547 ผลผลิตเงาะในภาคตะวันออกของแหลงผลิตสําคัญคือจังหวัดจันทบุรี ตราด
และระยองนั้นจะออกมากในเดือนพฤษภาคม-มีนาคมถึงรอยละ 65.60 ของผลผลิตทั้งหมด ทําใหผล
ผลิตเงาะกระจุกตัว กระจายจากแหลงผลิตไมทัน ประกอบกับผลเงาะมีขนาดเล็ก คุณภาพไมคอยดี 
เนื่องจากเกษตรกรขาดการดูแลรักษาในชวง 2 ปที่ผานมา เพราะราคาเงาะตกต่ํามาโดยตลอดนับแต
ป 2537 จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรพบวาในป 2537 ราคาเงาะเฉลี่ย 
12.54 บาทตอกิโลกรัม สวนในป 2546 ลดลงเหลือ 11.69 บาทตอกิโลกรัมหรือลดลงจากป 2537 
รอยละ 0.32 ตอป นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบปญหาภัยแลง ตนเงาะขาดน้ํา  เกษตรกรเจาของสวน
จึงขาดแรงจูงใจในการดูแล สงผลใหราคาเงาะตกต่ํา ราคาเฉลี่ยเงาะโรงเรียนในชวงเดือน
มกราคม-เมษายนอยูที่กิโลกรัมละ 18.65 บาท และราคาเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมเงาะโรงเรียนคละ
กิโลกรัมละ 9.09 บาท ภาครัฐโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยจึงดําเนินการแกไขปญหา
ราคาผลผลิตเงาะ ทุเรียนและมังคุดดวยการอนุมัติวงเงินเพื่อดําเนินการกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตและสงเสริมการสงออก  สําหรับภาคใตนั้นราคาจะตกต่ําในชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม   
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2.5.3 สถิติการคา 
 ขอมูลของกรมศุลกากรที่อางโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถานการณ
สงออกเงาะของประเทศไทยไปยังตลาดตางประเทศระหวาง ป 2538-2547 พบวาปริมาณการสงออก
เงาะผลสดและผลิตภัณฑจากป 2538 มีปริมาณสงออกรวม 12,156 ตัน มูลคารวม 392.28 ลานบาท 
สวนในป 2547 เพิ่มเปน 13,412 ตัน มูลคา 409.98 ลานบาท หรือปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 3.27 
ตอป มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 3.10 ตอป (ตารางที่ 2-6) ปริมาณและ
มูลคาการสงออกเงาะนั้น จําแนกไดเปนเงาะสด เงาะกระปองและเงาะสอดไสสับปะรด ในป 2543 
มีปริมาณสงออกรวม 4,897 6,750 และ 2,883 ตัน สําหรับเงาะสด เงาะกระปองและเงาะสอดไส
สับปะรดกระปอง ตามลําดับ สวนป 2547 ปริมาณสงออกของเงาะสดเพิ่มจากป 2543 รอยละ 18.06 ตอป 
กลาวคือมีปริมาณสงออกเทากับ 1,962 ตัน แตมูลคาการสงออกมังคุดสดในชวงเวลาเดียวกลับมี
อัตราเพิ่มขึ้นนอยกวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณคือรอยละ 16.68  ตอป คือจาก 20.37 ลานบาทในป 2538 
เปน 31.23 ลานบาทในป 2547  ประเทศผูนําเขาเงาะสดที่สําคัญไดแก สหพันธรัฐมาเลเซีย ฮองกง
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ (ตารางที่ 2-7) โดยเฉพาะฮองกงมีแนวโนม
การนําเขาในชวงเวลาดังกลาวสูงขึ้นมาก ขณะที่เงาะกระปองนั้นประเทศผูนําเขาสําคัญคือ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐมาเลเซียและฮองกง ตามลําดับ (ตารางที่ 2-8) 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนมีแนวโนมการนําเขาเงาะกระปองระหวางป 2543-2547  คิดเปนรอยละ 
12.02 ตอป  แตปรากฏวาประเทศญี่ปุนมีแนวโนมปริมาณนําเขาระหวางป 2543-2547 สูงสุด 
รองลงมาไดแกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับเงาะสอดไสสับปะรดนั้นแนวโนมการสงออก
เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 1.74 ตอป สวนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 ตอป  แตจากขอมูล
สงออกเงาะสอดไสสับปะรดเปนรายประเทศ พบวาปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 14.34 มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 
7.47 ตอป (ตารางที่ 2-9) 
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ตารางที่  2-6  ปริมาณและมูลคาการสงออกเงาะสดและผลิตภัณฑของประเทศไทย ป 2538-2547

ป ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
(ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท)

2538 1,629 20.37 7,204 250.80 3,323 121.11 12,156 392.28
2539 2,784 38.91 12,879 475.97 4,260 169.86 19,923 684.74
2540 3,537 46.58 10,033 388.02 3,930 174.91 17,500 609.50
2541 3,187 78.86 8,172 380.96 4,422 114.32 15,781 574.14
2542 5,861 111.87 6,539 225.43 3,204 142.22 15,604 479.53
2543 4,897 85.79 6,750 246.01 2,883 114.27 14,530 446.07
2544 5,930 93.01 5,338 186.48 3,340 134.24 14,608 413.82
2545 3,259 49.97 8,002 264.35 4,558 163.38 15,819 477.71
2546 6,552 73.35 7,062 226.24 3,577 131.08 17,191 430.68
2547 1,962 31.23 8,251 257.35 3,199 121.39 13,412 409.98

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 18.06 16.68 6.16 6.08 1.74 2.82 3.27 3.10

ที่มา : กรมศุลกากร (2548)

เงาะสด เงาะกระปอง เงาะสอดไสสับปะรดกระปอง รวม
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ตารางที่  2-7  ปริมาณและมูลคาการสงออกเงาะสด จําแนกรายประเทศผูนําเขา ป 2538-2547

ประเทศ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
(ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท)

สหพันธรัฐมาเลเซีย 3,038 45.84 4,367 57.72 2,461 27.03 5,410 47.49 1,500 13.34
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 331 3.22 266 3.06 82 0.94 349 2.23 105 0.55
สหรัฐอาหรับ 140 13.37 201 11.69 198 8.85 67 3.96 27 1.65
ไตหวัน 155 5.70 301 8.66 133 3.91 146 4.77 0 0.00
ฮองกง 474 5.89 243 5.60 49 0.63 0 0.01 107 1.64
ญี่ปุน 2 0.08 20 0.78 9 0.29 1 0.10 0 0.00
สหราชอาณาจักร 2 0.18 1 0.21 3 0.40 19 3.12 6 0.86
เนเธอรแลนด 6 0.57 5 0.41 11 1.39 16 1.91 25 3.82
อื่น ๆ 749 10.95 526 4.97 313 6.53 544 9.76 192 9.37
รวม 4,897 85.79 5,930 93.10 3,259 49.97 6,552 73.35 1,962 31.23

ที่มา : กรมศุลกากร (2548)

ป 2547ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
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ตารางที่  2-8  ปริมาณและมูลคาการสงออกเงาะกระปอง จําแนกรายประเทศผูนําเขา ป 2538-2547

ประเทศ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
(ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท)

ฮองกง 1,880 67.23 246 8.37 219 6.70 247 8.09 225 7.12
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,551 86.60 2,765 86.93 4,935 155.85 4,172 125.08 5,507 163.81
สหรัฐอเมริกา 442 19.23 475 20.35 802 29.76 557 21.44 539 19.54
สิงคโปร 312 11.28 345 11.61 167 6.40 301 10.61 184 6.31
สหพันธรัฐมาเลเซีย 278 8.75 140 4.74 112 3.60 231 6.91 237 7.12
ฝรั่งเศส 146 5.93 82 3.22 122 4.46 119 4.02 109 3.80
ญี่ปุน 64 3.32 43 2.06 59 2.51 187 5.67 78 2.96
ไตหวัน 106 5.30 59 2.76 42 2.24 41 1.53 42 1.57
อื่น ๆ 971 38.37 1,183 46.45 1,544 52.84 1,207 42.91 1,330 45.13
รวม 6,750 246.01 5,338 186.48 8,002 264.35 7,062 226.24 8,251 257.35

ที่มา : กรมศุลกากร (2548)

ป 2547ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
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ตารางที่  2-9  ปริมาณและมูลคาการสงออกเงาะสอดไสสับปะรด จําแนกรายประเทศผูนําเขา ป 2538-2547

ประเทศ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
(ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท)

ไตหวัน 606 28.03 686 30.36 733 28.66 427 17.75 388 14.57
สิงคโปร 636 24.29 592 20.60 881 32.45 597 22.12 623 23.47
สหพันธรัฐมาเลเซีย 456 15.41 554 16.77 627 22.10 655 20.59 481 15.97
ฮองกง 65 3.24 124 5.74 56 2.44 87 3.65 55 2.24
สหรัฐอเมริกา 245 9.99 301 9.75 281 9.88 228 8.85 266 9.77
ญี่ปุน 67 3.10 29 1.46 29 1.35 38 1.55 52 2.19
ฝรั่งเศส 75 3.37 137 6.19 128 5.13 163 6.05 109 4.29
อินโดนีเซีย 39 1.49 32 1.08 116 4.34 261 9.39 114 4.07
สเปน 34 1.51 34 1.48 23 0.98 34 1.38 35 1.53
ออสเตรเลีย 61 21.04 799 28.66 1,625 53.45 1,038 37.70 1,021 41.15
อื่น ๆ 599 21.04 799 28.66 1,625 53.45 1,038 37.70 1,021 41.15
รวม 2,883 132.53 4,087 150.76 6,124 214.22 4,566 166.75 4,165 160.40

ที่มา : กรมศุลกากร (2548)

ป 2547ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
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 2.5.4 การแปรรูปและการใชประโยชนผลิตภณัฑ 
 สําหรับประเภทของเงาะและผลิตภัณฑเงาะที่มีการสงออกไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
 เงาะสด นอกจากบริโภคภายในประเทศแลว ยังมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
แมวาปริมาณการสงออกจะนอยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณเงาะที่ผลิตไดภายในประเทศ เงาะสด
ที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศนั้น ผูสงออกจะเลือกซื้อเงาะที่มีคุณภาพจากชาวสวนหรือผูคาสง
ในทองถ่ินโดยการเลือกเงาะที่ไมสุกเต็มที่ ขนาดตรงตามความตองการของตลาดปลายทาง กรณีนี้
ระดับราคาจะสูงกวาทองตลาด เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนตองใชกรรมวิธีการเก็บเงาะที่ปองกัน
การบอบช้ําใหมากที่สุด พรอมทั้งกําจัดแมลงที่ติดอยูกับผลเงาะ เลือกขนาดเงาะ ตลอดจนการบรรจุ
หีบหอเพื่อสะดวกในการขนสง ซ่ึงกรรมวิธีเหลานี้จะไมมีในการซื้อขายสําหรับบริโภคภายในประเทศ 
  เงาะกระปอง เงาะกระปองในประเทศไทยยังไมนิยมบริโภคกันมากนัก ทั้งนี้เพราะยังมี
ผลไมสดบริโภคตลอดป ดังนั้นการผลิตเงาะกระปองจึงเปนการผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศเปนสวนใหญ 
  เงาะกระปองสอดไสสับปะรด  เปนผลิตภัณฑแปรรูปเงาะอีกรูปหนึ่งที่นิยมกันมาก
ในตลาดตางประเทศ และเปาหมายการผลิตสวนใหญก็เพื่อสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศเปนหลัก 

 ประเทศคูคาหรือตลาดเงาะและผลิตภัณฑแปรรูปเงาะที่สําคัญของไทย แยกไดตามลักษณะ
ของสภาพสินคาได คือ 
 ประเทศคูคาเงาะสด  หรือตลาดเงาะสดในตางประเทศที่สําคัญไดแก ฮองกง สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สหรัฐอาหรับ ซาอุดิอาระเบีย ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศคูคาเงาะกระปอง ที่สําคัญไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย 
สิงคโปร ไตหวัน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด แคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  
 ประเทศคูคาเงาะกระปองสอดไสสับปะรด ที่สําคัญไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย               
ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร ไตหวัน ฝร่ังเศส แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

 2.5.5  แนวโนมในอนาคต 
 ปจจุบันการปลูกเงาะใหมแทนเงาะตนเดิมที่หมดอายุหรือการขยายพื้นที่ปลูกเกษตรกรนิยม
หันมาปลูกเงาะพันธุโรงเรียนเพิ่มขึ้นในขณะที่พันธุสีชมพูไมไดรับความนิยมในการขยายพื้นที่
เพาะปลูก ทั้งนี้เนื่องมาจากระดับราคาจําหนายเงาะโรงเรียนสูงกวาและความนิยมของตลาดหรือ
ผูบริโภคนิยมบริโภคเงาะโรงเรียนมากกวาเงาะสีชมพู 
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 จากการสํารวจพบวาปจจุบันการเพิ่มผลผลิตเงาะโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
ทั้งภาคตะวันออกและภาคใตมีนอยมาก แตเกษตรกรเริ่มหันมาเพิ่มผลผลิตโดยการนําหลักวิชาการ
สมัยใหมมาใช เชน การใหปุย ใหน้ํา การตัดแตงกิ่งหรือลําตน ตลอดจนการบํารุงรักษาที่ถูกหลัก
วิชาการ ทําใหผลผลิตที่ไดตรงกับความตองการของตลาด กลาวคือ ผลผลิตเงาะที่ไดคุณภาพดี 
  ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตเงาะเพื่อสนองความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
เกษตรกรจะเพิ่มโดยการใชหลักวิทยาการสมัยใหมเขามาชวยมากขึ้นแทนการขยายพื้นที่เพาะปลูก 

 



บทที่ 3 
การประเมินคุณภาพท่ีดิน 

 การกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ มีความจําเปนตองประเมินคุณภาพที่ดิน
เพื่อเปนการพิจารณาศักยภาพของหนวยทรัพยากรที่ดินตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ 
ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน   ซ่ึงการประเมินคุณภาพท่ีดินในหลักการของ FAO Framework 
สามารถทําได 2 รูปแบบ 
 - รูปแบบท่ีหนึ่ง การประเมินทางดานคุณภาพหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาเปนการประเมิน
เชิงกายภาพเทานั้น วาท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมมากหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ 
 - รูปแบบที่สอง การประเมินทางดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะใหคาตอบแทน
ในรูปผลผลิตท่ีไดรับ ตัวเงินในการลงทุน และตัวเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรับ 

3.1 ระดับความตองการปจจัยสําหรับพืช 

 คุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมินสําหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO Framework ไดกําหนด
ไวท้ังหมด 25 ชนิด   ไดแก 
 1) ความเขมของแสงอาทิตย (radiation regime) : u 
 2) อุณหภูมิ (temperature regime) : t 
 3) ความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช (moisture availability) : m 
 4) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (oxygen availability to root) : o 
 5) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (nutrient availability) : s 
 6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (nutrient retention capacity) : n  
 7) สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting condition) : r 
 8) สภาวะท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด (conditions affecting germination) : g 
 9) ความช้ืนในอากาศท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต (air humidity as affecting growth) : h 
 10) สภาวะการสุกแก (conditions for ripening) : i 
 11) ความเสียหายจากน้ําทวม (flood hazard) : f 
 12) ความเสียหายจากภูมิอากาศ (climatic hazard) : c 
 13) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts) : x 
 14) สารพิษ (soil toxicities) : z 
 15) โรคและศัตรูพืช (pests and diseases) : p 



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

3-2

 16) สภาวะการเขตกรรม (soil workability) : k 
 17) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (potential for mechanization) : w 
 18) สภาวะสําหรับการเตรียมท่ีดิน (conditions for land preparation) : v 
 19) สภาวะสําหรับการเก็บกักและแปรรูป (conditions for storage and processing) : q 
 20) สภาวะท่ีมีผลตอเวลาใหผลผลิต (condition affecting timing of production) : y 
 21) การเขาถึงพื้นท่ี (access within the production unit) : a 
 22) ขนาดของหนวยศักยภาพการจัดการ (size of potential management units) : b 
 23) ท่ีต้ัง (location) : l 
 24) ความเสียหายจากการกัดกรอน (erosion hazard) : e 
 25) ความเสียหายจากการแตกทําลาย (degradation hazard) : d 

  การนําคุณภาพของท่ีดินมาใชข้ึนอยูกับความพรอมของขอมูล ความแตกตางของภูมิภาค 
และระดับความรุนแรงของคุณลักษณะดินท่ีมีผลตอผลผลิต ตลอดจนชนิดของพืช และความตองการ 
การใชประโยชนท่ีดิน (land use requirements)  ดังนั้นคุณภาพท่ีดิน (land qualities) ท่ีนํามาใชมีดังนี้ 
 - ระบอบอุณหภูมิ  (temperature regime: t) คุณลักษณะที่ดินที่เปนปจจัยชี้วัด 
ไดแก คาอุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด ตอการออกดอก
ของพืชบางชนิด และมีสวนสัมพันธกับขบวนการสังเคราะหแสง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช 
 - ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (moisture availability: m)  คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนปจจัยช้ีวัด ไดแก ระยะเวลาการทวมขังของน้ําในฤดูฝน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบปหรือ
ความตองการน้ําในชวงการเจริญเติบโตของพืช 
 - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (oxygen availability: o) 
คุณลักษณะที่ดินที่เปนปจจัยช้ีวัด ไดแก สภาพการระบายนํ้าของดิน ท้ังนี้เพราะพืชโดยท่ัว ๆ ไป 
รากพืชตองการออกซิเจนในขบวนการหายใจ 
 - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (nutrient availability: s) คุณลักษณะที่ดิน
ท่ีเปนปจจัยช้ีวัด ไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
 - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (nutrient retention capacity : n) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนปจจัยชี้วัด ไดแก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity) และ
ความอ่ิมตัวดวยดาง (base saturation) 
 - สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting conditions : r) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนปจจัยช้ีวัด 
ไดแก ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ําใตดิน และช้ันการหยั่งลึกของราก โดยความยากงาย
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ตอการหยั่งลึกของรากในดินมีปจจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก ลักษณะเนื้อดิน โครงสรางของดิน การเกาะตัว
ของดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบในหนาตัดดิน 
 - สารพิษ (soil toxicities: z) คุณลักษณะที่ดินที่เปนปจจัยชี้วัด ไดแก ระดับความลึก
ของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาของดิน จะทําใหดินเปนกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟต 
ของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเปนพิษตอพืช ในท่ีนี้พิจารณาความเปนกรดเปนดางของดิน
ซ่ึงจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากปฏิกิริยาดินจะทําใหสภาพตาง ๆ ทางดานเคมีและ
ทางดานชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมตอพืชที่ปลูกหรือมีผล
ตอกิจกรรมของจุลินทรียในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรียในดินสามารถเปนตัวควบคุมระดับ
ของธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชได ดวยสาเหตุนี้จึงตองมีการปรับปรุงสภาพความเปนกรด
เปนดางของดินโดยข้ึนอยูกับชนิดพืชท่ีปลูกดวย เพื่อใหความเปนกรดเปนดางของดินอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 
 - สภาวะการเขตกรรม (soil workability: k) คุณลักษณะที่ดินที่เปนปจจัยชี้วัด 
ไดแก ชั้นความยากงายในการเขตกรรม ซึ่งอาจหมายถึง การไถพรวนโดยเครื่องจักรหรือสัตว
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชมือก็ได ชั้นระดับความยากงายในการไถพรวนใชมาตรฐานเดียวกัน
กับการจัดลําดับการหยั่งลึกของราก แตใชเฉพาะดินบนเทานั้น 
 - ศักยภาพการใชเครื่องจักร (potential for mechanization: w) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนปจจัยช้ีวัด ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล ปริมาณกอนหิน และการมีเนื้อดิน
เหนียวจัด ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 นี้อาจเปนอุปสรรคตอการไถพรวนโดยเครื่องจักร 
 - ความเสียหายจากการกัดกรอน (erosion hazard: e) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนปจจัยช้ีวัด 
ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี 
 จากหลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความความเหมาะสมของที่ดิน
เปน 2 อันดับ (Order) คือ 
 1) อันดับท่ีเหมาะสม (Order S ; Suitability) 
 2) อันดับท่ีไมเหมาะสม (Order N ; Not suitability) 
 และจาก 2 อันดับท่ีได แบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (Class) ดังนี้ 
 S1  : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
 S2  :  ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
 S3  :  ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally suitable) 
 N   :  ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (Not suitable) 
 ซ่ึงระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของเงาะ   แสดงในตารางท่ี 3-1    
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ตารางที่ 3-1  ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของเงาะ

LAND  QUALITY Diagnostic  factor Unit S1 S2 S3 N
29-30 >32
19-18 <18

2500-2800 >3500
1500-2000 <1500

Water requirement in 
growing period

mm

OXYGEN AVAILABILITY(o) Soil darinage class 5,6 4 3 1,2
N (total) %
P ppm
K ppm
Organic matter %
Nutrient status class VH,H M,L
C.E.C. ดินลาง meq/100g >15 15-5 <5
B.S.     ดินลาง % >35 <35
Effective soil depth cm. >150 100-150 50-100 <50
Gravel % <15 15-40 40-80 >80
Root penetration class 1,2 3 4

FLOOD HAZARD(f) Frequency Yrs./time 10yrs/1 6-9 yrs/1 3-5 yrs/1
EXCESS OF SALTS(x) EC. Of saturation Mmho/cm <2 2-8 4-8 >8

Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50
6.6-7.3 7.4-8.0 >8.0
4.5-5.0 4.0-5.0 <4.0

SOIL WORKABILITY(k) Workability class class 1,2 3 4
Slope class A,B,C D E >E
Rockout crop class 1 2,3 4 5
Stoniness class 1 2 3 4
Slope class ABC D E >E
Soil loss Ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12

ที่มา : บัณฑิตและคํารณ (2542)

LAND-USE  REQUIREMENT FACTOR  RATING

TEMPERATURE(t) Mean temp.in 
growing period

c 20-28

MOISTURE AVAILABILTY (m) Ann. Rainfall mm 2000-2500

31-32

2800-3500

POTENTIAL FOR 
MECHANIZATION(w)

EROSION HAZARD(e)

NUTRIENT RETENTION(n)

ROOTING CONDITIONS(r)

SOIL TOXICITIES(z)
Reaction pH 5.1-6.5

NUTRIENT AVAILABILITY(s)
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3.2 คุณภาพของกลุมชุดดิน 

 กลุมชุดดินแตละกลุมจะมีลักษณะและสมบัติดินที่เฉพาะตามปจจัยการเกิดดินและ
การสรางดิน เชน สภาพภูมิอากาศ ชนิดวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพื้นท่ี ระยะเวลาการพัฒนาของดิน 
พืชพรรณธรรมชาติ ส่ิงท่ีมีชีวิต และการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน ซ่ึงลักษณะและสมบัติท่ีเปนขอเดน
ประจํากลุมชุดดินไดสรุปไวโดยอาศัยการเปรียบเทียบขอมูลเหลานี้กับลักษณะของดินที่พบ 
จะทําใหสามารถจัดจําแนกดินในเบ้ืองตนไดวานาจะอยูในกลุมชุดดินใด และนําไปสูรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ของดิน รวมท้ังปญหาการใชประโยชน และแนวทางการจัดการดินท่ีเหมาะสมในลําดับตอไป 

 กลุมชุดดินท่ี 1 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณเทือกเขาหินปูน
หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลว
หรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และ
มีรอยไถลในดิน สีดินสวนมากเปนสีดํา หรือสีเทาแกตลอด  มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และ
อาจพบจุดประสีแดงบาง ปะปนตลอดช้ันดิน สวนดินช้ันลางมักมีกอนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินสวนใหญ
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การไถพรวนลําบาก เนื่องจากเปนดินเหนียวจัด 
ตองไถพรวนในชวงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม  ในขณะเดียวกันพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้า
ไดงายเมื่อฝนทิ้งชวงนานกวาปกติ เนื่องจากน้ําที่ขังอยูจะซึมหายไปงาย  เมื่อดินเริ่มแหง 
จะแตกระแหงเปนรองลึก 

 กลุมชุดดินท่ี 2 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบบริเวณท่ีราบชายฝงทะเลหรือท่ีราบลุมภาคกลาง 
ดินมีการระบายนํ้าเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหง
เปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยไถลในดิน สีดินเปนสีเทาหรือสีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน อาจพบผลึกยิปซัมบางเล็กนอย และพบชั้นดินเหนียวสีเทา
ที่มีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตในระดับความลึกประมาณ 100 ถึง 150 เซนติเมตร ทับอยูบน
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ช้ันดินเลนตะกอนนํ้าทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน  ไดแก ดินเปนกรดจัดมาก และมีศักยภาพกอใหเกิด
ความเปนกรดของดินเพิ่มข้ึนในดินลาง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิต แตถามีการจัดการที่ดิน
อยางดีแลว จะใหผลผลิตคอนขางสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 3 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอน
น้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ บริเวณชายฝงทะเลหรือ
หางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และ
มีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดํา สวนดินลางมีสีเทาหรือน้ําตาลออน มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล 
ตลอดชั้นดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปน หรืออาจพบผลึกยิปซัม ที่ความลึกประมาณ 
1.0 -1.5 เมตร จะพบช้ันตะกอนทะเลสีเขียวมะกอก และพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน แตถาเปนท่ีลุมมาก ๆ จะมีปญหาเร่ืองน้ําทวมในฤดูฝน 
หรือถาหากอยูในบริเวณท่ีมีอิทธิพลของน้ําทะเลขึ้นลงอยูในรอบป อาจพบปญหาดินเค็มบาง 

 กลุมชุดดินท่ี 4 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลว
หรือคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรอง
ในฤดูแลง และอาจมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดํา หรือเทาเขม ดินลางมีสีเทา น้ําตาล น้ําตาลออน
หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูน 
หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในช้ันดินลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 
แตถาดินมีกอนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.0-8.0 



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

3-7

 กลุมชุดดินนี้ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน แตถาเปนที่ลุมมาก ๆ จะมีปญหา
เร่ืองน้ําทวมในฤดูฝน 

 กลุมชุดดินท่ี 5 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลวหรือคอนขางเลว 
มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียว
สีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดช้ันดิน มักพบกอนสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู และในช้ันดินลางลึก ๆ อาจพบกอนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.5-6.5  แตถาดินมีกอนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
 ปญหาโดยท่ัวไปไมพบ 

 กลุมชุดดินท่ี 6 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลว
หรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก 
ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดช้ันดิน 
บางแหงมีศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่าหรือคอนขางตํ่า  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแกดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า 

 กลุมชุดดินท่ี 7 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลว
หรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก 
ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลออน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนตลอดช้ันดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
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 ปญหาการใชประโยชน   พบนอยมาก   โดยพ้ืนท่ีสวนใหญใชทํานา   ถาหากมีชลประทาน
และมีการจัดการท่ีดี สามารถทํานาไดปละ 2 คร้ัง ในชวงฤดูแลง บริเวณท่ีมีแหลงน้ําใชปลูกพืชลมลุก   
พืชไร   พืชผัก   หรือยาสูบ 

 กลุมชุดดินท่ี 8 

 เปนกลุมชุดดินท่ีมีการยกรอง เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถม
เปนช้ันๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอย
ปะปนอยูดวย พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุม ซ่ึงเกษตรกรไดดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน 
หรือพืชไร ทําใหสภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินของดินไมแนนอน ข้ึนอยูกับสมบัติของดินเดิมท่ียกรอง แตสวนใหญ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ดินในกลุมนี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเปนอยางดี และไดทํามานานแลว จึงถือวาไมมี
ปญหาแตประการใดในเร่ืองคุณภาพของดิน แตสําหรับดินตามชายทะเลบางแหง ซ่ึงยกรองใหม 
อาจมีปญหาเรื่องความเค็ม  หรือถาเปนดินที่ยกรองในพื้นที่ที่เปนดินกรดจัดจะพบปญหา
เร่ืองความเปนกรดของดิน ซ่ึงตองมีการปรับปรุงดินหรือแกไขปญหาดังกลาว 
 ไมมีผลการวิเคราะหดินของกลุมชุดดินท่ี 8  เพราะเปนดินนาท่ียกรองข้ึนมาจากกลุมใด ๆ  
คุณสมบัติของดินจะเปนไปตามกลุมดินนั้น 

 กลุมชุดดินท่ี 9 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอน
น้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณท่ีราบลุมชายฝงทะเล ท่ีอาจมีน้ําทะเลหรือน้ํากรอย
ทวมเปนคร้ังคราว มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว 
สีดินเปนสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และ พบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต
อยูในระดับตื้นกวา 50 เซนติเมตร ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืชที่กําลังเนาเปอย
ปะปนอยูดวย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินชั้นบนเปนกรดจัดมากหรือเปนกรด
รุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5 หรือนอยกวา  สวนดินลางที่เปนดินเลน 
มีปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมากและเปนดินเค็ม 
ในฤดูแลงมีคราบเกลือลอยหนา ปลูกพืชไมข้ึน จึงจัดเปนดินมีปญหา  
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 กลุมชุดดินท่ี 10 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมที่หางจากทะเลไมมากนัก 
มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว หนาดินอาจแตกระแหง
เปนรองลึกในชวงฤดูแลง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทา 
มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง ปะปนตลอดช้ันดิน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต
ภายในระดับความลึกตื้นกวา 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก 
สวนใหญขาดธาตุอาหารพืช พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกันจะมีสารละลาย 
พวกอะลูมินัมและเหล็กเปนปริมาณมากจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก ดินกลุมนี้จัดเปนดินเปรี้ยวจัด
หรือดินกรดกํามะถัน 

 กลุมชุดดินท่ี 11 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนนํ้าทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมที่หางจากทะเลไมมากนัก 
โดยเฉพาะท่ีราบลุมภาคกลาง มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลวหรือคอนขางเลว 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และ
มีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทา และมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือ สีแดง 
ปะปนอยูเปนจํานวนมากในชวงดินลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต
ภายในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่า 
มีปฏิกริิยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาการเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-5.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืช 
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรือมีสารละลายพวกอะลูมินัมและเหล็กเปนปริมาณมากเกินไป
จนเปนพิษตอพืชท่ีปลูก  

 กลุมชุดดินท่ี 12 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลวมาก เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือ
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ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  ท่ีมีลักษณะเปนดินเลน และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจํานวนมาก 
ดินบนมีสีดําปนเทา  มีจุดประสีน้ําตาลเล็กนอย สวนดินลางเปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว 
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินเลนท่ีมีโครงสรางเลวและเปนดินเค็ม
ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชประโยชนทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังคงมีน้ําทะเลทวมถึง
อยูเปนประจําในชวงน้ําทะเลขึ้น 

 กลุมชุดดินท่ี 13 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวมาก เปนดินเลนเละ มีเนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  ดินบนมีสีดําปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลเล็กนอย 
สวนดินลางเปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจํานวนมาก 
เปนดินท่ีมีสารประกอบกํามะถันมาก ตามปกติเม่ือดินเปยก คาปฏิกิริยาดินจะเปนกลางหรือเปนดางจัด 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 แตเม่ือมีการระบายน้ําออกไปหรือทําใหดินแหง 
สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา  ทําใหเปนดินกรดจัดมาก 
คาปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0 กลุมชุดดินนี้
จัดเปนดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู 
 ปญหาการใชประโยชน สภาพพื้นท่ีเปนปาชายเลน ไมควรนํามาใชประโยชน  ควรเก็บรักษาไว
เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณตอไป 

 กลุมชุดดินท่ี 14 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพนํ้ากรอย พบในบริเวณท่ีลุมตํ่าชายฝงทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ 
มีน้ําแชขังนานในรอบป เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวน
ละเอียด ดินบนมีสีดําหรือสีเทาปนดํา ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลางมีสีเทา  มีจุดประสีเหลือง
และสีน้ําตาลปะปนอยูเล็กนอย ดินชวงลางระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีลักษณะเปนดินเลน
สีเทาปนเขียวท่ีมีสารประกอบกํามะถันมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-4.5 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินเปนกรดรจัดมาก อีกท้ังจะเปนกรดเพิ่ม
มากข้ึนอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานติดตอกัน นอกจากน้ีในชวงฤดู
เพาะปลูกมักมีปญหาเร่ืองน้ําทวมเกิดข้ึนเสมอๆ 

 กลุมชุดดินท่ี 15 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มี
การระบายน้ําคอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา  ดินลางสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลือง
ตลอดช้ันดิน ในดินช้ันลางมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 6.0-7.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และหนาดินแนนทึบ 
ทําใหขาวแตกกอไดยาก 

 กลุมชุดดินท่ี 16 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้า
คอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีจุดประกายสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือ
สีแดงในดินชั้นลาง  ในบางพื้นที่อาจพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน  
ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และหนาดินแนนทึบ 
ทําใหขาวแตกกอไดยาก 

 กลุมชุดดินท่ี 17 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากท่ีมีการระบายน้าํ
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คอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว ในบางพื้นท่ี อาจมีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปง
ละเอียด ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหง
อาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันลาง  ดินมีความสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินบน
คอนขางเปนทราย และมักจะขาดแคลนน้ําถาใชปลูกขาว 

 กลุมชุดดินท่ี 18 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวเปนสวนใหญ เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย หรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือ
สีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
ในดินช้ันลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินช้ันบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินช้ันลางจะเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและมีเนื้อดินบน
คอนขางเปนทราย พืชมีโอกาสเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าถาใชปลูกขาว 

 กลุมชุดดินท่ี 19 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง 
แลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนทรายหรือดินทราย ดินลางเปนช้ันดินแนนทึบ มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว 
สีน้ําตาลออนและสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลแดง บางแหงอาจมีศิลาแลงออนปะปนอยูดวย 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า มีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.5  
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินบนคอนขางเปนทรายและดินลางแนนทึบ
ไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ถาฝนตกลงมา ดินจะมีน้ําแชขัง แตถาฝนท้ิงชวง ดินจะขาดน้ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 20 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ ท่ีมีช้ันหินเกลือ
รองรับอยู หรืออาจไดรับอิทธิพลจากการแพรกระจายของเกลือทางผิวดิน พบในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย  สวนดินลางเปนชั้นดินแนนทึบที่มีการสะสม
เกลือโซเดียม มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา 
พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดินช้ันลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินช้ันบนโดยมากจะมีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.0-6.0 สวนดินชั้นลาง
มักมีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 แตถามี
กอนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนกลางถึงดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
ตามปกติในฤดูแลงจะมีคราบเกลือเกิดข้ึนท่ัวไปบนผิวดิน 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินเค็ม ซึ่งจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูง
จนเปนพิษตอพืช เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีโครงสรางของดินไมดี  คอนขางแนนทึบ 

 กลุมชุดดินท่ี 21 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
ท่ีเปนสวนตํ่าของสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน 
เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวหรือ
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเทา น้ําตาลออน และพบจุดประสีตางๆ เชน เทา น้ําตาล 
น้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน และในเนื้อดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-7.0 
 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยมี แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวมอยางเฉียบพลัน
ในฤดูน้ําหลากได หรือถาใชทํานา ดินอาจขาดแคลนนํ้า หากฝนท้ิงชวง 
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 กลุมชุดดินท่ี 22 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ํา
คอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ โดยมีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินทราย
ปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล
ปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงออนในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  
4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก มีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า มักพบปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 

 กลุมชุดดินท่ี 23 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ลุม
ระหวางสันทรายหรือระหวางเนินทรายชายฝงทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เนื้อดินเปนพวกดินทราย  
สีดินเปนสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล หรือสีเหลือง บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินช้ันลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 6.0-7.0 แตถามีเปลือกหอยปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินเปนทรายจัด 
มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า และมีน้ําทวมขังนานในรอบป 

 กลุมชุดดินท่ี 24 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว
ถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา
ปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินช้ันลางบางแหงจะพบชั้นท่ีมีการสะสม
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อินทรียวัตถุ เปนชั้นบาง ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.5-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 
พืชมักแสดงอาการขาดนํ้า ในชวงฝนท้ิง และมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

 กลุมชุดดินท่ี 25 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนช้ันหินผุ 
พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินต้ืนท่ีมีการระบายนํ้า
คอนขางเลว มีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินช้ันลางเปนดินเหนียวหรือ
ดินรวนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเปนปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใตชั้นลูกรัง
อาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาเเลงออนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก  มีปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณตํ่า และมีโอกาส
ท่ีจะขาดนํ้าไดงายในชวงฤดูเพาะปลูก บางแหงมีเนื้อดินบนคอนขางเปนทราย 

 กลุมชุดดินท่ี 26 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก วัตถุตนกําเนิดดินเกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด 
ท่ีมาจากหินตนกําเนิดชนิดตาง ๆ ท้ังหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพืน้ท่ีดอน มีลักษณะ
เปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขา  เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดิน
เปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณพื้นท่ี
ที่มีความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน   มีอัตราเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินสูง   
หากมีการจัดการดินไมเหมาะสม 
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 กลุมชุดดินท่ี 27 

 เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินภูเขาไฟ พวกหินบะซอลต พบในบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
ถึงลูกคล่ืนลอนชัน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวท่ีคอนขางรวนซุย
และมีโครงสรางดี สีดินเปนสีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชน ไดแก ดินมีความสามารถในการซาบซึมน้ํา เร็ว 
จึงมักจะขาดแคลนน้ําไดงาย ถาหากฝนท้ิงชวง 

 กลุมชุดดินท่ี 28 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือเกิดจาก
การสลายตัวแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินตนกําเนิด พวกหินบะซอลต 
หรือหินแอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีอยูใกลกับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง  และมีรอยไถลในดิน  สีดินเปนสีดํา 
สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล  อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กนอยในดินช้ันบน 
สวนช้ันดินลางอาจพบช้ันปูนมารล   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยา
ของดินสวนใหญจะเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวง
ที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในชวงฤดูแลง ดินมีการหดตัวทําให
ดินแตกระแหงเปนรองลึก สวนในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

 กลุมชุดดินท่ี 29 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด ทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ หรือ
จากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีเปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก 
มีการระบายนํ้าดี  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในชวงฤดูเพาะปลูก
พืชอาจขาดนํ้าไดหากฝนท้ิงชวงไปเปนเวลานาน สวนในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 30 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีภเูขาสูง ท่ีสวนใหญมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุตนกําเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด 
เปนดินลึกมากท่ีมีการระบายนํ้าดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีแดง มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินท่ีเกิดอยูบริเวณท่ีมีระดับความสูงมาก 
มีความลาดชันสูง มีแนวโนมท่ีจะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 31 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน 
ที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที ่ด ิน  ไดแก บริเวณที่มีความลาดชันจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูเพาะปลูก 

 กลุมชุดดินท่ี 32 

 เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนลําน้ําบริเวณสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด 
เปนดินลึกที่มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวน ละเอียดหรือดินทรายแปง 
บางแหงอาจมีช้ันดินทรายละเอียดสลับช้ันอยู และมักมีแรไมกาปะปนในเน้ือดิน  สีดินเปนสีน้ําตาล
หรือสีเหลืองปนน้ําตาล   และอาจจะพบจุดประสีพวกสีเหลือง  หรือสีเทา  ในดินชั้นลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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 ไมคอยมีปญหาในเรื่องสมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวม สรางความเสียหาย
ใหแกพืชท่ีปลูก หากน้ําในลําน้ํามีปริมาณมากจนไหลเออทวมตล่ิง และแชขังอยูเปนเวลานาน 

 กลุมชุดดินท่ี 33 

 เปนกลุมชุดดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกา 
เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด เปนดินลึกมาก การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินทรายแปง
หรือดินรวนละเอียด สีดินเปน สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึกๆ  มีจุดประสีเทา
และสีน้ําตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
ดินช้ันบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 
สวนช้ันดินลาง ถามีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาโดยท่ัวไปไมพบ 

 กลุมชุดดินท่ี 34 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มี
สภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 
สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชน ท่ีดิน  ไดแก  เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดิน
มีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 35 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจากหินตะกอน 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก 
มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
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สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ 
ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน  ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน  

 กลุมชุดดินท่ี 36 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มี
สภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายหรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในช้ันดินลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงปานกลาง  ดินช้ันบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมี
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ปญหาที่พบไดแก  การมี เนื้อดินคอนขาง เปนทราย  ซึ่ง ทําใหดิน อุมน้ํา ไดนอย  
พืชอาจขาดแคลนนํ้าไดในชวงฝนทิ้งเปนระยะเวลานานๆ สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
อาจมีปญหาเร่ืองการชะลางพังทลายเกิดข้ึน 

 กลุมชุดดินท่ี 37 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนชั้นหินผุหรือ
ชั้นดินเหนียว พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึก 
มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สวนดินชั้นลางในระดับความลึก 
50-100 เซนติเมตร เปนดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเปนชั้นหินผุ สีดินบนเปนสีน้ําตาล 
ดินลางเปนสีน้ําตาลปนเทา บางแหงมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในชวงฤดูฝน 
ดินเปยกแฉะเกินไปสําหรับพืชไรบางชนิด และหนาดินคอนขางเปนทรายหนา 
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 กลุมชุดดินท่ี 38 

 เปนกลุมชุดดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ท่ีมีลักษณะการทับถมเปนช้ัน ๆ
ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เปนพื้นท่ีดอนท่ีมี
สภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวน
หรือดินรวนหยาบ สีดินเปนสีน้ําตาลออน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในช้ันดินลาง ในบางบริเวณ
มีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
 ดินกลุมนี้ไมมีปญหาในการใชประโยชน ยกเวนในชวงฤดูฝนน้ําในลําน้ําอาจเออลนฝง 
ทําความเสียหายใหแกพืชผลได 

 กลุมชุดดินท่ี 39 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม 
ของวัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ี
คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก ท่ีมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ 
สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในช้ันดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่า
และมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 40 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เปนพื้นท่ีดอน 
ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นท่ีภูเขา เปนดินลึก มีการระบายนํ้าดี เนื้อดิน
เปนพวกดินรวนหยาบ ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง  และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในช้ันดินลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาส
เส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลาย
ของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 41 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ  หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพา
จากบริเวณท่ีสูง วางทับอยูบนช้ันดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นท่ีดอน ที่มีสภาพพื้นท่ี
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง  เนื้อดินชวง 
50-100 เซนติเมตร เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน  สวนช้ันดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย 
และดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเหลืองปนสีน้ําตาล พบจุดประสีตางๆ 
ในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ช้ันดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก  เนื้อดินบน
เปนทรายจัด พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าไดงาย แตถามีฝนตกมากดินช้ันบนจะแฉะ
และอาจเปนอันตรายตอพืชท่ีปลูกบางชนิด บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 42 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
พบบนพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึกปานกลาง
ถึงช้ันดานอินทรีย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก ใตลงไป
เปนชั้นทรายสีขาว และดินลาง ระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร  เปนชั้นที่มีการสะสม
ของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ําตาล สีแดง ช้ันเหลานี้มีการเช่ือมตัวกันแนนแข็งเปนช้ันดาน
อินทรีย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก และเนื้อดิน
คอนขางเปนทรายจัด ไมมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชหลงเหลืออยู และพืชมักแสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารใหเห็น ในชวงฤดูแลงช้ันดานจะแหงและแข็งมาก รากพืชไมสามารถไชชอนผานไปได 
สวนในชวงฤดูฝนจะเปยกแฉะและมีน้ําแชขัง  
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 กลุมชุดดินท่ี 43 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝงทะเล 
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพัง
แลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบหรือเปนลูกคล่ืน
ลอนลาด พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เปนดินลึก มีการระบายนํ้า
คอนขางมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย ดินมีสีเทา สีน้ําตาลออน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-6.0 ถาพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก  เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถ
ในการอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดนํ้าอยูเสมอ  นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก 

 กลุมชุดดินท่ี 44 

 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน  มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึง
เปนเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา 
หรือสีน้ําตาลออน และในดินลาง ท่ีลึกมากกวา 150 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-7.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  เนื้อดินเปนทรายจัดและหนามาก พืชมีโอกาส
ขาดน้ําไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและโครงสรางไมดี บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 45 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน  พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นท่ี
เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดปะปนมาก 
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ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการระบายนํ้าดี กรวดสวนใหญเปนพวกหินกลมมน หรือเศษหิน
ท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณตํ่า บริเวณ
ท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 46 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน 
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นมาก 
มีการระบายนํ้าดี  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ 
พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.0-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณตํ่า  บริเวณ
ท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 47 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี 
พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นต้ืนกวา 50 เซนติเมตร 
สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดิน
เปนปริมาณมาก ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน
อยางรุนแรง 
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 กลุมชุดดินท่ี 48 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ 
ท่ีมาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด
จนถึงเนินเขา เปนดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย สวนดินลาง
เปนดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมน หรือเศษหินตาง ๆ  ถาเปนดิน
ปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.0  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้นมาก บริเวณที่มีความลาดชันสูง
เกิดการชะลางพังทลายไดงาย  นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าอีกดวย 

 กลุมชุดดินท่ี 49 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดิน
ที่มาจากวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ วางทับอยูบนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือ
จากวัตถุตนกําเนิดดินที่ตางชนิดตางยุคกัน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงต้ืนมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เนื้อดินบน
เปนดินรวนปนทราย สวนดินช้ันลางเปนดินเหนียว ปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึก
กอน 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีหรือสีเหลือง และกอนความลึก 100 เซนติเมตร จะเปน
ช้ันดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบช้ันหินทราย
หรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแลวในช้ันถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
บางแหงมีกอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูทั่วไปเปนอุปสรรคตอการเขตกรรม บริเวณที่มี
ความลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง 
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 กลุมชุดดินท่ี 50 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบ
ที่มาจากพวกหินตะกอน  หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา  พบบริเวณพื้นที่ดอน 
มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดิน
ชวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก ประมาณ 
50-100 เซนติเมตร จะพบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรังปริมาณมาก สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินคอนขาง
เปนทราย ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง จะมีปญหาเร่ืองการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 51 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกดิจากการสลายตัวผุพงัอยูกบัท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ
หรือคอนขางละเอียด ท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเปนเนินเขาหรือ
บริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนดินต้ืนหรือต้ืนมาก มีการระบายนํ้าดี เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน 
เศษหินสวนใหญเปนพวกเศษหินทราย ควอรตไซต หรือหินดินดาน และพบช้ันหินพื้น ภายในความลึก 
50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดิน
เปนปริมาณมาก และมีชั้นหินพื้นอยูตื้นดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 52 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนช้ันปูนมารล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน 
มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงช้ันปูนมารล 
มีการระบายนํ้าดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ท่ีมีกอนปูน
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หรือปูนมารลปะปนอยูมาก สีดินเปนสีดํา สีน้ําตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินจะมีนอย แตถาพบชั้นปูนมารลตื้นกวา 25 เซนติเมตร 
จะมีปญหาเร่ืองการไถพรวน 

 กลุมชุดดินท่ี 53 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกดิจากการสลายตัวผุพงัอยูกบัท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียด
ท่ีมาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงเปนเนินเขา 
เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวทับอยูบน
ดินเหนียว สวนดินลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 เซนติเมตร เปนดินเหนียวปนลูกรังหรือ
ดินปนเศษหินผุ สีดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชันสูง จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 54 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต 
แอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน  มักอยูใกล
กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัว
ปะปนอยูในเนื้อดินดวย ในช้ันดินลางลึก ๆ อาจพบช้ันปูนมารล สีดินเปนสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลหรือ
น้ําตาลปนแดง ช้ันดินลางอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดาง
ประมาณ 6.5-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวง
ท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงัก
การเจริญเติบโต บริเวณท่ีพื้นท่ีมีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน  
 



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

3-27

 กลุมชุดดินท่ี 55 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน 
พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลาง 
มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว ในดินชั้นลางที่ระดับความลึกประมาณ 
50-100 เซนติเมตร พบช้ันหินผุ ซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปน
อยูดวย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-8.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  ดินมีโครงสรางแนนทึบยากตอการไชชอน
ของรากพืช มักเกิดข้ันดานไถพรวนไดงาย หากไถพรวนในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม  

 กลุมชุดดินท่ี 56 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหนิอัคน ี
พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง 
มีการระบายน้ําดี เนื้อดินตอนบนชวง 50 เซนติเมตร เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลาง
เปนดินปนเศษหิน มักพบชั้นพบหินพื้นลึกกวา 100 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า และ
อาจเกิดการชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชันมาก ๆ โดยไมมีการอนุรักษ
ดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

 กลุมชุดดินท่ี 57 

 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีลุมตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ มีน้ําแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป 
การระบายน้ําเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรียที่สลายตัวปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร 
บางแหงเปนช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย สีดินเปนสีดําหรือสีน้ําตาลในช้ันดินอินทรีย 
สวนดินอนินทรียท่ีเกิดเปนช้ันสลับอยู มีสีเปนสีเทา ใตช้ันดินอินทรียลงไปเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล 
ที่พบระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกํามะถัน 
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(ไพไรต) อยูมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรด
เปนดางนอยกวา 4.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  เปนดินอินทรีย เม่ือแหงจะยุบตัว และปฏิกิริยาดิน
จะเปนกรดรุนแรงมาก ทําใหขาดธาตุอาหารพืชอยางรุนแรง นอกจากนี้ ยังเปนพื้นที่ที่มีน้ําแชขัง
อยูตลอดเวลา 

 กลุมชุดดินท่ี 58 

 เปนกลุมชุดดินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมชุดดินท่ี 57 คือ พบบริเวณพื้นท่ีลุมตํ่าหรือ
พื้นท่ีพรุ มีน้ําแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป เปนดินลึก การระบายนํ้าเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวก
ดินอินทรียท่ีมีเนื้อหยาบ ท่ีมีความหนามากกวา 100 เซนติเมตร มักมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ
ปะปนอยูท่ัวไป 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินอินทรียท่ีมีคุณภาพต่ําเปนกรดรุนแรงมาก 
ขาดธาตุอาหารพืชตาง ๆ อยางรุนแรง และยากตอการใชเคร่ืองมือทางการเกษตรเนื่องจากเปนที่ลุมตํ่า
และดินยุบตัว หากมีการระบายนํ้าออกเม่ือดินแหงจะติดไฟไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 59 

 กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพ้ืนลางของเนิน หรือหุบเขา ท่ีมีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามา
ทับถมกัน ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ เชน 
เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน 
ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยู
ในเนื้อดินดวย 

 กลุมชุดดินท่ี 60 

 กลุมดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอน ซ่ึงสวนใหญมีสภาพพื้นท่ี
คอนขางเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา
พัดพามาทับถมกัน ดินที่พบสวนใหญมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกเนื้อดินเปนพวก
ดินรวน บางแหงมีช้ันดินท่ีมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอน
ตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ําทวมใหญในอดีต ดินกลุมนี้โดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ
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ปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 
6.0-7.0 

 กลุมชุดดินท่ี 61 

 กลุมดินนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิด
ชนิดตาง ๆ แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน 
ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตาง ๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึก
ของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิด
ของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจาย
ท่ัวไป 

 กลุมชุดดินท่ี 62 

 กลุมดินนี้ประกอบดวยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีพบไมแนนอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหิน
หรือพื้นโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรังหรือปาดงดิบช้ืน หลายแหงมีการทําไรเล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิน
และนํ้า ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล ซ่ึงลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีใชในการประเมินคุณภาพท่ีดินแสดงในตารางท่ี 3-2 

3.3 การจัดชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

 จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับเงาะแยกตามกลุมชุดดินซึ่งพบมาก
ทางภาคตะวันออก และภาคใต โดยยังไมพิจารณาปริมาณนํ้าฝนซ่ึงกลุมชุดดินท่ีมีความเหมาะสมสูง   
ไดแก 8  26   26C     28b  32   32C   33   33C   38   และ38C   กลุมชุดดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง
ไดแก  8mx   26D   27   27C   27D   28   28C   28D   29   29C   29D   30   30B   30C   30D   31   
31C   31D  34   34C   34D   35   35C   35D   36   36C   36D   36gm   38D  39  39C  39D  40   40C   
40sa  60   60C   และ60D ไดผลการศึกษาดังตารางท่ี3-3 และระดับความเหมาะสมของปริมาณ
น้ําฝนเฉล่ียรายปในรอบ 33 ปท่ีนํามาใชประกอบในการประเมินคุณภาพท่ีดินของพืชเศรษฐกิจเงาะ   
ต้ังแตปพ.ศ. 2514 � 2546 แสดงในรูปท่ี 3-1       
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ตารางที่ 3-2 ลักษณะและสมบัติของกลุมชุดดิน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 6.5-8.0 4.5-5.0 6.5-8.0 5.5-6.5 5.5-6.5 4.5-5.5 6.0-7.0 6.0-7.0 4.5
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน M-H M M-H M L-M L M M-H L

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H H H H H M H H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน H M H H M L H M

ความลึกของดิน เซนติเมตร 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 >150 100-150
ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 3 3 3 3 3 3 3 3 3

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm. >4 >4
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร 50 50-100 50

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

เนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน c c c c c c c c

การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน 2-3 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3 2

การดูดยึดธาตุอาหาร

สภาวะการหยั่งลึกของราก
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

10 11 12 13 14 15 16 17 18
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 4.5 4.0-5.0 7.0-8.5 7.0-8.5 4.0-4.5 6.0-7.5 5.0-6.0 4.5-5.5 5.0-6.0
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน L L M-H L-M L-M L L L

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H H H H H H H M H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน L L H M L H L M H

ความลึกของดิน เซนติเมตร 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 >150 100-150 >150 100-150
ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 3 3 3 3 3 3 3 2 2

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm. >4 >4
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร 50 50-100 50

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

เนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน c c c-sicl c-sicl c-l cl-sicl mix* l sl-l

การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน 2-3 2-3 1 1 2 3-2 3-2 3 3

การดูดยึดธาตุอาหาร

สภาวะการหยั่งลึกของราก
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

19 20 21 22 23 24 25 26 27
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 5.0-6.5 5.0-6.0 5.5-7.0 4.5-5.5 6.0-7.0 5.5-6.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.0-5.5
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน L L M L L L L M-L M

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H L H M H H M M M
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน M M M M L M L L L

ความลึกของดิน เซนติเมตร 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 >150 25-50 >150 >150
ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 2 2 2 2 2 2 2 1 1

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm. >4
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

เนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน sl-s sl-s mix* l s ls-s sl-l c c

การดูดยึดธาตุอาหาร

สภาวะการหยั่งลึกของราก

4-3 3 3-2 3-4 3 5 53 3-4การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

28 29 30 31 32 33 34 35 36
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 7.0-8.5 4.5-5.5 5.5-6.5 5.5-7.0 4.5-5.5 5.5-6.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.0-6.0
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน M-H L M M M-L M L L L-M

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H M M H H H M M H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน H L L L L H L L M

ความลึกของดิน เซนติเมตร 100-150 >150 >150 >150 100-150 >150 >150 100-150 100-150
ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 3 2 2 2 1 1 1 1 1

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm.
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

เนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน c-sc c c c l-si si-l l l l

การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน 4-5 5 5 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4

การดูดยึดธาตุอาหาร

สภาวะการหยั่งลึกของราก
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

37 38 39 40 41 42 43 44 45
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 4.5-5.5 5.5-7.0 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-6.5 5.0-6.0 4.5-6.0 5.5-7.0 4.5-5.5
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน L M L L L L L L L

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H H M M M H H L H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน L H L M M L L M L

ความลึกของดิน เซนติเมตร 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 50-100 100-150 100-150 <50
ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต <5
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 1 1 1 1 1 2 1 1 3

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm.
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

sเนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน ls l

5-4

l l s-ls

5

s s l-c

4 6 6การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน 4 5-4 5-4 5

การดูดยึดธาตุอาหาร

สภาวะการหยั่งลึกของราก
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

46 47 48 49 50 51 52 53 54
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 5.0-6.5 5.5-7.0 5.0-6.0 5.0-6.5 5.0-5.5 5.0-5.5 7.0-8.5 5.0-5.5 6.5-8.5
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน L L-M L L L L M-H L M-H

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน M H H M M H H H H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน L M H L L L H L H
ความลึกของดิน เซนติเมตร <25 25-50 25-50 <25 50-100 <25 <25 50-100 50-100

สภาวะการหยั่งลึกของราก ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต >25 1-10 1-25 1-25 1
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 3 3 3 3 2 3 3 2 2

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm.
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร

5 4 5 5 5 5 5-4

เนื้อดิน

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย

ชั้นมาตรฐาน c c-l l-clmix*sl sl sl-scl l cl-c

การดูดยึดธาตุอาหาร

5ชั้นมาตรฐานการระบายน้ําของดิน 5

กลุมชุดดิน
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ตารางที่ 3-2 (ตอ)

55 56 57 58 59 60
ความชุมชื้น
ที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชน
ของออกซิเจน
ความเปนประโยชน ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐาน 6.0-8.0 5.0-6.0 <4.5 6.0-7.0
ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ชั้นมาตรฐาน M L L M

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) ชั้นมาตรฐาน H M H
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.) ชั้นมาตรฐาน H L L L
ความลึกของดิน เซนติเมตร 50-100 50-100 100-150

สภาวะการหยั่งลึกของราก ปริมาณกรวด เปอรเซ็นต 1
การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 2 2 1 1 1 1

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา mmho./cm.
สารพิษ ความลึกของชั้นจาโรไซต เซนติเมตร

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2548)

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวย
กลุมชุดดิน

lเนื้อดิน ชั้นมาตรฐาน c l-sl

5-4 3-2

การดูดยึดธาตุอาหาร

1 15 5-4การระบายน้ําของดิน ชั้นมาตรฐาน
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เนื้อดิน การระบายน้ําของดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)
s - sand 1 - เลวมาก L - ต่ํา
ls - loamy sand 2 - เลว M - ปานกลาง
scl - sandy clay loam 3 - คอนขางเลว H - สูง
sl - sandy loam 4 - ดีปานกลาง
sic - silty clay 5 - ดี ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)
l - loam 6 - มากเกินไป L - ต่ํา
cl - clay loam M - ปานกลาง
c - clay ความอุดมสมบูรณของดิน H - สูง
sc - sandy clay L - ต่ํา
si - silt M - ปานกลาง การหยั่งลึกของราก
sil - silty loam H - สูง 1 - งาย
sicl - silty clay loam 2 - ปานกลาง
mix* - loam/clay loam/clay/silty loam/silty clay loam 3 - ยาก

คําอธิบายคํายอ
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ตารางที่ 3-3   ระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ เงาะ
กลุม ระดับ กลุม ระดับ กลุม ระดับ

ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม
1 N 14x N 27C S2

1sa N 15 N 27D S2
2 N 15d3 N 28 S2
3 N 15sa N 28b N

3x N 16 N 28C S2
4 N 16d3 N 28D S2

4nb N 17 N 28E S3
4sa N 17d3 N 29 S2
5 N 17nb N 29C S2
6 N 18 N 29D S2

6d3 N 18d3 N 29E S3
6nb N 18sa N 30 S2
6sa N 19 N 30B S2
7 N 20 N 30C S2

7d3 N 21 N 30D S2
7nb N 22 N 30E S3
7sa N 22d3 N 31 S2
8 S1 22sa N 31b N
8a S3 23 N 31C S2

8mx S2 24 N 31D S2
8x S3 24d3 N 31E S3
9 N 24sa N 32 S1

10 N 25 N 32C S1
15 N 26 S1 33 S1
11x N 26C S1 33b N
12 N 26D S2 33C S1
13 N 26E S3 33d3 S3
14 N 27 S2 33sa S3
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ตารางที่ 3-3    ( ตอ )
กลุม ระดับ กลุม ระดับ กลุม ระดับ

ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม
34 S2 40C S2 45C S3

34C S2 40D S3 45D S3
34D S2 40E S3 45E S3
34E S3 40sa S2 46 N
35 S2 40sh N 46b N
35b N 40shC N 46C N
35C S2 40shD N 46D N
35Cb N 41 S3 46E N
35D S2 41b N 47 N
35E S3 41C S3 47C N
36 S2 41D S3 47D N
36b N 41d3 S3 47E N
36C S2 41d3b N 48 N
36D S2 41sa S3 48b N
36E S3 42 S3 48C N

36gm S2 43 S3 48D N
36sa S3 43C S3 48E N
37 S3 44 S3 49 S3

37C S3 44b N 49b N
37D S3 44C S3 49C S3
38 S1 44D S3 49D S3

38C S1 44d3 S3 49E S3
38D S2 44d3 S3 50 S3
39 S2 44d3C S3 50C S3

39C S2 44E S3 50D S3
39D S2 44sh N 50E S3
39E S3 44shC N 51 N
40 S2 44shD N 51C N
40b N 45 S3 51D N
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ตารางที่ 3-3   ( ตอ )
กลุม ระดับ กลุม ระดับ กลุม ระดับ

ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม ชุดดินท่ี ความเหมาะสม
51E N 55 S3 57 N
52 S3 55b N 58 N

52C S3 55C S3 59 N
52D S3 55D S3 60 S2
53 S3 55E S3 60C S2

53C S3 55sa S3 60D S2
53D S3 56 S3 61 N
53E S3 56b N 62 N
54 S3 56C S3

54C S3 56D S3
54D S3 56E S3

หมายเหตุ : S1 = ระดับความเหมาะสมสูง
S2 = ระดับความเหมาะสมปานกลาง
S3 = ระดับความเหมาะสมเล็กนอย
N   = ไมเหมาะสม
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รูปท่ี 3-1 แผนที่ระดับความเหมาะสมของปริมาณน้าํฝนเฉล่ียรายป ในรอบ 33 ป  
                 (พ.ศ.2514-2546) ตอการปลูกพชืเศรษฐกิจเงาะ 



บทท่ี 4 
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคม 

 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตเงาะไดศึกษาเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
ตนทุนการผลิต มูลคาผลผลิต (รายได) และผลตอบแทนจากการผลิต สวนท่ี 2 ปญหา ความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตเงาะ ขอมูลท่ีใชศึกษาไดจากการสํารวจ
เกษตรกรผูปลูกเงาะตามอําเภอและจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญของภาคตะวันออกและ
ภาคใต ทั้งนี้จําแนกการศึกษาตามความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินท่ีสํารวจตัวอยางเกษตรกร
ผูผลิตเงาะไว 3 ระดับ คือ พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) และพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และจําแนกตามแหลงการผลิตที่สําคัญคือ
ภาคตะวันออกและภาคใต  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีจํานวนตัวอยางไมมากนัก และ
เปนชวงอายุท่ีเพิ่งเร่ิมใหผลผลิตไมเกิน 10 ป จึงไดนําเสนอในภาพรวมของท้ังภาค  สําหรับสภาพ
ปญหา ความตองการและทัศนคติของเกษตรกรจะผลการศึกษาจะจําแนกตามระดับความเหมาะสม
ของท่ีดินและจําแนกตามภาค  หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 1  ซึ่งผลการศึกษา
มีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้ 

4.1 ตนทุนและผลตอบแทน 
 ตนทุน รายได การจัดการดูแลรักษาซ่ึงรวมถึงการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ ตลอดจน
ผลตอบแทนการผลิตเปนเคร่ืองช้ีประสิทธิภาพในการผลิตใหเห็นถึงความเหมาะสมของการปลูกเงาะ
ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมทางกายภาพตางกันและพ้ืนท่ีภาคตาง ๆ ของประเทศ เนื่องจาก
ทดสอบคาทางสถิติพบวาผลผลิตมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในแตละภาคและ
แตละระดับความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกเงาะ ในท่ีนี้ จึงไดจําแนกการวิเคราะห
ออกเปน 2 ลักษณะ ราคาผลผลิตที่นํามาคํานวณมูลคาผลผลิตหรือรายไดนั้นใชราคาเฉลี่ย
จากตัวอยางราคาเดียวกันในการคํานวณมูลคาผลผลิตในทุกระดับความเหมาะสมทางกายภาพ
ของท่ีดินคือ 11.00 บาทตอกิโลกรัม สวนการวิเคราะหรายภาคนั้นใชราคาเฉล่ียของผลผลิตแตละภาค
คือ 12.50 บาทตอกิโลกรัมสําหรับ ภาคใตและ 9.30 บาทตอกิโลกรัมสําหรับภาคตะวันออก  
ทั้งนี ้เพื ่อกําจัดปญหาดานราคาท่ีแตกตางกันตามสถานท่ีผลิตในแตละภาคและระยะเวลาขาย
ผลผลิต 
 การวิเคราะหเพื่อทราบผลตอบแทนจากการผลิตเงาะ เร่ิมตนจากการวิเคราะหตนทุนหรือ
คาใชจายในการผลิตซ่ึงจําแนกเปน 2 ประเภท คือตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี และในแตละประเภท
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ของตนทุนนั้นจําแนกยอยเปนตนทุนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด การวิเคราะหผลตอบแทน
จากการผลิตจึงไดวิเคราะหตามตนทุนท่ีจําแนกไวคือจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด และการวิเคราะหขอมูล
ของผลผลิตและราคาเสมือนกับเปนสวนเงาะแปลงเดียวกันตลอดชวงระยะเวลาของการลงทุน
โครงการ เพื่อนํามาหาคาเฉลี่ยซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางการปฏิบัติ 
แตดวยสภาพเง่ือนไขของการศึกษาในคร้ังนี้ท้ังดานงบประมาณและระยะเวลาท่ีจํากัด ทําใหสามารถ
ดําเนินการเทาท่ีเปนไปไดแตใหใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด และเนื่องจากเงาะเปนไมยืนตนท่ีมีอายุ
การผลิตมากกวา 1 ป การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนนอกจากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนพืช
ตามปกติแลว ไดเพิ่มการวิเคราะหตามหลักเกณฑการประเมินโครงการเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการลงทุน โดยคํานวณมูลคาปจจุบัน (Net Present Value : NPV) ของตนทุนและผลตอบแทน
การผลิตเงาะตลอดชวงอายุ 25 ป   อัตราคิดลด (Discount Rate)ใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรรอยละ 5.50 บาทตอป  คาผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอปไดจาก
การปรับคามูลคาปจจุบันของตนทุน มูลคาผลผลิต(รายได) และผลตอบแทนดวยการคูณดวยตัวกอบกูทุน 
(Capital Recovery Factor : CRF)  ท่ีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราท่ีใชในการคํานวณ คาปจจุบันสุทธิ   
วิเคราะหคาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio : B/C ratio)  เพื่อเปนเกณฑวัดประสิทธิภาพ
การผลิต (Productivity) และเปรียบเทียบผลไดหรือผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนที่เทากัน   
สวนอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) นํามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลด 
ถาคาท่ีคํานวณไดมากกวาอัตราคิดลดท่ีใชแสดงวาสมควรท่ีจะลงทุนตอไป  จุดคุมทุนหรือปท่ีคุมทุน
ชี้ใหเห็นระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ที่ผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับตนทุนการผลิต 
หรือเปนปท่ีผลตอบแทนสะสมเร่ิมมีคาเปนบวก  การวิเคราะหขอมูลตามหลักเกณฑดังกลาวนี้ทําให
ทราบขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสําคัญตอเกษตรกรในฐานะ
ผูประกอบการโดยจะเปนขอมูลใหทราบถึงสถานะทางเศรษฐกิจท่ีจะตัดสินใจทําการผลิตหรือ
ดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนําใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและ
กําหนดเขตการผลิต นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการผลิตพืชชนิดอื่น  
รายละเอียดการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 4.1.1 การใชปจจัยการผลิต ปการผลิต 2547/48 
  ปจจัยการผลิตตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตเงาะจากผลการสํารวจในปการผลิต 2547/48 พบวา
เกษตรกรมีเนื้อท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 7.73 ไรตอราย เนื้อท่ีใหผล 7.32 ไรตอราย จํานวนตนเงาะตอไร 
ประมาณ 18 ตน ขนาดของเนื้อท่ีดังกลาวนับไดวาเปนสวนขนาดเล็ก การเตรียมดินใชเคร่ืองจักรไถ
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เพียงคร้ังเดียว สวนใหญยกรองกอนขุดหลุมปลูก การดูแลรักษาพบวามีการฉีดยากําจัดวัชพืชและ
ฉีดยาปราบศัตรูพืชและใหฮอรโมน การกําจัดวัชพืชใชแรงงานเคร่ืองจักรควบคูกับการใชแรงงานคน 
(ดายหญา)  แรงงานท่ีใชในการผลิตสวนใหญเปนแรงงานคน วัสดุการเกษตรนั้นประมาณรอยละ 23 
ของคาวัสดุจะเปนคาปุยเคมีซ่ึงเกษตรกรใส 60.31 กิโลกรัมตอไร สวนใหญเปนสูตร 15-15-15 
รองลงมาเปนสูตร 8-24-24  สําหรับปุยคอกเกษตรกรใชอัตรา 44.17 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคา
เพียงประมาณรอยละ 6 ของคาวัสดุท้ังหมด  ลําดับรองลงมาของคาวัสดุการเกษตรนั้นเปนคายาปราบ/
กําจัดศัตรูพืช คาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนและคายาปราบวัชพืชโดยมีมูลคาประมาณรอยละ 22 17 
และ 15 ของคาวัสดุท้ังหมด ตามลําดับ การที่มีสัดสวนของคาสารเคมีสูงยอมเปนเคร่ืองแสดงวา
เกษตรกรที่สํารวจประสบกับปญหาศัตรูพืช และอาจขาดแคลนแรงงานเพราะมีการใชยาปราบวัชพืช
ท่ีคิดเปนมูลคาสูงไดเชนกัน ผลการสํารวจยังพบวาเกษตรกรมีเงินทุนในผลิตเงาะไมเพียงพอ จึงไดกูเงิน
มาใชเฉล่ีย 32,887.41 บาทตอราย (ตารางท่ี 4-1)  
  เม่ือจําแนกพื้นท่ีตามระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกเงาะพบวาในเขต
พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เกษตรกรมีเนื้อปลูกเฉล่ีย 4.90 ไรตอราย เนื้อท่ีเก็บผลผลิต  
4.27 ไรตอราย แรงงานท่ีใชสวนใหญเปนแรงงานคน วัสดุการเกษตรที่ใชอยูในอัตราสูงกวาอีก  2 
เขตพื้นท่ี กลาวคือใสปุยเคมี 134.15 กิโลกรัมตอไร ปุยคอก 70.77 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีในเขต
พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอย  (S3)  ซ่ึงเกษตรกร มีพื้นท่ีปลูก
เฉล่ียมากกวาในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง คือมีเนื้อที่ปลูกเงาะเฉลี่ย 6.87 และ 11.84 ไรตอ
ราย ท้ัง 2 เขตพื้นท่ีใสปุยเคมี 95.62 และ 63.85 กิโลกรัมตอไร ปุยคอก 20.29 และ 52.03 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ  แรงงานท่ีใชสวนใหญเปนแรงงานคนเชนกัน ( ตารางท่ี 4-1 ) 
  พื้นท่ีภาคตาง ๆ ท่ีสํารวจ พบวาภาคตะวันออกเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกเงาะ 11.39 ไรตอราย 
ซ่ึงมากกวาภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินกวา 1 เทา คือมีเนื้อท่ีปลูก 5.31 และ 4.50 ไรตอราย 
ตามลําดับ พื้นท่ีเก็บเกี่ยวเงาะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับพื้นท่ีปลูกแสดงวา
เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไดเต็มพื้นท่ีแลว ภาคตะวันออกมีจํานวนตนเงาะเฉล่ียตอไรนอยท่ีสุดคือ 
14 ตน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 24  ตน ขณะท่ีภาคใต มีจํานวน 20 ตน และมีพื้นท่ีท่ีเงาะ
ยังไมใหผล 0.71 ไรตอราย เกษตรกรภาคตะวันออกใชปุยเคมีปริมาณนอยท่ีสุด 62.50 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชปุยเคมีปริมาณมากท่ีสุด 113.61 กิโลกรัมตอไร ภาคใตนั้นใชปุยเคมี 
92.75 กิโลกรัมตอไรเกษตรกรภาคตะวันออกใชปุยคอก 54.22 กิโลกรัมตอไร สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใตใช 33.33 และ 29.57 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  เกษตรกรภาคตะวันออกมีจํานวนน้ํามัน
เช้ือเพลิงและหลอล่ืนมากกวาภาคอ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากตองสูบน้ําใหตนเงาะบอยคร้ังกวา และนิยม
ใชแรงงานเคร่ืองจักรกําจัดวัชพืชมากกวาใชแรงงานคนดายหญา (ตารางท่ี 4-2) 
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ตารางท่ี 4-1 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตเงาะ จําแนกตามระดับความเหมาะสมของท่ีดิน ปการผลิต 2547/48

เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) รวม/เฉล่ีย
พันธุ (ตน/ไร) 19.17                     18.28                               15.73                             17.80       
ปุยเคมี (กก./ไร) 134.15                  95.62                               63.85                             60.31       
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 10.04                     5.26                                 19.21                             12.42       
ปุยคอก/ปุยหมัก (กก./ไร) 70.77                     20.29                               52.03                             44.17       
ยาปราบวัชพืช (น้ํา) (ลิตร/ไร) 0.43                       0.58                                 4.00                               2.08         
ยาปราบวัชพืช (ผง)(กก./ไร) -                        -                                   0.02                               0.01         
ยาปราบศัตรูพืช (น้ํา) 3.04                       0.55                                 2.39                               1.85         
ยาปราบศัตรูพืช (ผง) 0.01                       0.09                                 0.17                               0.11         
ฮอรโมน  (น้ํา) 1.36                       0.17                                 0.79                               0.68         
ฮอรโมน  (ผง) 0.01                       0.03                                 -                                 0.01         
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น (ลิตร/ไร) 13.83                     8.10                                 20.74                             14.86       
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 4.90                       6.87                                 11.84                             7.73         
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร / ครัวเรือน) 4.27                       6.33                                 11.84                             7.32         

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต
ระดับความเหมาะสมของท่ีดิน
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ตารางที่ 4-2 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตเงาะ จําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ใต รวม/เฉล่ีย
พันธุ (ตน./ไร) 23.50                            14.40            19.96            17.80            
ปุยเคมี (กก./ไร) 113.61                          62.50            92.75            60.31            
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 41.67                            17.39            4.26              12.42            
ปุยคอก/ปุยหมัก (กก./ไร) 33.33                            54.22            29.57            44.17            
ยาปราบวัชพืช (น้ํา) (ลิตร/ไร) 2.89                              3.15              0.48              2.08              
ยาปราบวัชพืช (ผง)(กก./ไร) -                                0.01              -               0.01              
ยาปราบศัตรูพืช (น้ํา) 2.78                              2.98              0.15              1.85              
ยาปราบศัตรูพืช (ผง) -                                0.16              0.03              0.11              
ฮอรโมน  (น้ํา) 0.56                              1.06              0.11              0.68              
ฮอรโมน  (ผง) 0.28                              -               0.03              0.01              
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น (ลิตร/ไร) 12.00                            20.75            6.20              14.86            
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 4.50                              11.39            5.31              7.73              
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร / ครัวเรือน) 4.50                              11.39            4.60              7.32              

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต ภาค
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 4.1.2 ตนทุน/รายไดและผลตอบแทน  
  4.1.2.1 ตนทุน/รายไดและผลตอบแทนระดับประเทศ  
 เงาะ มีตนทุนทั้งหมดไรละ 5,194.85 บาท เปนตนทุนผันแปรไรละ 4,494.79 บาท และ
ตนทุนคงที่ไรละ 700.05 บาท คิดเปนประมาณรอยละ 86 และ 14  ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ 
ในจํานวนตนทุนทั้งหมดเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 3,412.16 บาท (รอยละ 66  ของตนทุนทั้งหมด) 
และไมเปนเงินสดไรละ 1,782.69 บาท (รอยละ 34 ของตนทุนทั้งหมด) ซึ่งตนทุนที่เปนเงินสด
เกือบทั้งหมดเปนตนทุนผันแปร ในจํานวนตนทุนผันแปรทั้งหมดนั้นสวนใหญเปนคาแรงงาน
ซ่ึงมีมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตรประมาณ 740 บาทตอไร ซ่ึงคาแรงงานรอยละ 90 เปนคาแรงงานคน  
คาปุยเคมีนั ้น มีสัดสวนประมาณรอยละ 23 ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด ปริมาณผลผลิต      
ที่เกษตรกรไดรับรวมทุกชวงอายุเทากับ 997.28 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 11.00 บาท
ตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปจึงเทากับ 10,970.08 บาท 
ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 7,557.93 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรไรละ 6,475.29 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 5,775.24 บาท  ตนทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 5.21 บาทตอกิโลกรัมซึ่งต่ํากวาราคาผลผลิตที่ เกษตรกรไดรับประมาณ 1 เทา 
เกษตรกรจึงมีกําไรจากการผลิตเงาะ (ตารางที่ 4-3) 
 เมื่อพิจารณาตามชวงอายุเงาะในภาพรวมทั้งประเทศพบวา ตนทุนในปที่ 1 นั้น
สัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของตนทุนทั้งหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาประมาณรอยละ 22 
เปนตนทุนคงที่ซึ่งไดแกคาเสื่อมอุปกรณเครื่องมือและคาเชา/ใชที่ดินคาวัสดุการเกษตรมีมูลคา
ประมาณรอยละ 14 ของตนทุนทั้งหมด สําหรับชวงอายุ 2-3 ปนั้นคาใชจายในรายการตาง ๆ มีมูลคา
พอ ๆ กันโดยคาแรงงานเปนคาใชจายที่มีมูลคามากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งของตนทุนทั้งหมด   ลําดับ
รองลงมาคือตนทุนคงที่และคาวัสดุการเกษตร เงาะปที่ 1 และปที่ 2-3  เกษตรกรยังไมมีรายไดเนื่องจาก
เงาะยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับตนทุน
ที่เกิดขึ้น  ถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท กลาวคือปที่ 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุน
ไรละ 4,470.94 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดขาดทุนไรละ 5,719.57 บาท  สวนปที่ 2-3 
ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 3,010.23 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุน
ทั ้งหมดขาดทุนไรละ 4,055.12 บาท สําหรับชวงอายุ 4-10 ป 11-20 ป และอายุ 21 ปขึ ้นไป 
เกษตรกรไดรับผลกําไรเนื่องจากเงาะไดใหผลผลิตแลวจํานวน  879.83 1,206.25 และ 1,025.04 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงถาพิจารณารายละเอียดของตนทุนตามตารางที่ (4-4)  พบวาคาวัสดุ
การเกษตรมีสัดสวนนอยกวาคาแรงงานประมาณ 1-3 เทา ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอไรของการผลิตเงาะ
ในชวงอายุอายุ 4-10 ป 11-20 ป   และอายุ 21 ปขึ้นไปคือ   5,056.12 5,852.94 และ 5,714.88 บาท   
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ตารางที่ 4-3  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะ ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 3,397.78             1,097.01              4,494.79              
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,646.62               0.55                      1,647.16               

พันธุ 20.69                    -                        20.69                    
ปุยคอก/ปุยหมัก 108.47                  0.31                      108.77                  
ปุยเคมี 379.80                  -                        379.80                  
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 53.25                    -                        53.25                    
ยาปราบวัชพืช 246.51                  0.24                      246.75                  
ยาปราบศัตรูพืช 368.16                  -                        368.16                  
ฮอรโมน 40.10                    -                        40.10                    
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 287.98                  -                        287.98                  
วัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 141.66                  -                        141.66                  

1.2 คาแรงงานคน 1,327.22               830.91                  2,158.13               
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 127.44                  100.93                  228.37                  
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 93.92                    - 93.92                    
1.5 คาขนสงผลผลิต 0.20                      -                        0.20                      
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                        164.62                  164.62                  
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 202.38                  -                        202.38                  

2. ตนทุนคงที่ 14.37                  685.68                 700.05                 
2.1 คาเชาท่ีดิน 10.38                    -                        10.38                    
2.2 คาภาษีท่ีดิน 3.99                      -                        3.99                      
2.3 คาใชท่ีดิน -                        267.81                  267.81                  
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                        417.87                  417.87                  

รวมตนทุนทั้งหมด 3,412.15             1,782.69              5,194.84              
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 997.28                 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00                   
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 10,970.08            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 7,557.93              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 6,475.29              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 5,775.24              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ณ ราคาผลผลิตเทากับ 11 บาทตอกิโลกรัม มูลคาหรือรายไดตอไร 9,678.13 13,268.75 และ 
11,275.44 บาทตอไร  เกษตรกรจึงไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 4,622.01 7,415.81 และ 
5,560.56  บาทตอไร ตามลําดับ  ทําใหมีตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัม 5.75 4.85 และ 5.58 บาทตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ ซึ่งมีตํ่ากวาราคาผลผลิตที่ไดรับประมาณ 1 เทา เกษตรกรผูปลูกเงาะจึงยังมีกําไร 
ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นพบวาเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 90  84  และ 92  ตามลําดับ
ชวงอายุ ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปร 5,140.77 8,3330.77  และ 6,019.37 บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ (ตารางท่ี 4-4) 

 4.1.2.2  ตนทุน/รายไดและผลตอบแทนจําแนกตามระดบัความเหมาะสมของท่ีดนิ  
 พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1)  เงาะ มีตนทุนท้ังหมดไรละ 5,565.20 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 4,798.05 บาท และตนทุนคงท่ีไรละ 767.15 บาท คิดเปนประมาณรอยละ 
86 และ14 ของตนทุนทั้งหมดตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนั้นมูลคาเกินกวาครึ่งหนึ่งนั้น
เปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 2,906.38 บาท  ท่ีเหลือประมาณรอยละ 48  เปนตนทุนไมเปนเงินสดไรละ 
2,658.82 บาท ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดรอยละ 99  เปนตนทุนผันแปร ตนทุนผันแปรนั้นประมาณ
รอยละ  69 เปนคาแรงงานซึ่งมีมูลคาสูงกวาคาวัสดุการเกษตรประมาณ  2,100 บาทตอไร  
ในจํานวนคาแรงงานนั้นพบวาประมาณรอยละ 82 เปนคาแรงงานคน คาปุยเคมีนั้นมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 38 ของคาวัสดุการเกษตรท้ังหมด  ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ียทุกชวง
อายุ 1,259.71 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือ
รายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปจึงเทากับ 13,856.81 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนเงินสดไรละ 10,950.43 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 9,058.76 บาท 
และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 8,291.61 บาท  ตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิต
เทากับ 4.42 บาทซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับประมาณสองเทา ทําใหเกษตรกร
ไดรับกําไรจากการผลิต (ตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-6)  เม่ือพิจารณาตามชวงอายุเงาะในพ้ืนท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมสูงสําหรับการปลูกเงาะ พบวา ตนทุนในปท่ี 1 นั้นประมาณรอยละ 69 ของตนทุน
ทั้งหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาเปนตนทุนคงที่ และคาวัสดุการเกษตรการเกษตรมีมูลคา
ประมาณรอยละ 15 และ 12 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ สําหรับชวงอายุ 2-3 ปนั้นคาวัสดุ
การเกษตรมีมูลคานอยกวาคาแรงงานประมาณ 3 เทา  ลําดับรองลงมาจากคาแรงงาน เปนตนทุนคงท่ี 
ในปท่ี 1 และปท่ี 2-3 เกษตรกรยังไมมีรายไดเนื่องจากเงาะ ยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว 
เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับตนทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท ปรากฏวา
ปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 
5,704.84  และ 6,744.37 บาท  ตามลําดับ   สวนปท่ี 2-3  ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและ 
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ตารางที่ 4-4  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ
 1 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ
 4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 ชวงอายุต้ังแต
 21 ปขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 4,470.94 3,010.23  4,537.36 4,934.98   5,256.07         4,494.78    

1.1 คาวัสดุการเกษตร 805.60    780.69     1,853.63 1,412.01   1,078.07         1,647.16    

1.2 คาแรงงาน 3,272.22 2,045.97  2,104.93 3,141.55   3,713.25         2,386.50    

1.3 คาใชจายอื่นๆ 393.12    183.57     578.80    381.42      464.75            461.12       

2. ตนทุนคงที่ 1,248.63 1,044.89  518.76    917.96      458.81            700.05       

รวมตนทุนทั้งหมด 5,719.57 4,055.12  5,056.12 5,852.94   5,714.88         5,194.84    

ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -         -          879.83    1,206.25   1,025.04         997.28       

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00      11.00       11.00      11.00        11.00              11.00        

มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -         -          9,678.13 13,268.75 11,275.44       10,970.08  

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 4,470.94- 3,010.23-  5,140.77 8,333.77   6,019.37         6,475.30    

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 5,719.57- 4,055.12-  4,622.01 7,415.81   5,560.56         5,775.24    

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -         -          5.75       4.85          5.58                5.21          

รายการ
 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-5  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะจําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2547/48  

เหมาะสมดี (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) รวม/เฉลี่ย
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 4,798.05                4,646.66                                 4,974.56                      4,494.78             
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,199.06                  1,353.30                                  2,075.30                        1,647.16               
1.2 คาแรงงาน 3,326.69                  2,848.84                                  2,325.62                        2,386.50               
1.3 คาใชจายอื่นๆ 272.30                     444.52                                     573.64                           461.12                  

2. ตนทุนคงที่ 767.15                   710.54                                    693.34                         700.05                
รวมตนทุนทั้งหมด 5,565.20                5,357.20                                 5,667.90                      5,194.84             
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,259.71                986.97                                    907.27                         997.28                
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00                     11.00                                      11.00                           11.00                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,856.81              10,856.67                               9,979.97                      10,970.08           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 9,058.76                6,210.01                                 5,005.41                      6,475.30             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 8,291.61                5,499.47                                 4,312.07                      5,775.24             
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 4.42                       5.43                                        6.25                             5.21                    

รายการ
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-6  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 2,883.64            1,914.41              4,798.05             
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,199.06              -                       1,199.06              
พันธุ 49.82                   -                       49.82                   
ปุยคอก/ปุยหมัก 103.25                 -                       103.25                 
ปุยเคมี 450.81                 -                       450.81                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 59.30                   -                       59.30                   
ยาปราบวัชพืช 53.11                   -                       53.11                   
ยาปราบศัตรูพืช 203.97                 -                       203.97                 
ฮอรโมน 21.11                   -                       21.11                   
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 256.29                 -                       256.29                 
วัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ 1.40                     -                       1.40                     

1.2 คาแรงงานคน 1,238.45              1,501.19              2,739.64              
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 325.56                 261.49                 587.05                 
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 57.56                   - 57.56                   
1.5 คาขนสงผลผลิต 0.57                     -                       0.57                     
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบ้ียเงินกู ) -                       151.73                 151.73                 
1.7 คาดอกเบ้ียเงินกู 62.44                   -                       62.44                   

2. ตนทุนคงท่ี 22.74                 744.41                 767.15                
2.1 คาเชาท่ีดิน 18.75                   -                       18.75                   
2.2 คาภาษีท่ีดิน 3.99                     -                       3.99                     
2.3 คาใชท่ีดิน -                       288.63                 288.63                 
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร -                       455.78                 455.78                 

รวมตนทุนท้ังหมด 2,906.38            2,658.82              5,565.20             
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 1,259.71             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,856.81           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 10,950.43           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 9,058.76             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 8,291.61             

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดขาดทุนไรละ 5,386.11 และ 7,512.28 บาท ตามลําดับ สําหรับ
ชวงอายุ 4-10 ป  และ 11-20 ป นั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากเงาะใหผลผลิตแลวเปนจํานวน  1,056.84  
และ 1,456.71 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึ่งถาพิจารณารายละเอียดของตนทุนตามตารางท่ี 4-7 
พบวาคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนนอยกวาคาแรงงานทั้งในชวงอายุ 4-10  ป และ 11-20 ป ตนทุน
ท้ังหมดเฉล่ียตอไรของการผลิตเงาะในชวงอายุอายุ 4-10 และ 11-20 ป คือ 7,220.78 และ 6,615.22 
บาท ณ ราคาขาย 11 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
4,404.46 และ 9,408.59 บาทตอไร โดยมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 6.83 และ 4.54  บาท สําหรับ
เงาะท้ัง 2 ชวงอายุเงาะ ตามลําดับ   ตนทุนท้ังหมดนั้นจําแนกไดเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 
90 และ 84  ตามลําดับชวงอายุ    ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวทําใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,159.17 และ 10,446.62  บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ   
 พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เงาะ มีตนทุนท้ังหมดไรละ 
5,357.20 บาท จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 4,646.66 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 710.54 บาท 
หรือประมาณรอยละ 87  และ 13  ของตนทุนทั้งหมด  ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนั้น
เปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 3,218.40 บาท (รอยละ 60 ของตนทุนท้ังหมด) และไมเปนเงินสดไรละ 
2,138.80 บาท (รอยละ 40 ของตนทุนท้ังหมด) ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดเกือบท้ังหมดเปนตนทุนผันแปร  
ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นสวนใหญเปนคาแรงงานท่ีมีมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตรประมาณ 
1,500 บาทตอไร  ซ่ึงคาแรงงานประมาณรอยละ 76 เปนคาแรงงานคน สวนคาปุยเคมี  คายาปราบศัตรูพืช
และคาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 36   13  และ 12  ของคาวัสดุการเกษตร
ทั้งหมด  ตามลําดับ ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ยทุกชวงอายุ 986.97 กิโลกรัมตอไร 
ณ ราคาขายผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 
25 ปเทากับ 10,856.67 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 7,638.27 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 6,210.01 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 
5,499.47 บาท  ตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 5.43 บาทซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิต
ท่ีเกษตรกรไดรับ ทําใหเกษตรกรยังคงมีกําไรจากการผลิต (ตารางท่ี 4-6 และตารางท่ี 4-8) เม่ือพิจารณา
ตามชวงอายุเงาะในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกเงาะ (ตารางที่ 4-9) พบวา 
ตนทุนในปท่ี 1 นั้นสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของตนทุนท้ังหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมา
เปนตนทุนคงที่และคาวัสดุการเกษตรมีมูลคาประมาณรอยละ 24 และ 10  ของตนทุนท้ังหมด 
ตามลําดับ  สําหรับชวงอายุท่ีเหลือนั้น คาแรงงานมีสัดสวนมากท่ีสุดประมาณรอยละ 59  52  และ 
57  ของตนทุนท้ังหมดในปท่ี 4-10  ปท่ี 11-20 และ 21 ปข้ึนไป  ตามลําดับ  ในปท่ี 1 และปท่ี 2-3  นั้น 
เกษตรกรยังไมมี รายไดเนื่องจากเงาะปท่ี 1 และปท่ี 2-3  ยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว   
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 ชวงอายุ 1
 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ 
4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 5,704.84   5,386.11   6,466.07   5,577.19    4,798.05   
1.1 คาวัสดุการเกษตร 844.15      1,120.30   1,644.97   965.94       1,199.06   

1.2 คาแรงงาน 4,664.74   4,072.39   4,392.97   4,366.00    3,326.69   

1.3 คาใชจายอื่นๆ 195.95      193.42      428.13      245.25       272.30      

2. ตนทุนคงที่ 1,039.53   2,126.17   754.71      1,038.03    767.15      
รวมตนทุนทั้งหมด 6,744.37   7,512.28   7,220.78   6,615.22    5,565.20   
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -           -            1,056.84   1,456.71    1,259.71   
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00       11.00        11.00        11.00        11.00        
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -           -            11,625.24 16,023.81  13,856.81 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 5,704.84-   5,386.11-   5,159.17   10,446.62  9,058.76   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 6,744.37-   7,512.28-   4,404.46   9,408.59    8,291.61   
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -           -            6.83          4.54          4.42          

ตารางที่ 4-7  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง 
                     จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48

รายการ

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)



4-14

ตารางที่ 4-8  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 3,208.55            1,438.11            4,646.66              
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,352.45              0.85                     1,353.30              
พันธุ 23.52                   -                       23.52                   
ปุยคอก/ปุยหมัก 48.14                   0.85                     48.99                   
ปุยเคมี 494.43                 -                       494.43                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 29.73                   -                       29.73                   
ยาปราบวัชพืช 78.85                   -                       78.85                   
ยาปราบศัตรูพืช 182.20                 -                       182.20                 
ฮอรโมน 48.63                   -                       48.63                   
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 168.82                 -                       168.82                 
วัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ 278.13                 -                       278.13                 

1.2 คาแรงงานคน 1,378.15              1,139.48              2,517.63              
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 187.35                 143.86                 331.21                 
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 85.36                   - 85.36                   
1.5 คาขนสงผลผลิต 0.25                     -                       0.25                     
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบ้ียเงินกู ) -                       153.92                 153.92                 
1.7 คาดอกเบ้ียเงินกู 204.99                 -                       204.99                 

2. ตนทุนคงท่ี 9.85                   700.69               710.54                 
2.1 คาเชาท่ีดิน 5.82                     -                       5.82                     
2.2 คาภาษีท่ีดิน 4.03                     -                       4.03                     
2.3 คาใชท่ีดิน -                       245.08                 245.08                 
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร -                       455.61                 455.61                 

รวมตนทุนท้ังหมด 3,218.40            2,138.80            5,357.20              
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 986.97                 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00                   
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 10,856.67            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 7,638.27              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 6,210.01              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 5,499.47              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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 ชวงอายุ 1
 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ 
4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 ชวงอายุ
ต้ังแต 21 ป
ข้ึนไป

 รวม/เฉลี่ย

1. ตนทุนผันแปร 4,403.90   6,252.20   3,657.21   11,840.30  8,135.36    4,646.66          
1.1 คาวัสดุการเกษตร 595.66      616.25      741.55      3,840.99    2,730.46    1,353.30          
1.2 คาแรงงาน 3,516.60   5,440.01   2,446.05   7,012.12    4,985.21    2,848.84          
1.3 คาใชจายอ่ืนๆ 291.64      195.94      469.61      987.19       419.69        444.52             

2. ตนทุนคงที่ 1,432.79   3,260.64   474.39      1,617.53    557.14        710.54             
รวมตนทุนทั้งหมด 5,836.69   9,512.84   4,131.60   13,457.83  8,692.50    5,357.20          
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) -            -            859.58      1,255.26    961.96        986.97             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00        11.00        11.00        11.00         11.00          11.00               
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -            -            9,455.38   13,807.86  10,581.56  10,856.67        
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 4,403.90-   6,252.20-   5,798.17   1,967.56    2,446.20    6,210.01          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 5,836.69-   9,512.84-   5,323.78   350.03       1,889.06    5,499.47          
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -            -            4.81          10.72         9.04            5.43                 

ตารางที่ 4-9  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
                   จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48

รายการ

 ชวงอายุ



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท 
ปรากฏวาปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด
ขาดทุนไรละ 4,403.90 และ 5,836.69  บาท  สวนปท่ี 2-3  ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 9,512.84 และ 6,252.20 บาท  สําหรับชวงอายุ  
4-10 ป 11-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากเงาะไดใหผลผลิตแลว 859.58  
1,255.26 และ 961.96   กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอไรของการผลิตเงาะในชวงอายุ 
4-10 ป 11-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไปคือ 4,131.60  13,457.83 และ 8,692.50 บาท ณ ราคาผลผลิต
เทากับ 11.00 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 5,323.78  
350.03 และ 1,889.06  บาทตอไร และมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม  4.81 10.72  และ 9.04  บาท 
ตามลําดับชวงอายุ   
 พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เงาะ มีตนทุนท้ังหมดไรละ 
5,667.90 บาท จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 4,974.56 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 693.34 บาท 
หรือประมาณรอยละ 88  และ 12  ของตนทุนทั้งหมด  ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนั้น
เปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 4,117.55 บาท (รอยละ 74 ของตนทุนท้ังหมด) และไมเปนเงินสดไรละ 
1,550.35 บาท (รอยละ 26 ของตนทุนท้ังหมด) ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดรอยละ 72 เปนตนทุนผันแปร  
ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นประมาณรอยละ 47 เปนคาแรงงานที่มีมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตร
ประมาณ 250 บาทตอไร  โดยที่คาแรงงานประมาณรอยละ 96 เปนคาแรงงานคน สวนคาปุยเคมี  
คายาปราบศัตรูพืช ยาปราบวัชพืชและคาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 12   28  
22 และ 19  ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด  ตามลําดับ ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ียทุกชวงอายุ 
907.27 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายได
เฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 9,979.97 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
เงินสดไรละ 5,862.42 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 5,005.41 บาท และผลตอบแทน
เหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 4,312.07 บาท  ตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 6.42 บาท
ซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ ทําใหเกษตรกรยังคงมีกําไรจากการผลิต (ตารางท่ี 4-5 
และตารางที่ 4-10)  เมื่อพิจารณาตามชวงอายุเงาะในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอยสําหรับ
การปลูกเงาะ พบวา ตนทุนในปท่ี 1 นั้นประมาณรอยละ 36 ของตนทุนท้ังหมดเปนคาแรงงาน 
ลําดับรองลงมาเปนตนทุนคงที่และคาวัสดุการเกษตร โดยมีมูลคาประมาณรอยละ 30 และ 20 
ของตนทุนท้ังหมด สําหรับชวงอายุท่ีเหลือนั้น คาแรงงานยังคงมีสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39 
39 40 ของตนทุนท้ังหมดในปที่ 2-3  ปท่ี 4-10 และ 21 ปข้ึนไป  ตามลําดับ  ในปท่ี 1 และปท่ี 2-3 นั้น 
เกษตรกรยังไมมี รายไดเนื่องจากเงาะปท่ี 1 และปท่ี 2-3  ยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว   
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ตารางที่ 4-10  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 4,105.55            869.01                4,974.56              
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,074.76              0.54                     2,075.30              
พันธุ 5.96                     -                       5.96                     
ปุยคอก/ปุยหมัก 159.28                 -                       159.28                 
ปุยเคมี 257.17                 -                       257.17                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 69.61                   -                       69.61                   
ยาปราบวัชพืช 464.15                 0.54                     464.69                 
ยาปราบศัตรูพืช 588.07                 -                       588.07                 
ฮอรโมน 41.34                   -                       41.34                   
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 397.49                 -                       397.49                 
วัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ 91.69                   -                       91.69                   

1.2 คาแรงงานคน 1,595.54              646.16                 2,241.70              
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 58.81                   25.11                   83.92                   
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 116.36                 -                       116.36                 
1.5 คาขนสงผลผลิต -                       -                       -                       
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบ้ียเงินกู ) -                       197.20                 197.20                 
1.7 คาดอกเบ้ียเงินกู 260.08                 -                       260.08                 

2. ตนทุนคงท่ี 12.00                 681.34                693.34                
2.1 คาเชาท่ีดิน 8.06                     -                       8.06                     
2.2 คาภาษีท่ีดิน 3.94                     -                       3.94                     
2.3 คาใชท่ีดิน -                       244.00                 244.00                 
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร -                       437.34                 437.34                 

รวมตนทุนท้ังหมด 4,117.55            1,550.35             5,667.90              
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 907.27                
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 9,979.97              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 5,862.42              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 5,005.41              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 4,312.07              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท 
ปรากฏวาปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด
ขาดทุนไรละ 8,016.58 และ 11,473.86 บาท  สวนปท่ี 2-3  ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 5,311.42 และ 3,545.69 บาท  สําหรับชวงอายุ  
4-10 ป 11-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากเงาะไดใหผลผลิตแลว 919.12  
930.48 และ 947.91   กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงถาพิจารณาในรายละเอียด พบวาคาวัสดุการเกษตร
มีสัดสวนนอยกวาคาแรงงาน  ตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอไรของการผลิตเงาะในชวงอายุอายุ 4-10  ป 11-20 ป 
และอายุ 21 ปข้ึนไปคือ 5,846.47 5,961.73 และ 6,088.98  บาท  ณ ราคาผลผลิต 11 บาทตอกิโลกรัม 
ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 4,263.85 4,273.55 และ 4,338.03 บาทตอไร  
ดังนั้นจึงมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 6.36  6.41 และ 6.42  ตามลําดับ ในจํานวนตนทุน
ท้ังหมดนั้นจําแนกเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 84  86 และ 86  ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะ
ตนทุนผันแปรแลวจะทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 5,190.95 5,136.83 
และ 5,217.77  บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ  (ตารางท่ี 4-11) 
 จากตารางท่ี 4-12 พบวา เงาะท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมระดับตาง ๆ 
เฉพาะพ้ืนท่ีภาคใตนั้น ไมวาพื้นท่ีปลูกเงาะท่ีสํารวจจถูกจําแนกอยูในระดับความเหมาะสมของท่ีดิน
ระดับใด เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวาภาคตะวันออกท้ังส้ิน ท้ังนี้เปนเพราะไดรับจํานวน
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่สูงกวาและยังมีตนทุนการผลิตตํ่ากวาในทุกระดับความเหมาะสมของที่ดิน
ในแตละภาคอีกดวย  เปนผลใหตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอกิโลกรัมของผลผลิตตํ่ากวาราคาผลผลิต
ที่เกษตรกรไดรับ เกษตรกรจึงมีกําไรในทุกระดับพื้นท่ี  สวนท่ีเงาะท่ีปลูกในภาคตะวันออก นั้น
พบวาถาพื้นที่ปลูกนั้นถูกจัดอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) แลวเกษตรกรจะมีตนทุน
ตอกิโลกรัมของผลผลิตตํ่ากวาอีก 2 เขตคือพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง และพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย อยางไรก็ดีพบวา เกษตรกรมีกําไรทั้ง 3 เขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินเพราะมีตนทุนตอ
หนวยนอยกวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ 

  4.1.2.2 ตนทุน/รายไ ดและผลตอบแทนจําแนกตามภาค 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงาะท่ีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอายุอยูในชวง 
เดียวกันคือ 4-10 ป มีตนทุนท้ังหมดไรละ 10,519.24 บาท จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 8,987.95 บาท 
และตนทุนคงท่ีไรละ 1,531.29 บาท หรือประมาณรอยละ 85 และ 15  ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุน
ท้ังหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 5,652.56 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 4,866.68บาท หรือ
ประมาณรอยละ 54 และ 46 ของตนทุนท้ังหมด ตามลําดับ ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดน้ันเปนตนทุนผันแปร 
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 ชวงอายุ 1
 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ 
4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 ชวงอายุต้ังแต
 21 ปขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 8,016.58   3,545.69   4,919.37   5,098.45   5,209.24         4,974.56   

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,260.45   659.27      2,082.16   2,213.21   2,204.91         2,075.30   

1.2 คาแรงงาน 4,078.36   2,595.68   2,293.12   2,309.72   2,432.32         2,325.62   

1.3 คาใชจายอื่น ๆ 1,677.77   290.74      544.09      575.52      572.01            573.64      

2. ตนทุนคงที่ 3,457.28   1,765.73   927.10      863.28      879.74            693.34      

รวมตนทุนทั้งหมด 11,473.86 5,311.42   5,846.47   5,961.73   6,088.98         5,667.90   

ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -            -            919.12      930.48      947.91            907.27      

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00        11.00        11.00        11.00        11.00              11.00       

มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -            -            10,110.32 10,235.28 10,427.01       9,979.97   

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 8,016.58-   3,545.69-   5,190.95   5,136.83   5,217.77         5,005.41   

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 11,473.86- 5,311.42-   4,263.85   4,273.55   4,338.03         4,312.07   

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -            -            6.36          6.41          6.42                6.25         

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)

ตารางที่ 4-11  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย 
                       จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48

รายการ
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ตารางที่ 4-12 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะจําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ในพื้นที่ภาคตาง ๆ ของประเทศ ปการผลิต 2547/48

ตะวันออก ใต  ตะวันออก  ใต  ตะวันออก  ใต

1. ตนทุนผันแปร 6,462.41         3,937.14         5,173.31          4,179.98         5,332.67         3,017.97         
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,312.90           854.09              1,689.12           948.80              2,289.60           651.16              
1.2 คาแรงงาน 2,278.62           2,921.84           2,882.37           2,979.63           2,435.99           2,001.82           
1.3 คาใชจายอื่นๆ 870.89              161.21              601.82              251.55              607.08              364.99              

2. ตนทุนคงที่ 1,389.91         757.44            764.85             725.44            766.10            656.41            
รวมตนทุนทั้งหมด 7,852.32         4,694.58         5,938.16          4,905.42         6,098.77         3,674.38         
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,056.82         1,298.68         856.29             1,112.49         865.52            1,184.75         
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 9.30                12.50              9.30                12.50              9.30                12.50              
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 9,828.43         16,233.50       7,963.50          13,906.13       8,049.34         14,809.38       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 3,366.02         12,296.36       2,790.19          9,726.15         2,716.67         11,791.41       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 1,976.11         11,538.92       2,025.34          9,000.71         1,950.57         11,135.00       
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 7.43                3.61                6.93                4.41                7.05                3.10                

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
เหมาะสมสูง (S1)  เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3)



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

4-21

เกือบท้ังหมดยกเวนคาภาษีท่ีดิน 2.12 บาทตอไร  และในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นคาวัสดุการเกษตร
มีมูลคานอยกวาคาแรงงานเกินกวา 1 เทา ในรายละเอียดของการใชแรงงานน้ันสวนใหญเปนแรงงานคน
มากกวาแรงงานเคร่ืองจักร โดยท่ีเปนแรงงานในครัวเรือนมากกวาแรงงานจางประมาณ 2 เทา เกษตรกร
ไดรับผลผลิต 1,388.89 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิตเฉลี่ยภาค  10.00 บาทตอกิโลกรัม 
เกษตรกรจึงมีรายไดหรือไดรับมูลคาผลผลิต 13,888.90 บาทตอไร โดยมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
เงินสด 8,236.34 บาทตอไร ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมด 4,900.95 และ 3,369.66 บาทตอไร ตนทุนท้ังหมดของการผลิตเงาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 7.57 บาท ซึ่งตํ่ากวาราคาที่เกษตรกรไดรับ เกษตรกรจึงไดรับผลกําไร
จากการผลิตเงาะ (ตารางท่ี 4-13 และตารางท่ี 4-14) 
 ภาคตะวันออก เงาะท่ีปลูกในภาคตะวันออกมีตนทุนท้ังหมดไรละ 5,753.43 บาท 
จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 5,014.55 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 738.88 บาท หรือประมาณ
รอยละ 87 และ 13  ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 4,118.60 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 1,634.83 บาท หรือประมาณรอยละ 72 และ 28 ของตนทุนท้ังหมด 
ตามลําดับ ซึ่งตนทุนที่เปนเงินสดนั้นเปนตนทุนผันแปรสูงถึงรอยละ 99.74  และในจํานวน
ตนทุนผันแปรนั้นคาวัสดุการเกษตรมีมูลคามากกวาคาแรงงานเพียง 88 บาทตอไร เกษตรกร
ไดรับผลผลิตเฉล่ียทุกชวงอายุ 871.49 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิตเฉล่ียภาค 9.30 บาทตอกิโลกรัม 
เกษตรกรจึงมีรายไดหรือไดรับมูลคาผลผลิต 8,104.86 บาทตอไร โดยมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
เงินสด 3,986.26 บาทตอไร ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมด 3,090.31 และ 2,351.43 บาทตอไร  ตนทุนทั้งหมดของการผลิตเงาะภาคตะวันออกเฉลี่ย
ตอกิโลกรัมเทากับ 6.60 บาท ซ่ึงตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ ดังนั้นเกษตรกรภาคตะวันออก
จึงยังมีกําไรจากการผลิตเงาะ (ตารางท่ี 4-14 และตารางท่ี 4-15) เม่ือพิจารณาตามชวงอายุเงาะ พบวา 
ประมาณรอยละ 39  ของตนทุนทั้งหมดในปที่ 1 เปนตนทุนคงที่ซึ่งไดแกคาอุปกรณการเกษตร
เปนสวนใหญ อันเปนอุปกรณหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับระบบการใหน้ํา สําหรับคาแรงงานน้ัน มีสัดสวน
ประมาณคร่ึงหนึ่งของตนทุนผันแปร ลําดับรองลงมาเปน คาวัสดุการเกษตรมีมูลคาประมาณรอยละ 27  
ตามลําดับ  เงาะชวงอายุที่เหลือนอกจากชวงอายุ 4-10 ปแลวจะมีสัดสวนของคาแรงงานนอยกวา
คาวัสดุการเกษตร  ชวงอายุ 2-3 ป เงาะในภาคตะวันออกมีคาวัสดุการเกษตรเพียงรอยละ 12  ขณะท่ี
คาแรงงานกลับมีมูลคามากกวาวัสดุการเกษตรประมาณ 3 เทาโดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 49 ของตนทุน
ทั้งหมด  เงาะอายุ 11-20  ปมีคาวัสดุการเกษตรนอยกวาคาแรงงานประมาณ 340 บาทตอไร หรือ
คิดเปนประมาณรอยละ 38 และ 42 ของตนทุนท้ังหมด ตามลําดับ เงาะปท่ี 1 และปท่ี 2-3 ยังไมให
ผลผลิต เกษตรกรผูปลูกเงาะใน 2 ชวงอายุนี้จึงยังไมมีรายไดคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว  เกษตรกร 
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ตารางท่ี 4-13  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 5,650.44            3,337.51            8,987.95              
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,468.78              -                       2,468.78              
พันธุ -                       -                       -                       
ปุยคอก/ปุยหมัก 166.67                 -                       166.67                 
ปุยเคมี 734.17                 -                       734.17                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 62.50                   -                       62.50                   
ยาปราบวัชพืช 418.89                 -                       418.89                 
ยาปราบศัตรูพืช 585.00                 -                       585.00                 
ฮอรโมน 184.44                 -                       184.44                 
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 206.00                 -                       206.00                 
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 111.11                 -                       111.11                 

1.2 คาแรงงานคน 938.89                 2,546.24              3,485.13              
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 1,309.44              557.50                 1,866.94              
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 233.33                 - 233.33                 
1.5 คาขนสงผลผลิต -                       -                       -                       
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                       233.77                 233.77                 
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 700.00                 -                       700.00                 

2. ตนทุนคงท่ี 2.12                   1,529.17            1,531.29              
2.1 คาเชาที่ดิน -                       -                       -                       
2.2 คาภาษีที่ดิน 2.12                     -                       2.12                     
2.3 คาใชที่ดิน -                       273.94                 273.94                 
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                       1,255.23              1,255.23              

รวมตนทุนท้ังหมด 5,652.56            4,866.68            10,519.24            
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,388.89              
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 10.00                   
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,888.90            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 8,236.34              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 4,900.95              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 3,369.66              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-14  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะจําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48  

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ใต รวม/เฉลี่ย
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 8,987.95                  5,014.55                 4,075.25                 4,494.79            
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,468.78                   2,158.70                   865.91                      1,647.17              
1.2 คาแรงงาน 5,352.07                   2,246.87                   2,974.58                   2,386.50              
1.3 คาใชจายอื่นๆ 1,167.10                   608.98                      234.76                      461.12                 

2. ตนทุนคงที่ 1,531.29                  738.88                    657.80                    700.05               
รวมตนทุนทั้งหมด 10,519.24                5,753.43                 4,733.05                 5,194.84            
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,388.89                  871.49                    1,200.24                 997.28               
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 10.00                      9.30                        12.50                      11.00                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 13,888.90                8,104.86                 15,003.00               10,970.08          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 4,900.95                  3,090.31                 10,927.75               6,475.29            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 3,369.66                  2,351.43                 10,269.95               5,775.24            
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 7.57                        6.60                        3.94                        5.21                    

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางท่ี 4-15  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะภาคตะวันออก ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 4,107.88            906.67               5,014.55              
1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,157.77              0.93                     2,158.70              
พันธุ 4.52                     -                       4.52                     
ปุยคอก/ปุยหมัก 152.49                 0.52                     153.01                 
ปุยเคมี 300.57                 -                       300.57                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 67.13                   -                       67.13                   
ยาปราบวัชพืช 368.30                 0.41                     368.71                 
ยาปราบศัตรูพืช 579.52                 -                       579.52                 
ฮอรโมน 47.96                   -                       47.96                   
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 399.53                 -                       399.53                 
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 237.75                 -                       237.75                 

1.2 คาแรงงานคน 1,514.31              697.85                 2,212.16              
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 24.35                   10.36                   34.71                   
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 153.24                 - 153.24                 
1.5 คาขนสงผลผลิต -                       -                       -                       
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                       197.53                 197.53                 
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 258.21                 -                       258.21                 

2. ตนทุนคงท่ี 10.72                 728.16               738.88                 
2.1 คาเชาที่ดิน 6.47                     -                       6.47                     
2.2 คาภาษีที่ดิน 4.25                     -                       4.25                     
2.3 คาใชที่ดิน -                       269.64                 269.64                 
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                       458.52                 458.52                 

รวมตนทุนท้ังหมด 4,118.60            1,634.83            5,753.43              
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 871.49                 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 9.30                     
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 8,104.86              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 3,986.26              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 3,090.31              
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 2,351.43              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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จึงประสบกับการขาดทุนเทากับมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งถาพิจารณาตามประเภทตนทุนแลว 
ปรากฏวาปท่ี 1 และปท่ี 2-3 เกษตรกรประสบกับการขาดทุนโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
ขาดทุนไรละ 4,584.28 และ 3,545.69  บาท  ตามลําดับชวงอายุ  ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้น
พบวาขาดทุนไรละ 7,573.38 และ 5,311.42 บาท ตามลําดับชวงอายุ สําหรับชวงอายุ 4-10 ป 11-20 ป 
และอายุ 21 ปข้ึนไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากเงาะใหผลผลิตแลว 822.83  1,055.29 และ 842.39  
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาปริมาณผลผลิตไดเพิ่มข้ึนตามอายุเงาะท่ีเพิ่มขึ้น ยกเวน
ชวงอายุ 21 ปขึ้นไป ตนทุนทั้งหมดของการผลิตเงาะในชวงอายุอายุ 4-10 ป 11-20 ป และอายุ 
ต้ังแต 21 ปข้ึนไปคือ 5,674.32 5,835.66 และ 8,134.62 บาทตอไร  ณ ราคาขายผลผลิต 9.30 บาท
ตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรที่ปลูกเงาะชวงอายุ 4-10 ป มีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดกําไรไรละ 2,510.92 และ 1,978.00 บาท ตามลําดับ หรือตนทุนท้ังหมด
เฉล่ียตอกิโลกรัม 6.90  บาท ซ่ึงมีมูลคานอยกวาราคาขายผลผลิตเงาะท่ีเกษตรกรไดรับถึง 2.40 บาท         
ตอกิโลกรัม ขณะท่ีเงาะในชวงอายุ 11-20 ป เกษตรกรมีกําไรโดยท้ังหมดไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 4,351.08 และ 3,978.54 บาทตอไร หรือคิดเปนตนทุน      
การผลิต 5.53 บาทตอกิโลกรัม สวนเงาะอายุ 21 ปข้ึนไปเกษตรกรขาดทุนเพราะไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนท้ังหมดขาดทุน 300.39 บาทตอไร  หรือเปนตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 9.66 บาท ซ่ึงมากกวา
ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ คือ 9.30 บาท แตเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวจะทําใหเกษตรกรมี
กําไรโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 408.32 บาทตอไร  (ตารางท่ี 4-16) 
 ภาคใต  เงาะที่ปลูกในภาคใตมีตนทุนท้ังหมดไรละ 4,733.05 บาท จําแนกเปน
ตนทุนผันแปรไรละ 4,075.25 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 657.80 บาท หรือรอยละ 86 และ 14 
ของตนทุนท้ังหมด ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นจําแนกไดเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 2,529.23 บาท
หรือรอยละ 53  และไมเปนเงินสดไรละ 2,203.82 บาท หรือรอยละ 47 ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 99 เปนตนทุนผันแปรทั้งหมด  ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นคาแรงงานมีมูลคามากกวา
คาวัสดุการเกษตร  โดยคาแรงงานคนคิดเปนรอยละ 81 ของคาแรงงานทั้งหมด สําหรับคาปุยเคมี
มีมูลคามากท่ีสุดหรือมีมูลคาประมาณรอยละ 56  ของคาวัสดุการเกษตรท้ังหมด  ปริมาณผลผลิต
เฉล่ียทุกชวงอายุของภาคใตคือ 1,200.24 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 12.50 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 15,003.00 บาท เกษตรกรจงึมีกาํไร 
โดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดเฉล่ียไรละ 
10,927.75  และ 10,269.95 ตามลําดับ โดยมีตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 3.94 บาท 
ซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิต ท่ีเกษตรกรไดรับ 12.50 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 4-14 และตารางท่ี 4-17)   
เม่ือพิจารณาตามชวงอายุเงาะ พบวา ประมาณรอยละ 81 ของตนทุนท้ังหมดในปท่ี 1นั้นเปนตนทุนผันแปร 
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ตารางที่ 4-16 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ ภาคตะวันออก จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 1
 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ 
4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 ชวงอายุ
ต้ังแต 21 ป
ขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 4,584.28   3,545.69   5,141.40   5,463.12    7,425.91      5,014.55    
1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,217.49   659.27      2,360.97   1,787.94    2,993.37      2,158.70    

1.2 คาแรงงาน 2,288.38   2,595.68   2,103.18   3,167.64    3,710.43      2,246.87    

1.3 คาใชจายอื่นๆ 1,078.41   290.74      677.25      507.54       722.11         608.98       

2. ตนทุนคงที่ 2,989.10   1,765.73   532.92      372.54       708.71         738.88       
รวมตนทุนทั้งหมด 7,573.38   5,311.42   5,674.32   5,835.66    8,134.62      5,753.43    
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -            -           822.83      1,055.29    842.39         871.49       
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 9.30          9.30         9.30          9.30          9.30             9.30           
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -            -           7,652.32   9,814.20    7,834.23      8,104.86    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 4,584.28-   3,545.69-   2,510.92   4,351.08    408.32         3,090.31    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 7,573.38-   5,311.42-   1,978.00   3,978.54    300.39-         2,351.43    
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -            -           6.90          5.53          9.66             6.60           

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-17  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะภาคใต ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนการผลิต

1. ตนทุนผันแปร 2,507.47            1,567.78             4,075.25             
1.1 คาวัสดุการเกษตร 865.91                 -                       865.91                 
พันธุ 45.24                   -                       45.24                   
ปุยคอก/ปุยหมัก 41.57                   -                       41.57                   
ปุยเคมี 487.55                 -                       487.55                 
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 32.42                   -                       32.42                   
ยาปราบวัชพืช 61.12                   -                       61.12                   
ยาปราบศัตรูพืช 48.72                   -                       48.72                   
ฮอรโมน 24.47                   -                       24.47                   
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 124.82                 -                       124.82                 
วัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ -                       -                       -                       

1.2 คาแรงงานคน 1,213.07              1,188.13              2,401.20              
1.3 คาแรงงานเคร่ืองจักร 320.00                 253.38                 573.38                 
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 2.11                     - 2.11                     
1.5 คาขนสงผลผลิต 0.51                     -                       0.51                     
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบ้ียเงินกู ) -                       126.27                 126.27                 
1.7 คาดอกเบ้ียเงินกู 105.87                 -                       105.87                 

2. ตนทุนคงท่ี 21.76                 636.04                657.80                
2.1 คาเชาท่ีดิน 17.88                   -                       17.88                   
2.2 คาภาษีท่ีดิน 3.88                     -                       3.88                     
2.3 คาใชท่ีดิน -                       264.12                 264.12                 
2.4 คาเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร -                       371.92                 371.92                 

รวมตนทุนท้ังหมด 2,529.23            2,203.82             4,733.05             
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 1,200.24             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.50                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 15,003.00           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 12,473.77           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 10,927.75           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 10,269.95           

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ซ่ึงไดแกคาแรงงานเปนสวนใหญมีมูลคาเกินกวาคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 64 ของตนทุนท้ังหมด ซ่ึงพบวา
ในทุกชวงอายุเงาะ คาแรงงานจะมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตร  โดยเฉพาะชวงอายุ 11-20 ป และอายุ 
21 ปข้ึนไป  มีคาแรงงานสูงประมาณรอยละ 80 และ 79  ของตนทุนผันแปรใน 2 ชวงอายุดังกลาว
ซ่ึงมีมูลคามากกวาคาวัสดุเกษตรประมาณ  3,260 และ 3,320   บาทตอไร ตามลําดับ เงาะปท่ี 1 และ
ปท่ี 2-3 ยังไมใหผลผลิต เกษตรกรผูปลูกเงาะใน 2  ชวงอายุนี้จึงยังไมมีรายไดคงมีแตคาใชจายเพียง
อยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งถาพิจารณา
ตามประเภทตนทุนแลว ปรากฏวาปท่ี 1 และปท่ี 2-3 เกษตรกรประสบกับการขาดทุนโดยไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 5,005.92 และ 4,102.96  บาท  ตามลําดับชวงอายุ  
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นพบวาขาดทุนไรละ 6,148.69 และ 5,532.91 บาท ตามลําดับ
ชวงอายุ สําหรับชวงอายุ 4-10 ป 11-20 ป และอายุ 21 ปขึ้นไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากเงาะ
ใหผลผลิตแลว 1,016.60 1,401.00 1,170.53   กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาปริมาณ
ผลผลิตไดเพิ่มข้ึนตามอายุเงาะท่ีเพิ่มข้ึนในระยะแรก แตเม่ือเงาะอายุเกินกวา 20 ป ปริมาณผลผลิตเร่ิมลดลง
เชนเดียวกับภาคตะวันออก  ตนทุนท้ังหมดของการผลิตเงาะในชวงอายุอายุ 4-10 ป 11-20 ป และอายุ 
ต้ังแต 21 ปข้ึนไปคือ 5,279.82 6,154.01 และ 5,779.99 บาทตอไร  ณ ราคาขายผลผลิต 12.50 บาท
ตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 8,023.13 12,293.08 และ 
9,321.41 บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ  และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 7,427.68  
11,358.49 และ 8,851.64 บาท ในแตละชวงอายุ ตามลําดับ หรือคิดเปนตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 
5.19 4.39 และ 4.94 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงมีมูลคามากกวาราคาขายผลผลิตเงาะท่ีเกษตรกรไดรับทั้งหมด
เกษตรกรจึงมีกําไร  (ตารางท่ี 4-18)  
 เม่ือพิจารณาผลตอบแทนของการปลูกเงาะในแตละภาคโดยจําแนกตามระดับ
ความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินพบวา เกษตรกรที่ปลูกเงาะในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง 
(S1) จะมีปริมาณผลผลิตสูงสุดคือ 1,056.82 และ 1,298.68 กิโลกรัมตอไรสําหรับภาคตะวันออก
และภาคใต ตามลําดับ สวนพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดรับผลผลิตประมาณ 860 และ 
1,110  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับภาค  ราคาขายผลผลิตนั้นแตกตางกันโดยภาคใตเกษตรกรขายผลผลิต
ไดราคาสูงกวาภาคตะวันออกกิโลกรัมละ 3.20 บาท  สงผลใหเกษตรกรในภาคใตไดรับมูลคาผลผลิตเฉล่ีย
ตอไรสูงกวาและยังมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมตํ่ากวาภาคตะวันออกประมาณ 1 เทา  
ภาคตะวันออกเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 3,366.02  2,790.19  และ  2,716.67 บาทตอไร 
สําหรับพื้นท่ีความเหมาะสมสูง ปานกลางและเล็กนอย ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาในเขตพื้นท่ีท่ีดินมี
ความเหมาะสมปานกลางจะไดรับผลผลิตเงาะนอยกวาเขตพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย
ประมาณ 10 กิโลกรัมตอไร สวนในพื้นท่ีภาคใตนั้น ในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง เกษตรกร 
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ตารางท่ี 4-18 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเงาะ ภาคใต จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-3 ป

 ชวงอายุ 
4-10 ป

 ชวงอายุ 
11-20 ป

 ชวงอายุ
ต้ังแต 21 ป
ข้ึนไป

 รวม/เฉลี่ย

1. ตนทุนผันแปร 5,005.92 4,102.96   4,684.37   5,219.42     5,310.22    4,075.25   

1.1 คาวัสดุการเกษตร 794.49    935.33      864.52      886.41        857.21        865.91      

1.2 คาแรงงาน 3,976.11 3,032.75   3,450.27   4,151.20     4,174.27    2,974.58   

1.3 คาใชจายอ่ืนๆ 235.32    134.88      369.58      181.81        278.74        234.76      

2. ตนทุนคงที่ 1,142.77 1,429.95   595.45      934.59        469.77        657.80      

รวมตนทุนทั้งหมด 6,148.69 5,532.91   5,279.82   6,154.01     5,779.99    4,733.05   

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) -          -            1,016.60   1,401.00     1,170.53    1,200.24   

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.50      12.50        12.50        12.50          12.50          12.50        

มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -          -            12,707.50 17,512.50   14,631.63  15,003.00 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 5,005.92- 4,102.96-   8,023.13   12,293.08   9,321.41    10,927.75 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 6,148.69- 5,532.91-   7,427.68   11,358.49   8,851.64    10,269.95 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -          -            5.19          4.39            4.94            3.94          

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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มีรายไดเหนือตนทุนผันแปร 12,296.36 บาท  สวนในเขตพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง
ของภาคใตนั้นเกษตรกรไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาเขตพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอยอาจเปนเพราะ
มีตนทุนท้ังตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี และยังไดรับผลผลิตตํ่ากวากันอีกประมาณ 70 กิโลกรัม
ตอไร  เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางจึงไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
9,726.15 บาทตอไร และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 9,000.71 บาทตอไร ขณะท่ีเขตพื้นท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมเล็กนอยมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 11,791.41 และ 11,135.00 บาทตอไร  
ตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิตนั้นพบวามีมูลคาเทากับ 3.61 4.41 และ 3.10 บาทตอกิโลกรัม
สําหรับเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง พื้นท่ีท่ีดินเหมาะสมปานกลาง และพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย สําหรับภาคใต ตามลําดับ ขณะที่ภาคตะวันออกนั้นมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ของผลผลิตเทากับ 7.43 6.93 และ 7.05 บาท ตามลําดับพื้นท่ี (ตารางท่ี 4-19) 

  4.1.2.3 การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาการปลูกทดแทนเงาะ 
  เนื่องจากเงาะเปนพืชท่ีมีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป  การวิเคราะหคร้ังนี้กําหนดใหมี
รอบอายุการผลิต 25 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิตจึงใชมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
หรือผลไดเหนือตนทุนผันแปรท้ังหมด (NPV) อัตราสวนของผลไดตอการลงทุน (B/C Ratio) และ
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) ผลไดสุทธิท่ีคิดเปนมูลคาปจจุบัน ณ อัตรา
คิดลดรอยละ 5.50  ตลอดอายุการผลิต 25 ป  มีมูลคา  53,442.68  บาทตอไร  ทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนทั้งหมดหรือผลไดเฉลี่ยตอปประมาณ 4,008.20 บาทตอป อัตราสวนของผลไดตอตนทุน 
(B/C Ratio) เทากับ 1.81  สวนอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) เทากับรอยละ 
27.47 และมีจุดคุมทุนปท่ี 8  เม่ือพิจารณาตามความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน พบวา พื้นท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมสูง (S1) เงาะใหผลไดปจจุบันสุทธิ 46,522.12 บาทตอไร หรือ 3,489.16 บาทตอไร
ตอป  อัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.47 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 23.20 
จุดคุมทุนปท่ี 9  ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เงาะใหผลไดปจจุบันสุทธิตํ่าท่ีสุด
ใน 3 เขตพื้นท่ีเหมาะสม 12,534.52 บาทตอไร หรือ 940.09 บาทตอไรตอปโดยมีอัตราสวนของผลได
ตอตนทุนเทากับ 1.14  และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 16.49  จุดคุมทุนปท่ี 9  สวนพืน้ท่ีท่ีดนิ
มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เงาะใหผลไดปจจุบันสุทธิ  21,434.85 บาทตอไร หรือ 1,607.61 บาทตอไร
ตอปโดยมีอัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.27 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 14.85 
จุดคุมทุนปท่ี 11 แตถาพิจารณาเปนรายภาคปรากฏวาภาคใตใหรายไดที่ดีกวาภาคตะวันออก
เพราะตัวช้ีวัดทุกตัวมีคาสูงกวา กลาวคือ เงาะในภาคใตใหผลไดปจจุบันสุทธิ 69,976.81 บาทตอไร 
หรือ 5,248.26 บาทตอไรตอป โดยมีอัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.87 และอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 26.67  มีจุดคุมทุนเร็วท่ีสุดกลาวคือมีจุดคุมทุนปท่ี 6  สําหรับ 
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ตารางที่ 4-19 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต เงาะ จําแนกตามภาค ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมระดับตาง ๆ ปการผลิต 2547/48

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
ตะวันออก ใต

เหมาะสม
สูง (S1)

เหมาะสม
ปานกลาง (S2)

 เหมาะสม
เล็กนอย (S3)

เหมาะสมสูง 
(S1)

เหมาะสมปาน
กลาง (S2)

เหมาะสม
เล็กนอย (S3)

1. ตนทุนผันแปร 6,462.41   5,173.31       5,332.67           3,937.14         4,179.98        3,017.97         
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,312.90     1,689.12         2,289.60           854.09              948.80             651.16              
1.2 คาแรงงาน 2,278.62     2,882.37         2,435.99           2,921.84           2,979.63          2,001.82           
1.3 คาใชจายอื่นๆ 870.89        601.82            607.08              161.21              251.55             364.99              

2. ตนทุนคงที่ 1,389.91   764.85          766.10             757.44            725.44           656.41            
รวมตนทุนทั้งหมด 7,852.32   5,938.16       6,098.77           4,694.58         4,905.42        3,674.38         
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,056.82   856.29          865.52             1,298.68         1,112.49        1,184.75         
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 9.30           9.30              9.30                 12.50              12.50             12.50              
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 9,828.43   7,963.50       8,049.34           16,233.50       13,906.13      14,809.38       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 3,366.02   2,790.19       2,716.67           12,296.36       9,726.15        11,791.41       
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 1,976.11   2,025.34       1,950.57           11,538.92       9,000.71        11,135.00       
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 7.43           6.93              7.05                 3.61                4.41               3.10                

รายการ
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ภาคตะวันออกนั้นเงาะมีคาตัวช้ีวัดทุกตัวตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาคใต กลาวคือ ใหผลได
ปจจุบันสุทธิ  14,409.36  บาทตอไร หรือ 1,080.70 บาทตอไรตอป โดยมีอัตราสวนของผลได
ตอตนทุนเทากับ 1.20 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 12.92 จุดคุมทุนปท่ี 22 (ตารางที่ 4-20) 
จากเกณฑการตัดสินใจ (ดูรายละเอียดบทที่ 1) สรุปไดการลงทุนผลิตเงาะในพ้ืนท่ีตาง ๆ   ตามท่ีจําแนกไวนั้น
ยังกระทําได เพราะคาตัวชี้วัดจากการคํานวณสูงกวาคาวิกฤตที่กําหนดไว แตเปนท่ีนาสังเกตวา
ภาคตะวันออกมีคาตัวช้ีวัดทุกตัวคอนขางตํ่า ทําใหเกษตรกรในภาคนี้มีความเส่ียงสูงกวาพื้นท่ีอ่ืน  ๆ
ประกอบกับเกษตรกรบางรายตองการเปลี่ยนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตร (รอยละ 15.79 ของ
เกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกท้ังหมด) และบางสวนหรือรอยละ 30.26 ของเกษตรกรที่สํารวจ
ในภาคตะวันออกท้ังหมด)ไมแนใจวาจะประกอบอาชีพในการเกษตรดังเดิมหรือไม ดังนั้นอาจเปน
สาเหตุท่ีเกษตรกรจะเลือกปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชนยางพาราหรือปาลมน้ํามัน หรือเปล่ียนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน  
 การลงทุนปลูกไมผลนั้นเกษตรกรจะตองตัดสินใจวาควรทําการตัดทิ้งแลว
ปลูกใหมเม่ือใดจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกไมผล
จะลดลงเม่ือถึงอายุหนึ่งไมคุมกับคาใชจายตาง ๆ ดังนั้นจึงไดวิเคราะหหาชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการปลูกทดแทนโดยวิธี capital  budgeting  หากกลับไปพิจารณาผลการวิเคราะหขางตนแลว
จะพบวารายไดหรือผลไดปจจุบันสุทธิสามารถอธิบายไดเพียงลักษณะกําไรหรือขาดทุนทางการคา 
ของสวนไมผลในแตละปเทานั้น ไมสามารถบอกไดวาเกษตรกรควรจะปลูกไมผลติดตอกันนาน
เปนระยะเวลากี่ปจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงควรคํานวณรายไดหรือผลไดมาตรฐาน  
(standardized income) หรือผลไดสุทธิเฉลี่ยตอปของผลไดปจจุบันสุทธิสะสมซ่ึงคํานวณจาก
ผลไดปจจุบันสุทธิสะสมปรับดวย Capital Recovery Factor เพื่อใหเปรียบเทียบกันได ซ่ึงผลได
ปจจุบันสุทธิสะสมคือผลรวมของผลไดปจจุบันสุทธิในปกอนหนานั้นเขาดวยกัน การคํานวณดวย
วิธีการดังนี้สามารถทําใหเกษตรกรทําการตัดสินใจไดวาควรทําการปลูกไมผลติดตอกันเปนระยะเวลากี่ป 
โดยพิจารณาจากปท่ีมีผลไดมาตรฐานสูงสุด การวิเคราะหหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการท่ีโคนตนเกาท้ิง
และปลูกทดแทนข้ึนมาใหมของการลงทุนปลูกเงาะไดดําเนินการตามวิธีการของ สมใจ (2544) 
ผลการวิเคราะหจากตารางท่ี 4-21 ถึง 4-26  สรุปไดวาเกษตรกรผูปลูกเงาะในภาพรวมของท้ังประเทศ
และภาคใตนั้นพบวายังไมควรตัดตนเงาะท้ิงเม่ืออายุเงาะ 25 ป เพราะเงาะยังใหผลไดมาตรฐานท่ีเปนบวก
และมีมูลคาสูงสุดอยู  และถาปลูกตอไปคาดวาผลไดมาตรฐานยังคงสูงข้ึนเพราะผลไดปจจุบัน
สะสมยังคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ   ขณะท่ีภาคตะวันออกน้ัน ควรตัดตนเงาะท้ิงเม่ือเงาะอายุ 18 ปเนื่องจาก
ผลไดมาตรฐานท่ีเปนบวกและมีมูลคาสูงสุดอยูท่ีปท่ี 18 จากนั้นผลไดมาตรฐานเริ่มลดลง ทั้งที่เงาะ
ยังอยูในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเพียง 15 ป  และถาพิจารณาตามระดับความเหมาะสมของท่ีดินท่ีใช 
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ตารางที่ 4-20 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนผลิตเงาะ

รายการ ผลไดปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) อัตราสวนผลไดตอตนทุน ผลไดปจจุบันสุทธิเฉลี่ยตอป
(บาท/ไร) (รอยละ) (B/C Ratio) (บาท/ไร)

รวมทั้งประเทศ 53,442.68 27.47 1.81                                    4,008.20

ระดับความเหมาะสมสูง 46,522.12 23.20 1.47                                    3,489.16

ระดับความเหมาะสมปานกลาง 12,534.52 16.49 1.14                                    940.09

ระดับความเหมาะสมเล็กนอย 21,434.85 14.85 1.27                                    1,607.61

ภาคตะวันออก 14,409.36 12.92 1.20                                    1,080.70

ภาคใต 69,976.81 26.67 1.87                                    5,248.26
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ตารางที่ 4-21  ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -4,545.97 -4,307.31 -4,307.31 -4,544.21
2 -3,338.83 -2,999.94 -7,307.25 -3,956.87
3 -4,853.76 -4,135.40 -11,442.65 -4,239.50
4 1,385.36 1,118.68 -10,323.97 -2,947.49
5 1,935.05 1,461.93 -8,862.04 -2,073.72
6 4,664.13 3,383.83 -5,478.21 -1,095.64
7 5,236.68 3,602.84 -1,875.38 -330.07
8 5,140.77 3,351.78 1,476.40 233.27
9 9,078.03 5,614.76 7,091.17 1,021.13

10 14,378.36 8,425.72 15,516.88 2,063.75
11 897.21 498.85 16,015.73 1,977.94
12 8,516.28 4,488.08 20,503.81 2,378.44
13 4,848.85 2,422.00 22,925.81 2,510.38
14 2,273.54 1,076.52 24,002.33 2,508.24
15 11,806.50 5,301.12 29,303.45 2,915.69
16 6,525.53 2,779.88 32,083.33 3,063.96
17 10,077.96 4,066.46 36,149.79 3,325.78
18 10,245.59 3,924.06 40,073.85 3,566.57
19 8,316.52 3,023.06 43,096.90 3,727.88
20 6,872.42 2,367.55 45,464.45 3,796.28
21 6,302.29 2,057.70 47,522.15 3,873.06
22 5,293.10 1,640.86 49,163.01 3,908.46
23 5,293.10 1,556.17 50,719.18 3,930.74
24 5,293.10 1,474.13 52,193.31 3,966.69
25 5,293.10 1,397.38 53,590.69 3,992.51

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 997.28 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 8
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี 4-22 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -5,704.84 -5,405.34 -5,405.34 -5,702.63
2 -7,600.38 -6,828.94 -12,234.28 -6,624.86
3 -8,324.42 -7,092.41 -19,326.68 -7,160.54
4 6,220.25 5,022.85 -14,303.83 -4,083.74
5 5,159.17 3,897.75 -10,406.08 -2,435.02
6 3,779.43 2,741.98 -7,664.10 -1,532.82
7 5,436.02 3,739.98 -3,924.12 -690.65
8 5,159.17 3,363.78 -560.34 -88.53
9 5,159.17 3,190.95 2,630.61 378.81
10 8,449.90 4,951.64 7,582.25 1,008.44
11 10,446.62 5,808.32 13,390.57 1,653.74
12 7,278.19 3,835.61 17,226.17 1,998.24
13 14,208.56 7,097.18 24,323.35 2,663.41
14 10,142.94 4,802.68 29,126.03 3,043.67
15 12,071.13 5,419.94 34,545.97 3,437.32
16 10,446.62 4,450.26 38,996.23 3,724.14
17 7,741.79 3,123.81 42,120.04 3,875.04
18 755.94 289.53 42,409.57 3,774.45
19 652.07 237.03 42,646.59 3,688.93
20 2,170.95 747.89 43,394.49 3,623.44
21 2,170.95 708.82 44,103.30 3,594.42
22 2,170.95 672.99 44,776.30 3,559.72
23 2,170.95 638.26 45,414.55 3,519.63
24 2,170.95 604.61 46,019.16 3,497.46
25 2,170.95 573.13 46,592.30 3,471.13

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 1259.71 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 9
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี 4-23 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -4,403.90 -4,172.70 -4,172.70 -4,402.19
2 -6,252.20 -5,617.60 -9,790.30 -5,301.45
3 -6,252.20 -5,326.87 -15,117.17 -5,600.91
4 -546.10 -440.98 -15,558.15 -4,441.85
5 3,224.81 2,436.34 -13,121.80 -3,070.50
6 3,305.20 2,397.92 -10,723.88 -2,144.78
7 6,272.98 4,315.81 -6,408.07 -1,127.82
8 5,798.17 3,780.41 -2,627.66 -415.17
9 14,378.36 8,893.02 6,265.35 902.21
10 7,372.77 4,320.44 10,585.80 1,407.91
11 -1,088.50 -605.21 9,980.59 1,232.60
12 -806.80 -425.18 9,555.41 1,108.43
13 1,967.56 982.80 10,538.20 1,153.93
14 1,967.56 931.64 11,469.84 1,198.60
15 1,967.56 883.43 12,353.28 1,229.15
16 6,615.76 2,818.31 15,171.59 1,448.89
17 9,278.29 3,743.79 18,915.38 1,740.21
18 12,833.28 4,915.15 23,830.53 2,120.92
19 -14,301.31 -5,198.53 18,632.00 1,611.67
20 -30,046.74 -10,351.10 8,280.90 691.45
21 4,374.77 1,428.36 9,709.26 791.30
22 2,446.20 758.32 10,467.58 832.17
23 2,446.20 719.18 11,186.77 866.97
24 2,446.20 681.27 11,868.03 901.97
25 2,446.20 645.80 12,513.83 932.28

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 986.97 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 9
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี  4-24  ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -8,016.58 -7,595.71 -7,595.71 -8,013.47
2 -4,285.63 -3,850.64 -11,446.35 -6,198.20
3 -6,613.46 -5,634.67 -17,081.02 -6,328.52
4 -3,346.29 -2,702.13 -19,783.15 -5,648.09
5 -155.24 -117.28 -19,900.43 -4,656.70
6 2,101.22 1,524.44 -18,375.99 -3,675.20
7 5,190.95 3,571.37 -14,804.62 -2,605.61
8 5,190.95 3,384.50 -11,420.12 -1,804.38
9 13,234.43 8,185.49 -3,234.63 -465.79
10 3,361.16 1,969.64 -1,264.99 -168.24
11 3,726.47 2,071.92 806.93 99.66
12 6,207.14 3,271.16 4,078.09 473.06
13 6,525.53 3,259.50 7,337.60 803.47
14 5,136.83 2,432.29 9,769.89 1,020.95
15 10,601.74 4,760.18 14,530.07 1,445.74
16 10,010.83 4,264.61 18,794.68 1,794.89
17 9,297.39 3,751.50 22,546.18 2,074.25
18 8,431.04 3,229.09 25,775.27 2,294.00
19 5,136.83 1,867.24 27,642.50 2,391.08
20 2,406.72 829.12 28,471.62 2,377.38
21 -3,083.43 -1,006.74 27,464.88 2,238.39
22 -5,209.24 -1,614.86 25,850.01 2,055.08
23 -5,209.24 -1,531.52 24,318.50 1,884.68
24 -5,209.24 -1,450.77 22,867.72 1,737.95
25 -5,209.24 -1,375.24 21,492.48 1,601.19

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 11.00 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 907.27 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 11
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี  4-25  ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ ภาคตะวันออก

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -4,584.28 -4,343.61 -4,343.61 -4,582.50
2 -4,285.63 -3,850.64 -8,194.24 -4,437.18
3 -6,613.46 -5,634.67 -13,828.91 -5,123.61
4 -3,045.56 -2,459.29 -16,288.20 -4,650.28
5 -806.96 -609.66 -16,897.86 -3,954.10
6 -601.02 -436.04 -17,333.89 -3,466.78
7 2,086.16 1,435.28 -15,898.62 -2,798.16
8 2,510.92 1,637.12 -14,261.50 -2,253.32
9 13,311.93 8,233.43 -6,028.07 -868.04

10 6,946.61 4,070.72 -1,957.35 -260.33
11 2,737.96 1,522.31 -435.05 -53.73
12 3,500.14 1,844.57 1,409.52 163.50
13 4,351.08 2,173.36 3,582.88 392.33
14 4,351.08 2,060.23 5,643.12 589.71
15 8,838.56 3,968.51 9,611.63 956.36
16 7,217.97 3,074.85 12,686.49 1,211.56
17 6,549.15 2,642.58 15,329.07 1,410.27
18 2,093.56 801.83 16,130.90 1,435.65
19 -6,502.89 -2,363.80 13,767.10 1,190.85
20 291.94 100.57 13,867.68 1,157.95
21 408.32 133.32 14,000.99 1,141.08
22 408.32 126.58 14,127.57 1,123.14
23 408.32 120.05 14,247.62 1,104.19
24 408.32 113.72 14,361.33 1,091.46
25 408.32 107.80 14,469.13 1,077.95

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 9.30 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 871.49 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 12
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี  4-26 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนเงาะ ภาคใต

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -5,005.92 -4,743.11 -4,743.11 -5,003.98
2 -4,708.77 -4,230.83 -8,973.94 -4,859.39
3 -8,324.42 -7,092.41 -16,066.34 -5,952.58
4 -249.64 -201.58 -16,267.93 -4,644.49
5 4,201.79 3,174.45 -13,093.48 -3,063.87
6 7,775.35 5,641.02 -7,452.46 -1,490.49
7 7,444.08 5,121.53 -2,330.94 -410.24
8 10,899.12 7,106.23 4,775.29 754.50
9 8,023.13 4,962.31 9,737.59 1,402.21

10 9,644.45 5,651.65 15,389.24 2,046.77
11 7,072.33 3,932.21 19,321.46 2,386.20
12 9,001.51 4,743.80 24,065.25 2,791.57
13 10,220.26 5,105.02 29,170.27 3,194.14
14 6,906.00 3,269.99 32,440.26 3,390.01
15 13,741.88 6,170.10 38,610.36 3,841.73
16 -3,531.47 -1,504.41 37,105.95 3,543.62
17 14,771.82 5,960.43 43,066.38 3,962.11
18 9,991.79 3,826.86 46,893.24 4,173.50
19 12,293.08 4,468.53 51,361.77 4,442.79
20 12,851.55 4,427.36 55,789.13 4,658.39
21 11,310.02 3,692.72 59,481.85 4,847.77
22 9,321.41 2,889.64 62,371.48 4,958.53
23 9,321.41 2,740.49 65,111.98 5,046.18
24 9,321.41 2,596.01 67,707.99 5,145.81
25 9,321.41 2,460.85 70,168.84 5,227.58

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 12.50 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตลอดอายุโครงการ1200.24  กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 6
4) ใชคาเฉล่ียในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ผลไดสุทธิปที่
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ปลูกเงาะพบวา เกษตรกรควรตัดตนเงาะท้ิงในปท่ี 17 18 และ 19 สําหรับการปลูกเงาะในพื้นท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมสูง เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมเล็กนอย ตามลําดับ เพราะผลไดมาตรฐาน
ที่เปนบวกและมีมูลคาสูงสุดในปดังกลาวจะเร่ิมลดลงในปตอไป ท้ังท่ีเงาะยังอยูในชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดเพียง 14 15 และ 16 ป ตามลําดับพื้นท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน ถาเกษตรกรยังไมตองการ
ตัดตนเงาะท้ิงเม่ือถึงอายุดังกลาว ก็ควรหาแนวทางลดตนทุนการผลิตลง เพราะตนทุนการผลิตท่ีสูง 
จะทําใหรายไดลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหผลไดมาตรฐานลดลงเร็วตามไปดวย 

4.2 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติดานผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 4.2.1 ปญหาดานการผลิตทางการเกษตร 
 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูปลูกเงาะมีปญหาในการผลิตทุกราย ปญหาสําคัญประการแรก 
คือ ราคาผลผลิตตกตํ่า  คิดเปนรอยละ 72.14 ของเกษตรกรที่สํารวจทั้งหมด ลําดับรองลงมา
ไดแกปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง ฝนแลง ขาดแคลนแหลงน้ําพื ่อการเกษตรและศัตรูพืช
รบกวนคิดเปนรอยละ 68.66 42.79 23.88 และ 18.91 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-27) 
 เมื่อจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมของที่ดินพบวา เกษตรกร ที่ปลูกเงาะ
ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงเปนประการแรก 
รองลงมาคือปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าคิดเปนรอยละ 80.00  78.33 ตามลําดับ ลําดับถัดมาไดแก
ประสบภัยธรรมชาติคือ ฝนแลงและ ศัตรูพืชรบกวนคิดเปนรอยละ 38.33 และ 21.67 ตามลําดับ 
ขณะที่เกษตรกรในเขตพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ประสบกับปญหาเชนเดียวกับ
ภาพรวมกลาวคือ ปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปจจัยการผลิตมีราคาสูง ฝนแลงและศัตรูพืชรบกวน
คิดเปนรอยละ 75.90 63.86 40.96 และ 24.10 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในเขตพ้ืนท่ีนี้ท้ังหมด
สําหรับเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ประสบกับปญหาปจจัยการผลิต
มีราคาสูง ราคาผลผลิตตกตํ่า ฝนแลงและขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรคิดเปนรอยละ 63.79 
60.34 50.00 และ 34.48  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในเขตพ้ืนท่ีนี้ท้ังหมด (ตารางท่ี 4-27) 
 พื้นท่ีภาคตาง ๆ ท่ีสํารวจการปลูกเงาะน้ันพบวา  เกษตรกรผูปลูกเงาะของภาคตะวันออก
ประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าเปนสัดสวนรอยละ 61.25 เทากันกับปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง  
จากการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพบวาราคาขายผลผลิตเงาะเฉล่ีย 9.30 บาท
ตอกิโลกรัม ขณะท่ีภาคใตนั้นเกษตรกรขายผลผลิตเงาะไดในราคาท่ีสูงกวาคือ 12.50  บาทตอกิโลกรัม  
ปญหาของเกษตรกรภาคตะวันออกลําดับรองลงมาคือประสบปญหาฝนแลง และสงผลใหมีปญหา
ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรตามมา โดยมีสัดสวนรอยละ 58.75 และ 33.75 ตามลําดับ ถัดมา
เปนปญหาผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ขาดแคลนเงินทุนและขาดแคลนแรงงาน คิดเปนรอยละ 23.75 13.75  
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รายการ
เหมาะสมสูง 

(S1)
เหมาะสมปานกลาง

 (S2)
เหมาะสมเล็กนอย 

(S3) รวม/เฉลี่ย

ปญหาในการผลิตทางการเกษตร

ราคาผลผลิตตกตํ่า 78.33                 75.90                       60.34                       72.14       
ราคาปจจัยการผลิตสูง 80.00                 63.86                       63.79                       68.66       
ฝนแลง 38.33                 40.96                       50.00                       42.79       
ขาดแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 13.33                 24.10                       34.48                       23.88       
ศัตรูพืชรบกวน 21.67                 19.28                       15.52                       18.91       
ผลผลิตคุณภาพตํ่า 11.67                 16.87                       15.52                       14.93       
ขาดแคลนแรงงาน 10.00                 15.66                       8.62                         11.94       
ขาดแคลนเงินทุน 5.00                    13.25                       17.24                       11.94       
สภาพดินขาดความสมบูรณ 1.67                    12.05                       15.52                       9.95         
คุณภาพปจจัยการผลิตตํ่า 6.67                    2.41                         15.52                       7.46         
ปญหาผูรับซ้ือเอารรัดเอาเปรียบ 10.00                 6.02                         6.90                         7.46         
นํ้าทวม 1.67                    8.43                         8.62                         6.47         
ที่ดินมีความลาดชัน 3.33                    -                           1.72                         1.49         
ที่ดินไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ 1.67                    1.20                         -                          1.00         
ไมมีที่ดินปนของตนเอง -                     -                           3.45                         1.00         

ความตองการความชวยเหลือดานอาชีพ
จัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม 78.95                 71.43                       55.56                       69.77       
จัดหา/สรางแหลงนํ้าการเกษตร 45.61                 47.14                       53.33                       48.26       
จัดหาตลาดผลผลิต 15.79                 22.86                       31.11                       22.67       
สงเสริมและแนะนําเก่ียวกับการอนุรักษดินและนํ้า 3.51                    4.29                         4.44                         4.07         
จัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพเสริม -                     7.14                         2.22                         3.49         
สงเสริมและแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน -                     5.71                         2.22                         2.91         
สงเสริมและแนะนําเก่ียวกับการปลูกพืช 1.75                    1.43                         2.22                         1.74         

ทัศนคติ
เหตุผลที่เลือกปลูกพืชน้ี
ใหผลผลิตเร็ว 45.31                 43.02                       37.10                       41.98       
ดูแลรักษางาย 17.19                 25.58                       29.03                       24.06       
ขายไดราคาดี 20.31                 12.79                       29.03                       19.81       
ใชเงินทุนนอย 3.13                    11.63                       4.84                         7.08         

 ตารางท่ี 4-27  ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกร
                          ผูผลิตเงาะจําแนกตามระดับความเหมาะสมของท่ีดิน  ปการผลิต 2547/48



4-42

รายการ
เหมาะสมสูง 

(S1)
เหมาะสมปานกลาง

 (S2)
เหมาะสมเล็กนอย 

(S3) รวม/เฉลี่ย

การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยูในปจจุบัน
ไมเปล่ียน 84.75                 71.79                       50.94                       70.00       
เปล่ียน 10.17                 21.79                       37.74                       22.63       
ไมแนใจ 5.08                    6.41                         11.32                       7.37         
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึน 33.33                 17.65                       10.00                       16.28       
ลดลง 50.00                 47.06                       70.00                       58.14       
เลิก 16.67                 35.29                       20.00                       25.58       

แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงดิน 80.36                 75.00                       53.85                       71.86       
เปล่ียนพันธุใหม 3.57                    6.94                         2.56                         4.79         
ลงทุนเร่ืองจัดหาแหลงนํ้า 16.07                 18.06                       43.59                       23.35       

การเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
ไมเปล่ียน 62.30                 42.68                       66.67                       55.50       
เปล่ียน 1.64                    10.98                       8.77                         7.50         
ไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจ 36.07                 46.34                       24.56                       37.00       

 ตารางท่ี 4-27  (ตอ)
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และ 12.50 ตามลําดับ ภาคใตนั้นเกษตรกรผูปลูกเงาะประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าเปนประการแรก
มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 82.05  สวนปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง ฝนแลง  ศัตรูพืชรบกวนและ
ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเปนประการถัดมาคิดเปนรอยละ 75.21 32.48  26.50  และ 17.09 
ของเกษตรกรที่สํารวจในภาคนี้ท้ังหมด (ตารางท่ี 4-28) 

 4.2.2 ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการผลิตทางการเกษตร 
 เกษตรกรที่ปลูกเงาะตองการความชวยเหลือทุกราย ดังนี้ ใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิต
ในราคายุติธรรมรอยละ 69.77 จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเปนอันดับรองลงมามีสัดสวน
รอยละ  48.26  และ รอยละ 22.67  ตองการใหรัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิต สวนความตองการ
ประการอื่น ๆ เชน ใหรัฐสงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา และใหคําแนะนํา
ดานการปรับปรุงดินเปนตน ลวนมีสัดสวนนอยกวารอยละ 5.00 (ตารางท่ี 4-27) 
 เมื่อจําแนกตามพื้นที่ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินพบวา เกษตรกรที่ปลูกเงาะ
ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ตองการใหรัฐสงเสริมการผลิตโดยจัดหาปจจัยการผลิต
ในราคายุติธรรมคิดเปนรอยละ 78.95 ตองการใหรัฐจัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตรรอยละ 45.61 
และความตองการใหรัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิตพบวามีสัดสวนรอยละ 15.79  ความตองการ
ประการอ่ืน ๆ ท่ีเหลือลวนมีสัดสวนนอยกวารอยละ 5.00 สําหรับพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) สําหรับการปลูกเงาะพบวา เกษตรกรมีความตองการใหรัฐชวยเหลือใน 3 อันดับแรกคือ 
ตองการใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตโดยมีสัดสวนรอยละ 71.43 47.14 และ 22.86 ตามลําดับ ปญหาประการอื่น ๆ 
นั้นมีสัดสวนนอยกวารอยละ 10.00   สวนเกษตรกรที่ปลูกเงาะในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
มีความตองการประการแรก  ๆ  เชนเดียวกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงและพื้นท่ี
ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางคือ ตองการใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหา/
สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และจัดหาตลาดรองรับผลผลิต โดยมีสัดสวนรอยละ 55.56 53.33 
และ 31.11 ตามลําดับ สวนความตองการใหรัฐชวยเหลือประการอื่น ๆ มีสัดสวนนอยกวารอยละ 5.00 
(ตารางท่ี 4-27) 
 ดานความตองการความชวยเหลือจากรัฐของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคตาง ๆ ท่ีสํารวจพบวา  
เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีสํารวจจํานวนเกินกวาคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 53.85 ตองการใหรัฐ
จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร   สวนความตองการใหรัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิต จัดหา
ปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม  เปนลําดับรองลงมามีสัดสวนรอยละ  44.23 และ  38.46 
ของจํานวนเกษตรกรท่ีสํารวจในภาคนี้ท้ังหมด สวนความตองการประการอื่น ๆ ท่ีเหลือมีสัดสวน
นอยกวารอยละ 10.00 เกษตรกรในภาคใตนั้นมีความตองการใหรัฐชวยเหลือประการแรกโดยมีสัดสวน 
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รายการ ตะวันออก ใต รวม/เฉล่ีย

ปญหาในการผลิตทางการเกษตร

ราคาผลผลิตตกตํ่า 61.25            82.05         72.14          
ราคาปจจัยการผลิตสูง 61.25            75.21         68.66          
ฝนแลง 58.75            32.48         42.79          
ขาดแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 33.75            17.09         23.88          
ศัตรูพืชรบกวน 8.75              26.50         18.91          
ผลผลิตคุณภาพตํ่า 23.75            9.40           14.93          
ขาดแคลนแรงงาน 12.50            11.97         11.94          
ขาดแคลนเงินทุน 13.75            10.26         11.94          
สภาพดินขาดความสมบูรณ 10.00            9.40           9.95            
คุณภาพปจจัยการผลิตตํ่า 11.25            5.13           7.46            
ปญหาผูรับซ้ือเอารรัดเอาเปรียบ 3.75              10.26         7.46            
นํ้าทวม 1.25              10.26         6.47            
ที่ดินมีความลาดชัน 1.25              1.71           1.49            
ที่ดินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ -                1.71           1.00            
ไมมีที่ดินปนของตนเอง 1.25              0.85           1.00            
การขนสงผลผลิตไมสะดวก 1.25              -             0.50            

ความตองการความชวยเหลือดานอาชีพ
จัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม 38.46            83.76         69.77          
จัดหา/สรางแหลงนํ้าการเกษตร 53.85            45.30         48.26          
จัดหาตลาดผลผลิต 44.23            13.68         22.67          
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและนํ้า 7.69              2.56           4.07            
จัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพเสริม 3.85              3.42           3.49            
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน 1.92              3.42           2.91            
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืช 3.85              0.85           1.74            

เหตุผลที่เลือกปลูกพืชน้ี
ใหผลผลิตเร็ว 37.65            45.53         41.98          
ดูแลรักษางาย 20.00            27.64         24.06          

 ตารางท่ี 4-28 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกร
                         ผูผลิตเงาะจําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48
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รายการ ตะวันออก ใต รวม/เฉล่ีย

ขายไดราคาดี 22.35            17.07         19.81          
ใชเงินทุนนอย 5.88              8.13           7.08            

การเปล่ียนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยูในปจจุบัน
ไมเปลี่ยน 52.94            78.81         70.00          
เปลี่ยน 32.35            17.80         22.63          
ไมแนใจ 14.71            3.39           7.37            

การเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้น 31.82            -             16.28          
ลดลง 54.55            61.90         58.14          
เลิก 13.64            38.10         25.58          

แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงดิน 55.82            78.05         71.86          
เปลี่ยนพันธุใหม 2.32              4.88           4.79            
ลงทุนเรื่องจัดหาแหลงนํ้า 41.86            17.07         23.35          

การเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
ไมเปลี่ยน 53.95            55.83         55.50          
เปลี่ยน 15.79            1.67           7.50            
ไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจ 30.26            42.50         37.00          

 ตารางท่ี 4-28 (ตอ)
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สูงถึงรอยละ 83.76 คือตองการใหจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม ลําดับรองลงมาไดแก 
ตองการใหรัฐจัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตมีสัดสวนรอยละ 
45.30 และ 13.68 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคนี้ท้ังหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-27) 

 4.2.3 ทัศนคติดานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกเงาะนั้นสวนใหญหรือรอยละ 41.98 เห็นวาเปนพืชท่ีใหผลผลิตเร็ว  
สวนรอยละ 24.06  ใหเหตุผลวาเงาะดูแลรักษางาย  ลําดับรองลงมาคือผลผลิตขายไดราคาดี และ
ใชเงินทุนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 19.81 และ 7.08  ตามลําดับ  ดานแนวโนมในการเปลี่ยน
ชนิดพืชท่ีปลูกพบวา เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญหรือรอยละ 70.00  ไมตองการเปลี่ยนจากเงาะ
ไปปลูกพืชอ่ืน ๆ  สําหรับผูท่ีตองการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกมีอยูรอยละ 22.63 ของเกษตรกรท่ีสํารวจ
ท้ังหมด โดยจะเลิกปลูกเงาะรอยละ 25.58  ผูท่ีจะปลูกลดลงมีถึงรอยละ 58.14 ของเกษตรกรรายท่ีคิด 
จะเปล่ียนท้ังหมด สวนผูท่ีจะปลูกเงาะเพิ่มข้ึนมีสัดสวนรอยละ 16.28  แนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตนั้น เกษตรกรใหความเห็นวาควรปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ รอยละ 71.86 รองลงมา
คือการลงทุนในเร่ืองจัดหาแหลงน้ํารอยละ 23.25 สวนท่ีเหลือรอยละ 4.79 เห็นควรวาเปล่ียนพันธุพืช
เสียใหม ในดานการเปลี่ยนอาชีพนั้นเกษตรกรผูปลูกเงาะที่สํารวจไมคิดจะเปลี่ยนอาชีพไปสู
นอกภาคการเกษตรรอยละ 55.50  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจท้ังหมด สําหรับผูท่ีคิดจะเปล่ียนอาชีพ
ไปสูภาคนอกการเกษตรมีเพียงรอยละ 7.50 (ตารางท่ี 4-27 และตารางท่ี 4-28) 
 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีจําแนกตามระดับความเหมาะสมของท่ีดินท่ีปลูกเงาะ พบวา
เกษตรกรที่ปลูกเงาะในพื้นท่ีซ่ึงท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) สวนใหญหรือรอยละ 62.30 ยังไมคิด
เปล่ียนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตร และมีผูไมคิดจะเปล่ียนจากการปลูกเงาะไปเปนพืชอ่ืนรอยละ 
84.75 ของเกษตรกรที่สํารวจในเขตนี้ แตมีเกษตรกรบางรายหรือรอยละ 10.17 ของจํานวนเกษตรกร
ท่ีในเขตพื้นที่นี้ทั้งหมดมีความคิดที่จะเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกโดยจํานวนครึ่งหนึ่งของผูที่ตองการ
เปลี่ยนนั้นจะปลูกเงาะลดลง สวนที่จะปลูกเพิ่มขึ้นมีอยูรอยละ 33.33 และรอยละ 16.67 ตองการ
จะเลิกปลูกเงาะ  เกษตรกรที่สํารวจในเขตพื้นท่ีนี้รอยละ 45.31 ใหเหตุผลท่ีเลือกปลูกเงาะวาเปนพืช
ท่ีใหผลผลิตเร็ว ลําดับรองลงมาคือเปนพืชท่ีขายไดราคาดี ดูแลรักษางายและใชเงินทุกจํานวนนอย  
การจะเพิ่มผลผลิตนั้นเกษตรกรเห็นวาควรปรับปรุงบํารุงดินรอยละ 80.36 ลําดับรองลงมาไดแก
การลงทุนจัดหาแหลงน้ําและเปลี่ยนพันธุพืชใหม สําหรับเกษตรกรที่ปลูกเงาะในพื้นที่ที่ดิน
มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีผูไมแนใจวาจะเปลี่ยนอาชีพหรือไมรอยละ 46.34 และผูไมคิด
จะเปล่ียนอาชีพมีรอยละ 42.68  เกษตรกรรอยละ 21.79 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในเขตพื้นท่ีนี้
ท้ังหมดตองการจะเปล่ียนแปลงการผลิตโดยจะปลูกเงาะเพิ่มข้ึนรอยละ 17.65 ตองการเลิกปลูกเงาะ
รอยละ 35.29 ท่ีเหลือเปนผูตองการจะปลูกลดลง  วิธีการปรับปรุงบํารุงดินและการลงทุนจัดหาแหลงน้ํานั้น
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มีเกษตรกรรอยละ 75.00 และ 18.06 เห็นวาจะเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  สวนเหตุผล
ที่เกษตรกรในเขตนี้เลือกปลูกเงาะเพราะใหผลผลิตเร็ว ดูแลรักษางาย ผลผลิตขายไดราคาดี  และ
ใชเงินทุนนอยคิดเปนรอยละ  43.02 25.58 12.79 และ 11.63 ตามลําดับสําหรับเกษตรกรท่ีปลูกเงาะ
ในพื้นที่ซึ่งที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) นั้นมีผูที่ยังคงตองการทําอาชีพในภาคการเกษตร
พอ ๆ กันกับพื้นท่ีแรกคือรอยละ 66.67  และรอยละ 50.94 ยังคงปลูกเงาะตอไป มีผูท่ีตองการจะเปล่ียน
การปลูกเงาะรอยละ 37.74 โดยจะปลูกลดลงรอยละ 70.00 และ มีผูท่ีตองการเลิกปลูกเงาะรอยละ 
20.00 สวนผูที่จะปลูกเพิ ่มขึ้นมีเพียงรอยละ 10.00 ของผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงการปลูกเงาะ
ท้ังหมด เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกเงาะเพราะใหผลผลิตเร็ว ดูแลรักษางาย ผลผลิตขายไดราคาด ีและ
ใชเงินทุนนอยคิดเปนรอยละ 37.10 29.03 29.03  และ 4.84 ตามลําดับ  วิธีการเพิ่มผลผลิตนั้น  
เกษตรกรเห็นวาการลงทุนเรื่องปรับปรุงบํารุงดินสมควรที่จะทําเปนประการแรกถาตองการเพิ่ม
ผลผลิตคิดเปนรอยละ 53.85 ของผูท่ีปลูกเงาะในเขตพื้นท่ีนี้ท้ังหมด ลําดับรองลงมาคือควรลงทุน
เร่ืองจัดหาแหลงน้ํารอยละ 43.59 สวนแนวความคิดท่ีจะตองเปล่ียนพันธุพืชเสียใหมนั้นมีสัดสวน
เพียงรอยละ 2.56 เกษตรกรในเขตพื้นที่นี้ (ตารางท่ี 4-27) 
 เกษตรกรที่สํารวจการปลูกเงาะในภาคตะวันออกและภาคใตยังตองการทําอาชีพทางการเกษตร
รอยละ 53.95 และ 55.83  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในแตละภาคทั้งหมด แตในภาคตะวันออกนั้น
พบวามีผูท่ีตองการจะเปลี่ยนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตรคิดเปนรอยละ 15.79 เปนท่ีนาสังเกตวา
ยังมีเกษตรกรที่มีความไมแนใจวาจะประกอบอาชีพอ่ืนดีกวาการทําการเกษตรหรือไมรอยละ 30.26 
และ 42.50 ของเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกและภาคใต ตามลําดับ เกษตรกรภาคตะวันออก
ไดใหเหตุผลท่ีเลือกปลูกเงาะเพราะใหเปนพืชท่ีใหผลผลิตเร็วเปนประการแรกซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 
37.65 สําหรับเหตุผลที่เงาะขายผลผลิตไดราคาดี ดูแลรักษางายและใชเงินทุนจํานวนนอยนั้น
มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 22.35  20.00 และ 5.88  ตามลําดับ  สวนเกษตรกรภาคใตเห็นวาเงาะเปนพชื
ท่ีใหผลผลิตเร็ว ดูแลรักษางาย ขายผลผลิตไดราคาดีและใชเงินทุนนอยรอยละ 45.53  27.64 17.07 
และ 8.13 ตามลําดับ  เกษตรกรของภาคตะวันออกรอยละ 52.94 ยังจะปลูกเงาะตอไป แตก็มีผูที่คิด
จะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกจากเงาะเปนพืชอ่ืนรอยละ 32.35 ในจํานวนผูท่ีจะตองการเปล่ียนนั้น
เปนผูท่ีตองการที่จะปลูกเงาะลดลงรอยละ 54.55 สวนที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ 31.82 และรอยละ 
13.64 ตองการจะเลิกปลูกเงาะ ในดานการเพิ่มผลผลิตนั้นเกษตรกรภาคตะวันออกเห็นวาควรปรับปรุง
บํารุงดินเปนอยางแรก สวนการลงทุนเร่ืองจัดหาแหลงน้ําเปนประการถัดมาคิดเปนรอยละ 55.82  
และ 41.86 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกทั้งหมด ตามลําดับ  สวนผูที่ตองการ
จะเปลี่ยนพันธุพืชใหมมีเพียงรอยละ 2.32 เทานั้น สําหรับภาคใตนั้นเกษตรกรที่ไมคิดจะเปลี่ยน
จากการปลูกเงาะเปนพืชอ่ืนรอยละ 78.81 สวนผูท่ีตองการจะเปล่ียนท่ีมีอยูรอยละ 17.80 ของจํานวน
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เกษตรกรที่สํารวจในภาคใตทั้งหมดนั้นตองการลดพื้นที่ปลูกเงาะลง คิดเปนรอยละ 61.90 
ของผูท่ีตองการเปล่ียนสภาพการผลิตพืชท้ังหมดในภาคน้ี  สวนท่ีเหลือรอยละ 38.10 ตองการจะเลิก
ปลูกเงาะ การเพิ่มผลผลิตเงาะน้ันเกษตรกรในภาคใตเห็นวาตองปรับปรุงบํารุงดินเปนประการแรก 
รองลงมาคือลงทุนจัดหาแหลงน้ําและเปล่ียนพันธุพืชเสียใหมคิดเปนรอยละ 78.05 17.07 และ 4.88 
ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคใตท้ังหมด (ตารางท่ี 4-28) 
 
 



   

บทที่ 5 
โอกาสและขอจํากัดการผลิตและการตลาด 

 เงาะเปนไมผลเพื่อบริโภคผลสดและเปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร เงาะกระปอง
และเงาะสอดไสสับปะรดบรรจุกระปองเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ที่ผานมาถึงแมวาจะเกดิปญหาราคาผลผลติตกต่าํเกือบทกุป เนื่องจากชวงฤดูกาลผลิตเงาะคอนขางสัน้ 
ในชวงเวลากลางฤดูจะมีปริมาณผลผลิตมากกวารอยละ 50 ออกสูตลาดพรอม ๆ กัน แตเงาะกย็ังจดั
วาเปนไมผลที่ทํารายไดดีอีกพืชหนึ่ง ดังนัน้จึงตองมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สามารถทําให
เกษตรกรไดรับผลกําไรจากการผลิต ลดปญหาปริมาณผลผลิตลนตลาด กรมพัฒนาทีด่ินจึงไดดําเนินการ
กําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ เพื่อสนองรับยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่ใหลดพื้นที่ปลูกเงาะในป 2552 เหลือ 293,000 ไร  มีผลผลิต 289,000 ตันตอป  และมีราคาเฉลี่ย
อยูที ่10 บาทตอกิโลกรัมเปนอยางนอย พรอมกนันี้ตองพฒันาคณุภาพ   เพิม่ประสิทธภิาพการแปรรปู
และสรางตลาดเชิงรุก  ดังนั้นเพื่อใหการกําหนดเขตการใชที่ดินสําหรับเงาะเปนไปอยางเหมาะสม 
จึงเนนในพืน้ทีท่ี่ดินมีความเหมาะสมสูงและปานกลางเปนหลัก โดยตองพิจารณาปจจัยทางกายภาพ
ควบคูกับทางเศรษฐกิจและสงัคม ปจจัยสําคัญยิ่งอยางสวนหนึ่งคือ ตองคํานึงถึงศักยภาพดานโอกาส
และขอจํากดัทัง้ในดานการผลิตและการตลาดของพืชนี้ ซ่ึงการวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาสและ
ขอจํากัดของการผลิตเงาะในประเทศไทยนั้นจะชวยใหสามารถวางแผนการผลิตเงาะ โดยอาศัย
จุดแข็งและโอกาสเปนแนวทางในการเริ่มตนหรือขยายการผลิตได รวมถึงสามารถใชจุดออน
และขอจํากัด  เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ของการผลิตพืชนี้ได
ดวยเชนกัน การศึกษาครั้งนี้ไดใชแนวทางของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร (2547) 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

5.1 โอกาสในการพัฒนาการผลิตและการตลาด  
 5.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
 1) ผลิตภัณฑเงาะกระปองสอดไสสับปะรดของประเทศไทยเปนที่ยอมรับของตลาด
ตางประเทศ จะเห็นไดจากปริมาณและมูลคาการสงออกตั้งแตปพ.ศ. 2537 -2547 (กรมศุลกากร, 
2548) ของเงาะสดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 14.34  ตอป มูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 7.47 ตอป แต
ปริมาณเงาะสดเพิ่มขึ้นไมมากนักเพียงประมาณรอยละ 2  ตอป ขณะที่มีมูลคาสงออกรอยละ 12.11 ตอป   
   2)  บริเวณพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมระดับตาง ๆ สําหรับการปลูกเงาะจากการ
วิเคราะหขอมูลของสวนวางแผนการใชที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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พบวา พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางสูง (S1) มีสัดสวนรอยละ 12.31 ของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ทั้งประเทศ ซ่ึงไมนับรวมพื้นที่ที่ไมเหมาะสม (N) สวนใหญอยูในภาคใตและภาคตะวันออกคิดเปน
รอยละ 11.08 และ 1.09 ของเนื้อที่ความเหมาะสมสําหรับการผลิตเงาะทั้งประเทศ ตามลําดับ 
ในภาคใตอยูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง  สุราษฎรธานี นราธิวาสและยะลา ตามลําดับ 
สวนภาคตะวันออกอยูที่จังหวัดจันทบุรี เกือบทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) มีพื้นที่มากที่สุดคือมีอยูถึงรอยละ 48.55  อยูในภาคใตรอยละ 29.37 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่ 
สงขลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 13.01 ที่อุบลราชธานี 
หนองคาย นครพนม และอุดรธานี  และภาคตะวันออกรอยละ 6.16 ที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี สวนพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีรอยละ 39.15 ของพื้นที่
ที่ดินมีความเหมาะสมทั้งประเทศ รอยละ 20.03 อยูที่ภาคใต บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา 
ชุมพร  นครศรีธรรมราชและพังงา  รอยละ 12.04 อยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด 
อุบลราชธานี หนองคาย นครพนมและอุดรธานี และอีกรอยละ 6.86 อยูที่ภาคตะวันออก ที่จังหวัด
จันทบุรี สระแกวและจังหวัดตราด เปนที่นาสังเกตวา จังหวัดตราดมีพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสม
สําหรับการปลูกเงาะในระดับเล็กนอย (S3) เทานั้น ดังนั้นพื้นที่ซ่ึงหนวยราชการที่เกี่ยวของจะเขา
ไปสงเสริมการปลูกเงาะควรเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงและปานกลาง ตามลําดับ สําหรับพื้นที่
ที่ดินมีความเหมาะสมนอยนั้น รัฐควรมีมาตรการจูงใจใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเงาะ 
  3) ซ่ึงถาพิจารณาผลการกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะแลว ในภาคใตมีพื้นที่
ที่เหมาะสมมาก (Z-I) ประมาณรอยละ 58.58 ของพื้นที่กําหนดเขตเงาะทั้งประเทศ หรือรอยละ 
67.77 ของพื้นที่ที่เหมาะสมมากทั้งหมด ซ่ึงอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และนราธิวาสมาก
เปนอันดับที่ 1-3  ของภาคนี้  สวนภาคตะวันออกอยูที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและปราจีนบุรี รวมพื้นที่
เหมาะสมมากของภาคตะวันออกประมาณรอยละ 30  บริเวณพื้นที่ที่กําหนดเขตใหมีความเหมาะสม
ปานกลาง (Z-II) มีพื้นที่อยูในภาคตะวันออกมากกวาภาคใตคือประมาณรอยละ 22  และ 11 ของพื้นที่
กําหนดเขตเงาะทั้งประเทศ ตามลําดับ ภาคตะวันออกไดแกจังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง ภาคใตที่
จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชและพังงา  ทั้งนี้ไมไดกําหนดพื้นที่เขตการใชที่ดินที่มี
ความเหมาะสมนอยสําหรับเงาะ เนื่องจากเขตพื้นที่การใชที่ดินที่กําหนดวาเหมาะสมสําหรับเงาะ
เฉพาะ 2 เขตแรกนั้นก็เทากับจํานวนพื้นที่ซ่ึงกําหนดไวตามยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแลว 
  4) ผลการสํารวจของสวนวางแผนการใชที่ดิน พบวาตนทุนการผลิตเงาะตอหนวย
ผลผลิตยังต่ํากวาราคาที่เกษตรกรไดรับทําใหเกษตรกรมีกําไร  การปลูกเงาะนั้นถาเปนเงาะอินทรีย
ไมจําเปนตองใชสารเคมีเพราะไมมีศัตรูพืชที่รุนแรง อาจใชเฉพาะควบคุม หรือกําจัดโดยแรงงานคน  



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

5-3

ทําใหประหยัดตนทุน จากการที่ใชสารเคมีปริมาณนอยและ/หรือไมใชเลย อาจทําใหเงาะเปนพืช
ที่ปลอดภัยตอผูผลิตคือตัวเกษตรกรเองและผูบริโภค ทั้งยังไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 
  5) สวนประกอบของตนเงาะและผลผลิตสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคาและนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย อาทิ ลําตนและกิ่งกานของเงาะสามารถนําไปทําเปน
เชื้อเพลิง (ถาน) ที่มีคุณภาพ ไมปะทุ   สวนผลผลิตทําเปนเงาะกระปอง เงาะลอยแกวสอดไส
สับปะรด และผลไมรวมมิตรในน้ําเชื่อม  และยังพบวามีการทําเงาะอบแหงอีกดวย 
  6) ตนเงาะที่มีรากแกวจากการเสริมรากจะมีน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงตนมากกวาตนที่ไมมีรากแกว 
แลวหรือทนน้ําทวมไดดีกวาตนที่ไมมีการเสริมราก ตนเงาะที่โตขึ้นมาจากการเปลี่ยนยอดหรือติดตา
จะมีทรงพุมดี กวางแตไมสูง ทําใหการเขาไปทํางานสะดวก 
  7) ธรรมชาติของเงาะเปนไมผลที่ใหผลผลิตมาก ตนอายุ 5 ปที่ไดรับการบํารุงอยางดี
สามารถใหผลผลิตไดถึง 5,000 กิโลกรัมตอตนตอรุน (อินทนิลน้ํา, 2544)  
  8) เงาะทั้งพันธุโรงเรียนและพันธุสีชมพู จะเริ่มใหผลผลิตตั้งแตอายุ 2 ปขึ้นไป ถาตน
ไดรับการบํารุงอยางดี อัตราการเจริญเติบโตทั้งทางสูงและทางกวางเร็วกวาปกติและมีการตัดแตงกิ่ง 
จัดทรงพุมดี ก็สามารถใหผลผลิตไดเมื่ออายุตนปคร่ึงหรือกอน 2 ป การจะใหตนสมบูรณดีจะตอง
ใหตนมีอาหารกินตลอด 24 ช่ัวโมงตอเนื่องตลอดป  
  9) เงาะแตและพันธุมีคุณสมบัติที่ดีแตกตางกัน อาทิ เงาะพันธุสีชมพู ทนทานตอสภาพ
ดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงดีกวา  แตทนทานตอการขนสงไดนอยกวาหรือชํ้าไดงายกวาและราคาต่ํากวา
เนื่องจากเนื้อลอนสูเงาะโรงเรียนไมได  สวนเงาะโรงเรียนนั้นมีเนื้อหนา  ลอน เมล็ดเล็ก  รสหวานจัด 
กล่ินหอม แตก็มีขอเสียคือไมทนตอการเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางรุนแรงและขาดน้ําไมได  
สําหรับเงาะสีทองจะมีขนยาว เปลือกหนา ไมเหี่ยวงาย สงไปตลาดตางประเทศไดดี แตรสชาตหิวาน
อมเปรี้ยวเล็กนอย เนื้อคอนขางเหนียว น้ําเยอะ อาจไมถูกกับรสนิยมคนไทย ดังนั้นจะตองเลือกพันธุ
ใหตรงกับความตองการของตลาด 
  10) เนื้อที่เพาะปลูกมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องนับจากปการผลิต 2537 เปนตนมา 
จาก 356,876 ไร เปน 588,627 ไรในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.65 ตอป ขณะเดียวกนัปรมิาณผลผลติ
รวมก็เพิ่มขึ้นจาก 465,642  ตัน เปน  581,565 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อาจเปนผลเนื่องมาจาก
ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในชวงเวลาดังกลาวรอยละ  5.98 ตอป 
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 5.1.2 โอกาส (Opportunities) 
  1) สามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดได 
  2) ตลาดตางประเทศยังสามารถรองรับผลผลิตเงาะคุณภาพไดอีกมากในตลาดเดิม เชน 
ตลาดไตหวัน และตลาดฮองกง เปนตน และตลาดใหม เชน ตลาดตะวันออกกลาง แคนาดา และ
แอฟริกาใต เปนตน 
  3) การพัฒนารูปแบบการขาย หรือบริการใหม ๆ หรือผลิตผลอินทรีย เพื่อโอกาส
ในการขยายตลาดใหม 
  4) กรมสงเสริมการเกษตรไดสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
เงาะเพื่อนํารองและขยายผลการพัฒนาเงาะใน 9 จังหวัด รวม 9 กลุม สมาชิก 80 รายในพื้นที่ 1,800 
ไร และจัดทําจุดถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเงาะ เพื่อให
เกษตรกรไดเรียนรูการปฏิบัติดูแลรักษาสวนอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะการพัฒนาเงาะใหได
มาตรฐานความตองการของตลาดจะทําใหราคาผลผลิตสูงกวาเงาะทั่วไปรอยละ 30  

5.2 ขอจํากัดในดานการผลิตและการตลาด 

 5.2.1 จุดออน (Weakness)  
  1) ปจจัยการผลิตมีราคาสูง แตเกษตรกรขายเงาะไดราคาต่ํา 
  2) เกษตรกรขาดความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการที่จะวางแผน    
การผลิตเงาะใหออกมากระจายตัว ไมออกมามากจนลนตลาดในชวงใดชวงหนึ่ง 
  3) ระบบการคาเงาะไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ทําใหเกิดการทุมตลาด การตัดราคา 
และ/หรือการแยงกันสงสินคาเขาสูตลาดเดียวกันโดยใชสินคาดอยคุณภาพ 
  4) ผลผลิตออกสูตลาดในระยะสั้น สงผลใหราคาตกต่ํา 
  5) คุณภาพของผลผลิตตามที่ตลาดตองการยังมีปริมาณไมเพียงพอ  และเมื่อเปนวัตถุดิบ
ใหกับโรงงานพบวา ขาดวัตถุดิบที่มีมาตรฐานเพียงพอเพื่อบรรจุกระปองและแปรรูป รวมทั้ง
ขาดแรงงานที่มีความชํานาญสูง รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธที่ดีเพราะผลไมกระปองที่นอกเหนือจาก
สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรดแลว ยังไมเปนที่รูจักและนิยมในกลุมผูบริโภคชาวตางประเทศ 
  6) พันธุการคาที่ปลูกกันอยูมีปญหาเรื่องไมทนทานในการขนสง และเนาเสียงาย 
  7) ลักษณะการผลิตเปนเกษตรกรรายยอย ขาดการรวมกลุมเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร
เพื่อสรางความเขมแข็งในดานของประสิทธิภาพการผลิตและอํานาจตอรองทางการคา และถามี
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การรวมกลุมกันบางก็เปนจํานวนนอย ขาดความแข็งแกรงและมักจะประสบความลมเหลวเมื่อมี
ปญหาทางดานการตลาดและความไมสุจริตในการบริหารทางการเงิน 
  8) ขาดระบบตลาดกลางที่ดี การซื้อขายไมมีการประมูลราคา แตขึ้นอยูกับการตกลง
ราคาเฉพาะราย เกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรองราคา 
  9) ตนทุนการผลิตสูง จากการประมาณการตนทุนการผลิตเงาะป 2547 ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบวา ตนทุนการผลิต 9,051.55 บาทตอไร ตนทุนตอกิโลกรัมเทากับ 7.73 บาท 
ณ ระดับผลผลิต 1,171  กิโลกรัมตอไร  ราคาที่เกษตรกรขายได 6.52 บาทตอกิโลกรัม ทําใหขาดทุน
คือมีผลตอบแทนสุทธิ -1.21  บาทตอกิโลกรัม แตจากการสํารวจของสวนวางแผนการใชที่ดิน 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบวา เกษตรกรขายผลผลิตไดราคาเฉลี่ย
11 บาทตอกิโลกรัม  จึงมีตนทุนตอหนวยผลผลิตเพียง 5.21 บาท ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความเสี่ยง
ตอภาวะของราคาที่ตกต่ํา จึงควรหาแนวทางลดตนทุนการผลิตลง เพื่อเปนการเพิ่มรายได  
ซ่ึงจากการสํารวจพบวาเกษตรกรไดใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีทําใหลดปริมาณปุยเคมีลงได 
  10) มีการใชมาตรการที่มิใชภาษีมาเปนขอกีดกันทางการคาของประเทศคูคา 
  11) แมพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้น ในชวงป 2537-2547 แตกลับมี
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลงรอยละ 3.12 ตอป คือจาก 1,661 กิโลกรัมตอไรในป 2537  ลดลง
เปน 1,171 กิโลกรัมตอไรในป 2547 แสดงวาประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
  12) ตนทุนการจัดการที่เหมาะสมเฉลี่ย 7 บาทตอกิโลกรัม แบงเปนคาเก็บเกี่ยวประมาณ 
2 บาท ที่เหลือคือคาปุยและคาสารเคมี ราคาขายเงาะที่เหมาะสมตองไมต่ํากวา 15-20 บาทตอ
กิโลกรัม สําหรับผูที่มีพื้นที่ปลูกเงาะจํานวนมากและการลงทุนสูง หรือราคาเฉลี่ยที่ต่ํากวานี้สําหรับ
ผูที่มีพื้นที่และการลงทุนต่ํากวา  ดังนั้นจึงควรที่รัฐและภาคเอกชน ตลอดจนตัวเกษตรกรตองชวยกนั
หาแนวทางลดตนทุนลงใหได เพื่อทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
  13) เกษตรกรใชสารเคมีหรือฉีดยาฆาแมลงในลักษณะหรือปริมาณที่เกินความจําเปน ทําให
เกิดปญหาสารตกคาง เปนอันตรายตอผูบริโภค โดยไมคํานึงถึงผลในระยะยาว 
  14) ในขั้นตอนการผลิตเงาะเพื่อใหไดผลผลิตเงาะที่มีคุณคาทางการตลาดในปริมาณมาก 
เกษตรกรชาวสวนจําเปนตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60-80 ของแรงงานทั้งหมด ในอดีตที่ผานมาขณะที่ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และ
แรงงานในภาคเกษตรที่มีอยางเหลือเฟอ เกษตรกรชาวสวนจึงไมตองประสบกับปญหาการขาดแคลน
แรงงาน ตางกับสภาพการณปจจุบันที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ความตองการ
แรงงานก็เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานของภาคเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราจาง
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สูงกวา แรงงานในภาคเกษตรเริ่มขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้นกวาเดิม  คาแรงงานในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทั้งประเทศเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 70 และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นเกษตรกรชาวสวน
ควรหาวิธีการผลิตที่ใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ ไดผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถ
ใชประโยชนจากแรงงานที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  15) ขาดระบบการจัดการตลาดที่ดี ระบบตลาดปจจุบันไมเปนธรรมตอเกษตรกร 
ไมสามารถเอื้ออํานวยใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
  16) เกษตรกรตองพึ่งพาตลาดภายในประเทศมากกวาตลาดสงออก 
  17) ขาดการควบคุมปริมาณและชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาดไดอยางสอดคลอง 
ตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ 
  18) ขาดการรวมกลุมผูสงออกผลไมภายในประเทศ 
  19) ขาดการคัดแยกคุณภาพหรือเกรดของเงาะที่มีประสิทธิภาพ  การขายจึงใชการคละเกรด 
ราคาผลผลิตที่ไดรับจึงต่ํา 
  20) เกษตรกรขาดความรับผิดชอบตอคุณภาพสินคา เชนเรงเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเกินไป 
เพราะเห็นแกราคาตนฤดู ทําใหสินคาดอยคุณภาพ 
  21) ขาดเทคโนโลยีในระดับที่พัฒนาแลว ทั้งในดานการผลิต การเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว 
การบรรจุหีบหอ รวมไปถึงการขนสงที่เหมาะสม ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง สินคาเสียหายและ
คุณภาพไมไดตามที่ตลาดตองการ 
  22) การดําเนินการตามระบบมาตรฐานจีเอพีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวย
มาตรฐานสวน ตั้งแตการปลูก การจัดการในสวน การใชปจจัยการผลิต เชนปุยหรือสารเคมีที่ปลอดภัย 
ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยว การขนสงไปจนถึงขั้นตอนของผูสงออกที่จะตองมีระบบในโรงคัดบรรจุ
ที่ไดมาตรฐาน ทั้งหมดนี้จะตองมีขั้นตอนงานหรือการจัดทําเอกสารอีกเปนจํานวนมาก นั่นหมายถึง
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนดวย เปนการเพิ่มคาใชจายใหแกเกษตรกร โดยเฉพาะกรณีของการปลูกเงาะ 
สวนใหญแลวจะมีผลตอบแทนคอนขางต่ํา อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรมีมูลคาการขาดทุน
เพิ่มขึ้น รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตเงาะคุณภาพอาจไมคุมกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น 
  23) ตามปกติเงาะจะเปนไมผลที่ใหผลดกอยูแลวตามธรรมชาติ แตก็มีเงาะบางพันธุที่เมื่อ
ออกดอกแลวใหผลนอย เนื่องจากสภาพแวดลอมเชนแมลงชวยผสมเกสรมีนอย เกสรตัวผูของดอกเงาะ
ที่ชวยผสมเกสรมีนอยเหลานี้เปนตน จึงจําเปนตองหาวิธีชวยผสมเกสรดอกเงาะซึ่งมีอยู 4 วิธีดวยกัน 
คือ ปลูกตนเงาะตัวผูไวในสวนเงาะเพื่อทําหนาที่ชวยผสมเกสร ตัดชอดอกเงาะตัวผูจากตนตัวผู
ที่ดอกกําลังจะบานไปสะบัดใหละอองเกสรตัวผูไปผสมกับเกสรตัวเมีย นําตาเงาะจากตนตัวผูมาติดบนกิ่ง
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ของตนเงาะในสวน เมื่อตาที่ติดเจริญเปนกิ่งและออกดอกเงาะตัวผูก็จะเปนผูผลิตละอองเกสรตัวผู   
ชวยผสมใหเงาะตนนั้นหรือตนขางเคียงใหติดผลมากขึ้น ใชฮอรโมนพนดอกเงาะที่กําลังจะบาน
เพื่อใหชอดอกนั้นเปนดอกตัวผู สําหรับฮอรโมนที่ใชกันแพรหลายคือ พลาโนฟกส ซ่ึงกอนใช
จะตองศึกษารายละเอียดและระมัดระวังเปนพิเศษ  จะเห็นไดวาเปนวิธีการที่สรางความยุงยาก
ในการปฏิบัติแกเกษตรกร โดยเฉพาะวิธีสุดทายจะเสียคาใชจายสูงและยังอาจไมปลอดภัย
แกตัวเกษตรกรอีกดวย 
  24) การเก็บเกี่ยวเงาะมีข้ันตอนที่ตองปฏิบัติมาก อาทิไมควรทําในชวงมีแดดจัดเพราะ
จะทําใหผลเงาะสูญเสียน้ําและเหี่ยวเร็วเกินไป ควรเก็บในชวงเชาดีที่สุด โดยใชกรรไกรตัด หรือใช
บันไดปนขึ้นไปตัดเฉพาะผลเงาะที่แกหรือทั้งชอใสเขงหรือตะกราจนเต็มแลวใชเชือกหอยลงมาให
คนที่อยูขางลางถายใสภาชนะอื่น เพื่อลําเลียงไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป ไมควรใชวิธีหักกิ่ง
เก็บดวยมือจะทําใหกิ่งบอบช้ํามาก และหลีกเลี่ยงการตัดใหผลเงาะหลุดจากตนมากระทบกับพื้นดิน
โดยตรงเพราะจะทําใหผลชํ้า ผลแตกมีตําหนิ ขนหักและเกิดการเนาเสียเร็ว ถาใชมีกรรไกรตอดาม
ใหยาตัดลงมาก็ควรมีตาขายรองรับเพื่อลดแรงกระแทก ชวยลดความเสียหายลงไปไดบางและกิ่ง
ไมบอบช้ํา ทําใหสามารถแตกกิ่งใหมไดเร็ว 
  25) ปจจัยการผลิตมีราคาสูงและมีปญหาตองใชแรงงานจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แรงงานเก็บเกี่ยว นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปยังตองการแรงงานในการจัดการแปรรูปเบื้องตน 
(ปอกและควานเงาะ) 
  26) จากการประมาณการตนทุนการผลิตเงาะ ป 2547 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พบวา มีตนทุนทั้งหมด 9,051.55 บาทตอไร  จําแนกไดเปนตนทุนเงินสด 6,522.25 บาทตอไรหรือ
ประมาณรอยละ 72 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนี้เปนตนทุนผันแปรรอยละ 
88 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,171 กิโลกรัม ราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ 6.52 บาทตอกิโลกรัม 
ทําใหเกษตรกรประสบกับการขาดทุน 1,416.63 บาทตอไร แตถาพิจารณาเฉพาะตนทุนที่เปนเงินสดแลว
เกษตรกรยังคงมีกําไรประมาณ 1,110 บาทตอไร ดังนั้นถาตองการใหเกษตรกรมีกําไร รัฐควรหา
แนวทางลดคาใชจายของเกษตรกรลง โดยการลดการใชปุยเคมีหันมาใชปุยอินทรียทดแทนในบางสวน 
สวนยาปราบศัตรูพืชก็ควรใชสารจากสมุนไพรเปนตน 
  27) การระบาดของโรคแมลงศัตรูเงาะที่สําคัญ เชน โรคราแปง เพล้ียแปง 
  28) ชวงฤดูกาลผลิตสั้น ผลผลิตออกมามากในชวงเวลาสั้นจึงมีผลกระทบตอราคา
ผลผลิตและปญหาการตลาด โดยจะทําใหผลผลิตเงาะกลางฤดูมีราคาตกต่ํา 
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 5.2.2 ขอจํากัด (Threat)  
  1) ขอบังคับของการใชสารเคมีแตละชนิดในหลักของจีเอพี ไมไดแนะนําวาใชไปแลว
ทําอยางไรเงาะจึงจะสวย และขายได ไมใชหามใชสารเคมีบางชนิดจนชาวสวนสับสนเพราะสวนใหญ
เกษตรกรทราบแตชื่อการคาและปจจุบันก็มีหลายชนิด กรมวิชาการเกษตรตองทําแปลงสาธิต
เพื่อปรับใชกับเกษตรกร 
  2) สภาพอากาศแปรปรวน ทําใหการจัดการสวนทําไดยากขึ้น และสภาพอากาศที่หนาวเย็น
เปนเวลานานในชวงปลายปที่แลวทําใหเงาะชะงักการออกดอกทิ้งชวง ทําใหผลผลิตชุดใหญ
แบงเปนชุดอยางชัดเจน แตก็สงผลดีในดานราคาเงาะ เปรียบไดกับการเปดลงใหมถึง 2 คร้ังในปเดียว
คือชวงตนเดือนมีนาคมและชวงกลางเดือนพฤษภาคม 
  3) เนื่องจากผลไมเปนสินคาที่ตองการพื้นที่และน้ําหนักบรรทุกมาก รวมทั้งตองขนสง
ดวยความรวดเร็วและระมัดระวัง เพราะเงาะจะบอบช้ําและเนาเสียไดงาย ทําใหการขายเงาะตองถูก
จํากัดเฉพาะตลาดใกลแหลงผลิตเนื่องจากปญหาตนทุนการขนสงสูง 
  4) ขาดศูนยรวบรวมสินคาและหองเย็น หรือถามีก็ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถรักษา
คุณภาพสินคา เกิดปญหาสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน
ระหวางการบรรจุหีบหอและการขนสง เปนผลกระทบตอราคาและเปนปญหาดานการตลาด 
  5) ตนทุนวัตถุดิบที่ใชบรรจุกระปองมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะแผนเหล็ก สงผลใหผลไม
กระปองของประเทศไทยมีตนทุนสูงอีกประการหนึ่ง นอกจากคาแรงงานแลว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขงขันเชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  6) การสนับสนุนของภาครัฐไมเพียงพอ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการแกไข
ปญหายังไมมีความชัดเจนและขาดความตอเนื่องในการแกไขปญหา โดยเฉพาะขาดมาตรการในการ
จัดการเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตเงาะ 
  7) ขอจํากัดทางธรรมชาติของผลไม เชนผลผลิตออกเปนฤดูกาล และตองพึ่งปจจัยทาง
ธรรมชาติเปนตัวกําหนดปริมาณและคุณภาพ  ผลผลิตที่ออกสูตลาดเปนชวงสั้น ๆ ปริมาณ   
ไมสม่ําเสมอ คุณภาพแตกตางกันมาก ทําใหไมสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด และประการสําคัญผลไมจากเขตรอนจะเนาเสียงาย จําเปนตองเรง
การจําหนายโดยเร็ว ทําใหขาดอํานาจตอรอง ราคาตกต่ํา เกษตรกรขาดรายไดในสวนที่ควรจะไดรับ 
  8) การทําเงาะนอกฤดูหรือลาชาหรือกอนฤดูจะทําใหขายไดราคาดี ในปจจุบันยังไมมี
สารเคมีหรือฮอรโมนใด ๆ บังคับใหเงาะออกนอกฤดูได (อินทนิลน้ํา, 2544) แตเกษตรกรสามารถ
กระทําเองไดโดยการปฏิบัติดังนี้ปกติเงาะออกดอกชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดอกบานผสมติด
เปนผลชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ผลแกเก็บเกี่ยวไดชวงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม การทําใหเงาะออก
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กอนฤดูกาลสามารถทําไดโดยการเรงใบออนแตละรุนใหแกเร็ว ๆ ทั้ง  3 รุน ยิ่งแกเร็วเทาใดตนกพ็รอม
ใหเปดตาดอกไดเร็วเทานั้น สวนการใหเงาะออกลากวาฤดูสามารถทําไดดวยการยืดระยะเวลา
การเปดตาดอกออกไป  ใหใบออนแตละรุนออกชา ๆ เริ่มตั้งแตการฟนฟูสภาพตนใหชาลง  
ก็เปนการยืดเวลาการเปดตาดอกไดเชนกัน  

5.3 กลยุทธดานการผลิตและการตลาด 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกเงาะในสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมทางกายภาพ เพื่อปองกันความเสียหายอัน
จะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  โดยเฉพาะกรณีที่พื้นที่ปลูกเกินจํานวนพื้นที่ที่กําหนดในยุทธศาสตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐจึงตองใชมาตรการจูงใจใหเกษตรกรที่ปลูกเงาะในพื้นที่
ไมเหมาะสมหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน พรอมทั้งสงเสริมใหมีการผลิตเงาะนอกฤดูในเขตที่มี
ศักยภาพ 
 2) มีการแนะนําและประชาสัมพันธสินคาที่ผลิตจากเงาะของประเทศไทยเพื่อใหลูกคามี
ความคุนเคยกับคุณภาพสินคาของประเทศไทยมากขึ้น โดยควรเนนคุณคาทางดานโภชนาการ 
 3) ใชขอไดเปรียบตนทุนดานการขนสงสินคามาชดเชยกับตนทุนการผลิตที่สูงกวา
ประเทศคูแขงขัน 
 4) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการผลิต แปรรูปและการสงออกใหกับผูผลิต 
เพื่อใหมีสินคาที่ดีและเพียงพอตอการสงออก  
 5) สถานการณการผลิตเงาะในอนาคต ควรมุงเนนการผลิตเงาะใหไดคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดควบคูกับการพัฒนาระบบการผลิต ใหสามารถใชแรงงาน และแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพ และใหไดประโยชนสูงสุด   
 6) การผลิตเงาะใหมีคุณภาพในภาคตะวันออกในปจจุบัน เกษตรกรชาวสวนจะตองเสียคาใชจาย
ในการจางแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะเปนรอยละ 25 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด คาแรงงาน
ในการเก็บเกี่ยวเงาะตอตนจะมากหรือนอย ขึ้นกับขนาดเล็กใหญ ทรงพุม จํานวนผลผลิตตอตน และ
จํานวนรุนของผลผลิตเงาะ ถาทรงพุมมีขนาดใหญ จํานวนผลตอตนมาก และมีผลผลิตหลายรุน 
จําเปนตองใชแรงงานและคาใชจายในการเก็บเกี่ยวมากกวาตนที่มีทรงพุมขนาดเล็ก และมีผลผลิต
รุนเดียวสุกในเวลาใกลเคียงกัน ดังนั้นหากทําใหตนเงาะมีขนาดพอเหมาะและนําเทคนิคการชักนํา
การออกดอกของเงาะใหเปนดอกรุนเดียวกันมาปรับใช ก็นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการใชแรงงาน
ที่มีอยูนอยใหมีประสิทธิภาพเต็มที่ คุมคากับการลงทุน 
 7) เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิตเงาะ ไดแก เครื่องเก็บเกี่ยว อุปกรณที่ใช
ในการฉีดพนสารเคมี และอุปกรณใหน้ํา เปนตน ไดรับการพัฒนามาบางแลว แตยังไมเปนที่พอใจ
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ของเกษตรกรอยูในขณะนี้ ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตเงาะใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเปนความจําเปนตองมีการดําเนินการ เพื่อทดแทนปญหาการขาดแคลน
แรงงาน และเพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง 
 8) จดทะเบียนฟารมและพัฒนาการผลิตแบบ GAP ในระยะแรกเนนกลุมพัฒนาการผลิตเพื่อ
สงออก 
 9) ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน ดวยการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยคอก
ในการปลูกเงาะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใสปุยที่เปนอินทรียวัตถุดังกลาวควบคูไปกับปุยเคมี จะสงผล
ระยะยาวทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น อินทรียวัตถุในดินจะชวยเก็บความชื้นไวในดินไดนานกวา
ดินที่ไมมีอินทรียวัตถุ ทําใหทนแลงไดนานขึ้น และเปนการลดการปริมาณใชปุยเคมีลง และการใส
ปุยที่เปนอินทรียวัตถุจะเปนการทําการเกษตรอยางยั่งยืนตอไป 
 10) รัฐควรเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด โดยสรางระบบตลาดที่เอื้อประโยชนทุกฝาย สราง
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมตลาดรองรับ 
 11) ภาครัฐบาลควรเปนผูแนะนําและเปดตลาดใหม ๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มี
ตนทุนการขนสงต่ํา 
 12) ผลไมเปนผลผลิตที่เนาเสีย (Perishible Products) จากลักษณะดังกลาวจึงเปนผลทําให
ผูผลิตมีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เพราะผลผลิตจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไดอยางรวดเร็ว 
(Product Characteristic) จึงทําใหผูผลิตมีอํานาจตอรองทางการตลาดต่ํา ทางออกก็คือ ผูผลิตตองมุง
พยายามแกไขปญหาดวยการบริหารจัดการทางการตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในดานตลาดและราคา 
เพื่อใหรายไดมีเสถียรภาพ (Income Sustainable) ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในดานผลไม 
ภาครัฐควรตองมุงเนนใหความชวยเหลือทั้งดานการตลาดและการผลิต 
 13) ตลาดไมผลคอนขางจะมีความหลากหลาย (Variety) อันเนื่องมาจากความแตกตางใน
รสนิยม ที่เกิดจากความแตกตางของภูมิภาค ระดับรายไดของผูบริโภค ดังนั้น การลงทุนในดานการ
สํารวจตลาด (Market Survey) การทดสอบรสนิยมของตลาด (Market Taste) เปนสิ่งที่รัฐควรลงทุน
จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศโดยมีการแจกแจงรายละเอียดถึงภูมิภาคใด ประเทศใด มีรสนิยมการ
บริโภคผลไมในลักษณะใด และโอกาสการสงออกในเชิงปริมาณนาจะเปนเทาใด ซ่ึงขอมูล
สารสนเทศในลักษณะนี้จะเปนประโยชนตอผูผลิตที่จะสามารถวางแผนจัดกระบวนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแตละภูมิภาค รวมทั้งการลงทุนในกิจกรรมแนะนําสินคา เพื่อ
เปดตลาดใหม ๆสําหรัลตลาดที่มีอํานาจซื้อแตยังไมเคยรูจักการบริโภคผลไมไทยมากอน 
 14) รัฐควรลงทุนในดานการบริการอํานวยความสะดวกในดานการสงออก โดยเฉพาะการ
ปรับกระบวนการพิธีการสงออกของทางราชการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop 
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Service) อนุญาตสงออก การเสียคาธรรมเนียมสงออก การตรวจสอบสินคากอนสงออก การออก
ใบรับรองคุณภาพรวมทั้งดานสุขอนามัยและ Quarantine  
 15) รัฐควรสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในดานการวจิัยและพัฒนา (Research and Development :R&D)
ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากการพัฒนาสามารถลดตนทุนการผลิตไดการแขงขันในดานการตลาดก็
จะมีโอกาสไดเปรียบ ซ่ึงการวิจัยและการพัฒนาตองคํานึงถึง พันธุดใีหผลผลิตสูงมีความตานทาน
ตอศัตรู และเปนพันธุที่ตลาดตองการ โดยคาํนึงถึงความสอดคลองกับสถานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม
ของแตละภูมภิาค โดยขอเทจ็จริง R&D อยูในระดับต่ํามากประมาณรอยละ  ของรายไดประชาชาต ิ
 16) นอกจากนั้น การทํา R&D ในดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest Technology) 
ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่จะละเลยไมได การลงทุนในดานนี้ก็เพื่อใหเกษตรกรหรือผูผลิตไดมีโอกาส
เลือกใชเทคโนโลยีไดเนื่องจากผลไมตลาดมีความหลากหลายในรสนิยมของผูบริโภค  
 17) ถายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตองเพราะ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จะเปนกระบวนการที่ชวยควบคุมการผลิตใหไดคุณภาพและรูปแบบ
ตามตองการโดยที่ Post Harvest Technology จะตองจัดกระบวนการที่คํานึงถึงความตองการ
ของตลาดเปนหลัก ซ่ึงในเรื่องภาครัฐควรเปนผูริเร่ิมในกระบวนการเพื่อใหภาคเอกชนขยายผล
ออกไป 
 18) ภาครัฐควรใหมีการลงทุนในดานการบริการหองเย็น เพื่อแกไขปญหาในการชะลอยืดอายุ
ผลผลิตใหยาวนานเพิ่มขึ้นหรือลงทุนในกระบวนการเก็บรักษาผลผลิตใหยาวนานขึ้นเพื่อพรอมจะ
บริโภค เนื่องจากผลไมเปนสินคาที่เนาเสียงาย ภาครัฐควรกระตุนใหเกิดการลงทุนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในดานการตลาดซึ่งการลงทุนภาครัฐควรพิจารณา เทคโนโลยีดานการแชเย็น แชแข็ง เปน 
ส่ิงที่จะรองรับความตองการของผูผลิตโดยภาครัฐสํารวจความตองการของผูผลิตในแตละทองที่เพื่อ
กําหนดเปาหมายในการสนับสนุนใหเกิดการลงทุน 
 19) กระบวนการขนสงที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถลําเลียงผลผลิตไปถึงผูบริโภคแลวสินคา
ยังคงรักษาคุณภาพไวไดตามที่ตองการ โดยมีคาใชจายในการขนสงนอยที่สุด จึงเปนเรื่องที่ตองมี
การลงทุนมหาศาล  จําเปนตองที่ภาครัฐใหการสนับสนุนโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบหองเย็นควรจะตอง
คํานึงถึงกระบวนการขนสงดวย เชน รถหองเย็น หองเย็นในเครื่องบิน หองเย็นในเรือโดยมีระบบ
หองเย็นตามลักษณะของสินคาแตละชนิดตองการ รวมทั้งพิจารณาจัดหาหองเย็นใหมีความเพียงพอ 
(Space Available) ตอความตองการ เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตจากแหลงผลิตจนถึงผูบริโภค
ปลายทาง 



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

5-12

 20) ภาครัฐควรลงทุนในดานการใหบริการในดานการออกใบรับรอง (Certificate) ในดาน
สุขอนามัยและ Quarantine  เนื่องจากมีหลายประเทศคอนขางจะเครงครัดในประเด็นดังกลาว ดงันัน้ 
การสงออกผลไมไปยังประเทศดังกลาวจําเปนตองไดรับบริการในเรื่องนี้อยางรวดเร็ว 
 21) กระบวนการแปรรูป ขึ้นอยูกับตองการของตลาดและการแนะนําสินคาจําเปนตอง
ดําเนินการสํารวจตลาด ยิ่งระดับการแปรรูปลึกมากเพียงใด ก็จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคามาก
เพียงนั้น โดยเฉพาะการแปรรูปผลไมในระดับลึกถึงพรอมบริโภคทันที (Ready to eat) เปนสิ่งที่
คอนขางจะไดรับความนิยมสูงในปจจุบันเพราะเกิดความสบายใหกับผูบริโภค 
 22) การบรรจุหีบหอ (Packaging) ถือเปนการลงทุนที่มีสวนชวยยืดอายุของผลผลิตใหได
ยาวนานขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสะดวกสบายในการบริโภค การออกแบบการบรรจุหีบหอ จะ
เปนไปตามประเภทของตลาด ระดับรายไดเปนสําคัญอยางไรก็ตามหีบหอที่มีคุณสมบัติชวยให
ยืดอายุการบริโภคเปนสิ่งที่รัฐควรสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ 
 23) รัฐควรสนับสนุนใหมีการใชตรายี่หอ (Brand name) และเครื่องหมายการคา (Trade 
mark) เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูบริโภคและแสดงถึงความรับผิดชอบของผูผลิตสินคานั้น ๆ ซ่ึง
ควรจะรวมไปถึงการใชฉลากที่บงบอกคุณสมบัติของสารอาหาร (Nutrition) ก็จะชวยใหเกิดความพอใจ
ของผูบริโภคมากขึ้น 
 24) ตองทําใหเงาะตนเตี้ยลง เพื่อใหสามารถดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตไดงาย 
 25) การขนสงไมควรใชระยะเวลานานเกินไป และหากเผชิญกับคุณภาพที่ไมเหมาะสม 
คุณภาพมาตรฐานเงาะจะไดรับผลกระทบ เมื่อถึงปลายทางผูนําเขาอาจจะปฏิเสธการนําเขา  ดังนั้น
รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ถนน ตลาด หรือหองเย็น 
 26) ควรจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรแมวาผลตอบแทนการลงทุนทางดานเศรษฐกิจและ
การเงินจะไมคุมคาการลงทุนในระยะแรก แตผลตอบแทนทางดานสังคมจะคุมคาทําใหรัฐตอง
จายเงินชดเชยหรือแทรกแซงหรือพยุงราคาสินคาที่ลดลง  แตตองมีมืออาชีพเขามาบริหาร จัดการ 
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบการผลิตที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อการสงออก 
 27) ควรสรางเสถียรภาพดานราคา โดยมีแนวทางปฏิบัติประกอบดวยการเรงระบายผลผลิต
ออกจากแหลงผลิตใหเร็วที่สุด การลดปริมาณเงาะดอยคุณภาพที่จะเขาตลาดทําลายเงาะคุณภาพดี 
พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑแปรรูปและสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่อง พัฒนาอายุการเก็บ
รักษาเพื่อการสงออกโดยเนนความรูดานการปฏิบัติหลักการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มการสงออกเงาะสด 
 28) ชาวสวนตองรับผิดชอบผลผลิตของตนเองจากสวนจนถึงผูบริโภค ซ่ึงการจะไปสู
แนวทางนั้นไดตองอาศัยระบบการผลิตที่ทันสมัยกับความตองการของตลาดโลกหรือการผลิตที่มี
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ระบบรับรองคุณภาพที่เรียกวา “เกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ GAP ซ่ึงไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก
เพราะไมมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ณ พ.ศ. นี้ระบบการผลิตแบบรับรองคุณภาพถูกเขียนใหม
เปน PQMS (Plant Quality Management System) ซ่ึงเปนภาพรวมของการรับรองคุณภาพระบบ
หรือกระบวนการผลิตทั้งระบบมิใชแครับรองคุณภาพผลผลิตเทานั้น เรียกวารับรองคุณภาพตั้งแต
สวน เจาของสวน วิธีการทําสวนจนถึงผลไมจากสวน ส่ิงที่จะเปนแรงจูงใจใหชาวสวนเขารวม
โครงการคือ จะไดรับการประกันความเสี่ยงเร่ืองราคาผลผลิต เพราะคงไมมีชาวสวนคนใดรวมมือ
ถาตองผลิตผลไมดวยความยุงยากเพิ่มขึ้น ตนทุนสูงขึ้น แตขาดทุนเพราะไมไดรับราคาสูงขึ้น
ดังที่หวังไว 
 29) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกตองตามขั้นตอนพัฒนาการของพืชใหทั่วถึง 
 30) ถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูเงาะแบบผสมผสาน 

 
  



บทที่ 6 
เขตการใชท่ีดิน 

 เงาะเปนไมผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่คุนเคยกับคนไทยเปนอยางดี   รสชาติหวานอรอย   
รับประทานงาย  พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุโรงเรียน   นอกจากนี้ยังมีพันธุอ่ืน ๆ อีก 
เชน   พันธุสีชมพู   และพันธุสีทองซึ่งนิยมปลูกในเขตจังหวัดจันทบุรี   และตราด   พื้นที่ปลูกเงาะ
สวนใหญอยูในภาคตะวันออกและภาคใต ซ่ึงเงาะชอบอากาศรอนชื้น ฝนตกชุก  อุณหภูมิที่เหมาะสม
อยูระหวาง 25 – 30 องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธประมาณรอยละ 75-85   ในปหนึ่ง ๆ สามารถ
สรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนเงาะ   รวมทั้งพอคาที่เกี่ยวของกับไมผลชนิดนี้เปนจํานวนมาก   
ตลาดที่สําคัญ คือ ตลาดภายในประเทศ   ซ่ึงแยกเปนบริโภคสดและตลาดอุตสาหกรรมเงาะกระปอง   
ปจจุบันเกษตรกรใหความสนใจพัฒนาเทคนิคการปลูก   โดยนําวิทยาการกาวหนาสมัยใหมมาใช
บํารุงรักษาตน   การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช   รวมถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   ทําใหการผลิต
พัฒนาไปสูระบบการผลิตเพื่อการคากับตางประเทศมากขึ้น 
 ในปจจุบันเกษตรกรไดขยายพื้นที่ปลูกเงาะเพิ่มมากขึ้น   โดยสวนใหญนิยมปลูกในลักษณะ
สวนผสม   ทําใหผลผลิตเงาะที่ออกสูตลาดในแตละปมีเปนจํานวนมากและสงผลใหขายไดราคาต่ํา   
ไมคุมกับการลงทุนเนื่องจากใชตนทุนในการดูแลรักษาและคาแรงงานเก็บเกี่ยวคอนขางสูง   
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน   จึงไดจัดทํายุทธศาสตรเพื่อ
กําหนดเปาหมายการผลิตเงาะตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 โดยในป พ.ศ. 2552   ลดพื้นที่ปลูกเงาะ
ใหเหลือเพียง 293,000 ไร   และมีปริมาณผลผลิต 289,000 ตันตอป   พรอมกันนี้ตองพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาผลผลิตอีกวิธีหนึ่ง 
 จากการกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ ซ่ึงเลือกเฉพาะเงาะพันธุโรงเรียนเทานั้น   
เนื่องจากเปนพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อการคา   พันธุสีชมพูในปจจุบันเหลือนอยมากและ
ไมปลูกเปนลักษณะสวนเพื่อการคาและมีราคาต่ํา   สวนพันธุสีทองยังมีเกษตรกรปลูกนอยรายและ
พื้นที่ปลูกไมกระจายซึ่งสวนใหญพบมากทางภาคตะวันออก   ในการกําหนดเขตการใชที่ดิน
ใชลักษณะทางกายภาพพิจารณารวมกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม   ประมวลผลโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร   โดยพิจารณาถึงพื้นที่เปาหมายการผลิตเปนสําคัญ   โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสูงและปานกลางเปนหลัก 
 ในการกําหนดเขตการใชที่ดินในพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม 165 ลานไร   ไดแบงเขตความเหมาะสม
เปน 3 เขต คือ เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมาก (Z-I)   ปานกลาง (Z-II)   และนอย (Z-III)  
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ตามลําดับ ซึ่งสําหรับเงาะพบเพียง 2 เขต เทานั้น คือ เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากและ
ปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายภาคพบวา   ในภาคตะวันออกเขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมาก   
มีเนื้อที่ 81,315 ไร   พบมากที่จังหวัด จันทบุรี เขตเขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางมีเนื้อที่ 
12,963 ไร   พบมากที่จังหวัดจันทบุรี   ภาคใตเขตเขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากมีเนื้อที่ 
171,001 ไร พบมากที่จังหวัด นครศรีธรรมราชเขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางมีเนื้อที่ 
26,612 ไร  พบมากที่จังหวัดชุมพร (ตารางที่ 6-1) และการกระจายของเขตการใชที่ดินแสดงในรูปที่ 6-1 
ถึง 6-19 
 นอกจากนี้ไดพิจารณาเขตการใชที่ดินในระดับตําบล (ตารางที่ 6-2) เพื่อเปนแนวทาง
ใหกับหนวยงานของรัฐบาลในการกําหนดแผนการพัฒนาในแตละพื้นที่ใหมีความสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง   ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหาโดยเฉพาะทางดานการเกษตรที่เกี่ยวกับ
การผลิตเงาะไดตรงประเด็นมากขึ้น การเพิ่มผลผลิตเงาะเพื่อสนองความตองการของตลาดทั้งภายใน
และตางประเทศ   เกษตรกรควรใชหลักวิชาการสมัยใหมเขามาชวย   ตลอดจนมีการบํารุงรักษา
อยางถูกหลักวิชาการ   แทนการขยายพื้นที่เพาะปลูก   ทําใหไดผลผลิตเงาะที่มีคุณภาพดีตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค 

 ขอเสนอแนะ 

  1.  เนื่องจากเงาะมีปญหาการผลิตที่สําคัญ คือปญหาเรื่องน้ํา รัฐควรพิจารณาลงทุนเพื่อให
เกิดระบบการจัดการสงน้ําใหถึงไรนาของเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงในดานผลผลิตจากปญหาการขาดแคลน
น้ําในชวงผลผลิตกําลังจะออก รวมทั้งการสงเสริมการเพาะปลูกควรคํานึงถึงสภาพความสอดคลอง
กับทรัพยากรแตละทองที่ หรืออาจจะตองลงทุนจัดทําเขตการเพาะปลูกไมผล  หรือโดยอํานาจ
หนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน อาจเขาไปชวยเหลือเกษตรกรในการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา 
เพื่อจักไดเปนแหลงน้ําสํารองเนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําในชวงฤดูแลงในชวงที่เงาะกําลังติดผล 
 2.  รัฐตองหามาตรการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนเงาะใหมีความรูในดานเทคโนโลยี
และหลักวิชาการที่ทันสมัยมาใชในการปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑเพื่อให
สามารถแขงขันในตลาดโลก 
 3. ควรใหขอมูลขาวสารดานการตลาดที่ทันตอเหตุการณโดยเฉพาะทางดานราคารับซื้อ
ผลผลิต 
 4. ควรใหความรูดานการจัดคุณภาพของภาชนะบรรจุเงาะตามคุณภาพของผลผลิต 
ซ่ึงจะสงผลใหขายเงาะไดราคาดีขึ้น 
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 5. ขาดสถานที่ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลผลิตที่อยูระหวางการรอสงออกขาย 
 6. ควรจัดหาตลาดกลางในการซื้อขายเงาะและมีการประมูลราคา   ทําใหซื้อขายเงาะ
ไดราคาสูงขึ้น แมวาตลาดกลางจะไมคุมคาทางเศรษฐกิจ แตในระยะยาวจะมีความคุมคาทางสังคม 
เพราะรัฐจะลดการแทรกแซงตลาด หรือเลิกการประกันราคาไดเปนบางสวน โดยปลอยใหเปนไป
ตามกลไกตลาด 
 7. ควรมีการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเงาะพรอมหาตลาดรับซื้อ 
 8. ควรมีความรวมมือระหวางรัฐกับเกษตรกรและการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ประสานงานกับหนวยงานของตางประเทศเพื่อทราบมาตรการ วิธีการตรวจสอบสินคานําเขาทีอ่าจมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เพื่อเตรียมปรับปรุงผลไมไทยโดยเฉพาะเงาะใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูซ้ือในตางประเทศ ไมถูกกักกันและไมถูกทําลาย  
  9.   หนวยงานทีเ่กีย่วของควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดนิ ดวยการใช
อินทรียวัตถุ เชน ปุยหมัก ปุยคอกในการปลูกเงาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใสปุยทีเ่ปนอินทรียวัตถุ
ดังกลาวควบคูไปกับปุยเคมี จะสงผลระยะยาวทําใหโครงสรางของดนิดีขึน้ อินทรยีวตัถุในดินจะชวยเกบ็
ความชืน้ไวในดินไดนานกวาดินที่ไมมีอินทรียวัตถุ ทําใหทนแลงไดนานขึ้น และเปนการลดการ
ปริมาณใชปุยเคมีลง และการใสปุยที่เปนอินทรียวัตถุจะเปนการทําการเกษตรอยางยั่งยืนตอไป 
  10. เงาะเปนผลไมที่เนาเสียงาย (Perishible Products) จากลักษณะดังกลาวจึงเปนผล
ทําใหเกษตรกรมีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เพราะผลผลิตเงาะจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไดอยาง
รวดเร็ว (Product Characteristic) จึงทําใหเกษตรกรมีอํานาจตอรองทางการตลาดต่ํา ทางออกก็
คือ เกษตรกรจะตองรวมกลุมกันเปนองคกร หรือสหกรณ เพื่อแกไขปญหาดวยการบริหาร
จัดการทางการตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในดานตลาดและราคา เพื่อใหรายไดมีเสถียรภาพ (Income 
Sustainable) รัฐจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด โดยสรางระบบตลาดที่เอื้อประโยชนทุกฝาย 
สรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมตลาดรองรับ 
  11.  หนวยงานของรัฐควรควบคุม กํากับดูแลการเพาะปลูกเงาะใหไดปริมาณที่เหมาะสมกบั
ความตองการของตลาดพรอมทั้งเรงระบายผลไมออกสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาก โดยกําหนดแผนดําเนินงานเตรียมพรอมกอนถึง
ชวงฤดูกาล 
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ตารางที่ 6-1  เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ เปนรายภาค

Z-I Z-II Z-III รวม
ตะวันออก จันทบุรี 78,471 12,963 - 91,434

ระยอง 2,844 - - 2,844
81,315 12,963 - 94,278

ใต กระบี่ 2,780 - - 2,780
ชุมพร 31,983 11,029 - 43,012
ตรัง 894 - - 894
นครศรีธรรมราช 27,233 5,277 - 32,510
นราธิวาส 12,006 1,696 - 13,702
ปตตานี 738 - - 738
พังงา 379 1,453 - 1,832
พัทลุง 2,064 - - 2,064
ภูเก็ต 431 - - 431
ยะลา 1,987 - - 1,987
ระนอง - 390 - 390
สงขลา 1,768 1,294 - 3,062
สตูล 189 - - 189
สุราษฎรธานี 88,549 5,473 - 94,022

171,001 26,612 - 197,613
252,316 39,575 - 291,891

หมายเหตุ :   Z-I     คือ   เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมาก
                        Z-II    คือ   เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง
                       Z-III   คือ   เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมนอย

เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

รวมท้ังประเทศ
รวม

ภาค จังหวัด

รวม
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ตารางที่ 6-2   เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ เปนรายตําบล

Z-I Z-II Z-III รวม
จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ(ก่ิงอ.) คลองพลู 519 - - 519

จันทเขลม 743 - - 743
ชากไทย 7,190 92 - 7,282
ตะเคียนทอง 13,239 - - 13,239
พลวง 9,839 - - 9,839

31,530 92 - 31,622
แกงหางแมว เขาวงกต - 82 - 82

- 82 - 82
ขลุง ขลุง - 797 - 797

ตกพรม - 688 - 688
ตรอกนอง - 990 - 990
บอเวฬุ - 816 - 816
วังสรรพรส - 657 - 657
วันยาว - 1,483 - 1,483

- 5,431 - 5,431
ทาใหม เขาแกว 891 3,321 - 4,212

เขาบายศรี 1,606 - - 1,606
ทาใหม 180 - - 180
ทุงเบญจา 11,930 - - 11,930
สองพี่นอง 13,449 50 - 13,499

28,056 3,371 - 31,427
นายายอาม วังโตนด 227 - - 227

227 - - 227

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
จันทบุรี มะขาม ฉมัน 5,021 - - 5,021

ทาหลวง 2,377 50 - 2,427
ปถวี 3,134 - - 3,134
วังแซม 4,049 - - 4,049

14,581 50 - 14,631
เมืองจันทบุรี ทาชาง 1,588 133 - 1,721

แสลง 2,489 3,804 - 6,293
4,077 3,937 - 8,014

รวม 6 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ   24 ตําบล 78,471 12,963 - 91,434
ระยอง เขาชะเมา(ก่ิงอ.) นํ้าเปน 2,766 - - 2,766

2,766 - - 2,766
แกลง กองดิน 45 - - 45

ทุงควายกิน 33 - - 33
78 - - 78

รวม 1 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ   3 ตําบล 2,844 - - 2,844
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง 37 - - 37

37 - - 37
เขาพนม หนาเขา 165 - - 165

165 - - 165
คลองทอม เพหลา 166 - - 166

166 - - 166
ปลายพระยา เขาตอ 168 - - 168

ปลายพระยา 314 - - 314
482 - - 482

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่นอย 346 - - 346

เขาคราม 154 - - 154
เขาทอง 81 - - 81
ทับปริก 68 - - 68
ไสไทย 632 - - 632
หนองทะเล 126 - - 126
อาวนาง 95 - - 95

1,502 - - 1,502
อาวลึก คลองหิน 64 - - 64

บานกลาง 131 - - 131
แหลมสัก 93 - - 93
อาวลึกเหนือ 140 - - 140

428 - - 428
รวม 6 อําเภอ   16 ตําบล 2,780 - - 2,780

ชุมพร ทาแซะ ทรัพยอนันต 292 - - 292
ทาขาม 705 - - 705
นากระตาม 354 - - 354
รับรอ 102 - - 102
หินแกว 160 - - 160

1,613 - - 1,613
ทุงตะโก ชองไมแกว 240 - - 240

ตะโก 2,446 - - 2,446
ทุงตะไคร 876 - - 876

3,562 - - 3,562
ปะทิว ชุมโค 623 - 623

623 - - 623

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
ชุมพร พะโตะ ปงหวาน 124 392 - 516

ปากทรง - 288 - 288
พระรักษ - 148 - 148
พะโตะ - 850 - 850

124 1,678 - 1,802
เมืองชุมพร ขุนกระทิง 128 - - 128

ตากแดด 935 - - 935
ถํ้าสิงห 339 - - 339
นาชะอัง 18 - - 18
นาทุง 514 - - 514
บางลึก 1,444 - - 1,444
บานนา 1,086 184 - 1,270
วังไผ 384 - - 384
วังใหม 2,438 314 - 2,752
วิสัยเหนือ 1,921 - - 1,921
หาดพันไกร 1,010 258 - 1,268

10,217 756 - 10,973
ละแม ทุงคาวัด 4,058 2,901 - 6,959

ทุงหลวง 707 77 - 784
ละแม 5,668 - - 5,668

10,433 2,978 - 13,411
สวี เขาคาย - 2,330 - 2,330

เขาทะลุ - 113 - 113
ครน 118 761 - 879
ทุงระยะ 249 - - 249
นาสัก - 742 - 742

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
ชุมพร สวี วิสัยใต 240 131 - 371

สวี 129 - - 129
736 - - 4,813

หลังสวน ขันเงิน 28 - - 28
นาขา 500 - - 500
บางมะพราว 100 - - 100
บานควน 3,264 692 - 3,956
พอแดง 324 - - 324
วังตะกอ 198 848 - 1,046
หาดยาย 261 - - 261

4,675 1,540 - 6,215
รวม 9 อําเภอ   41 ตําบล 31,983 11,029 - 43,012

ตรัง นาโยง นาขาวเสีย 107 - - 107
ละมอ 82 - - 82

189 - - 189
ปะเหลียน ปะเหลียน 98 - - 98

98 - - 98
เมืองตรัง นํ้าผุด 104 - - 104

104 - - 104
ยานตาขาว ในควน 36 - - 36

โพรงจระเข 350 - - 350
386 - - 386

หวยยอด ปากแจม 117 - - 117
117 - - 117

รวม 5 อําเภอ   7 ตําบล 894 - - 894

รวม

รวม

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช นบพิตํา(ก่ิงอ.) กรุงชิง 170 - - 170

กะหรอ 124 - - 124
นบพิตํา 342 - - 342
นาเหรง 652 - - 652

1,288 - - 1,288
จุฬาภรณ นาหมอบุญ 281 - - 281

บานควนมุด 17 - - 17
บานชะอวด 48 79 - 127
สามตําบล 352 221 - 573

698 300 - 998
ฉวาง ละอาย 1,038 - - 1,038

ไสหรา 213 - - 213
หวยปริก - 31 - 31

1,251 31 - 1,282
เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน - 467 - 467

สวนหลวง - 49 - 49
- 516 - 516

ชะอวด เกาะขันธ 782 - - 782
เขาพระทอง 108 - - 108
ควนหนองหงษ 64 189 - 253
ชะอวด 37 559 - 596
ทาประจะ 750 143 - 893
ทาเสม็ด 219 - - 219
นางหลง 215 - - 215
บานตูล 317 718 - 1,035
วังอาง 211 - - 211

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวดั อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช 2,703 1,609 - 4,312

ทาศาลา กลาย 120 - - 120
ดอนตะโก - 94 - 94
โมคลาน - 321 - 321

120 415 - 535
ทุงสง ชะมาย 88 - - 88

ถํ้าใหญ 595 - - 595
นํ้าตก 66 - - 66

749 - - 749
ทุงใหญ กุแหระ 30 - - 30

บางรูป 64 - - 64
94 - - 94

พรหมคีรี ทอนหงส 1,710 - - 1,710
นาเรียง 454 57 - 511
บานเกาะ 126 - - 126
พรหมโลก 768 - - 768
อินคีรี 121 80 - 201

3,179 137 - 3,316
พระพรหม ทายสําเภา 728 - - 728

นาพรุ 155 - - 155
883 - - 883

พิปูน กะทูน - 85 - 85
เขาพระ 578 - - 578

578 85 - 663

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล

รวม

รวม

รวม

รวม
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีฯ กําแพงเซา 937 - - 937

ไชยมนตรี 430 - - 430
ทางิ้ว 557 17 - 574
นาทราย - 70 - 70
ปากพูน - 848 - 848
โพธ์ิเสด็จ 314 - - 314

2,238 935 - 3,173
รอนพิบูลย ควนเกย 52 - - 52

ควนพัง - 1,151 - 1,151
รอนพิบูลย 1,498 - - 1,498
หินตก 2,410 - - 2,410

3,960 1,151 - 5,111
ลานสกา กําโลน 1,913 - - 1,913

เขาแกว 196 - - 196
ทาดี 2,521 - - 2,521

4,630 - - 4,630
สิชล เขานอย 1,085 - - 1,085

ฉลอง 606 - - 606
ทุงปรัง 2,008 - - 2,008
เทพราช 313 - - 313
เปลี่ยน 66 - - 66
สิชล 39 - - 39
สี่ขีด 663 - - 663

4,780 - - 4,780รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช หัวไทร ควนชะลิก - 98 - 98

ทรายขาว 82 - - 82
82 98 - 180

รวม 15 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ   61 ตําบล 27,233 5,277 - 32,510
นราธิวาส จะแนะ ชางเผือก 437 - - 437

ดุซงญอ 533 - - 533
ผดุงมาตร 106 - - 106

1,076 - - 1,076
เจาะไอรอง จวบ 174 - - 174

174 - - 174
ตากใบ เกาะสะทอน 268 - - 268

268 - - 268
บาเจาะ บาเจาะ 82 - - 82

ปะลุกาสาเมาะ 407 - - 407
489 - - 489

ระแงะ กาลิซา 779 - - 779
เฉลิม 632 - - 632
ตันหยงมัส 753 - - 753
ตันหยงลิมอ 76 - - 76
บองอ 128 - - 128
บาโงสะโต 255 - - 255
มะรือโบตก 518 - - 518

3,141 - - 3,141

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ 545 262 - 807

บาตง 326 - - 326
รือเสาะ 354 - - 354
รือเสาะออก 183 - - 183
เรียง 64 - - 64
ลาโละ 366 - - 366
สามัคคี 274 - - 274
สาวอ 151 - - 151
สุวารี 186 - - 186

2,449 262 - 2,711
แวง กายูคละ 81 - - 81

แมดง 84 - - 84
โละจูด 152 - - 152

317 - - 317
ศรีสาคร เชิงคีรี 277 - - 277

ซากอ 135 - - 135
ตะมะยูง 176 - - 176
ศรีบรรพต 154 - - 154
ศรีสาคร 576 - - 576

1,318 - - 1,318
สุคิริน เกียร 337 - - 337

ภูเขาทอง - 572 - 572
มาโมง 160 523 - 683
รมไทร 411 100 - 511
สุคิริน 608 239 - 847

1,516 1,434 - 2,950รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
นราธิวาส สุไหงโก-ลก มูโนะ 169 - - 169

สุไหงโกลก 67 - - 67
236 - - 236

สุไหงปาดี กาวะ 17 - - 17
โตะเด็ง 327 - - 327
ตริโก 322 - - 322
สากอ 356 - - 356

1,022 - - 1,022
รวม 11 อําเภอ   42 ตําบล 12,006 1,696 - 13,702

ปตตานี แมลาน ปาไร 160 - - 160
160 - - 160

สายบุรี ตะบิ้ง 246 - - 246
ตะลุบัน 41 - - 41
เตราะบอน 86 - - 86
บือเระ 121 - - 121
ปะเสยะวอ 84 - - 84

578 - - 578
รวม 2 อําเภอ   6 ตําบล 738 - - 738

พังงา กะปง รมณีย - 242 - 242
เหล - 94 - 94

- 336 - 336
คุระบุรี บางวัน - 63 - 63

- 63 - 63

รวม

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
พังงา ตะกั่วปา คึกคัก - 350 - 350

โคกเคียน - 170 - 170
ตะกั่วปา - 69 - 69
ตําตัว - 148 - 148
บางมวง - 28 - 28

- 765 - 765
ทับปุด โคกเจริญ 78 - - 78

บอแสน - 252 - 252
78 252 - 330

ทายเหมือง ทายเหมือง - 22 - 22
นาเตย - 15 - 15

- 37 - 37
เมืองพังงา ถ้ํานํ้าผุด 301 - - 301

301 - - 301
รวม 6 อําเภอ   13 ตําบล 379 1,453 - 1,832

พัทลุง ศรีนครินทร(ก่ิงอ.) บานนา 14 - - 14
ลําสินธ 442 - - 442

456 - - 456
กงหรา คลองเฉลิม 259 - - 259

คลองทรายขาว 106 - - 106
ชะรัด 162 - - 162

527 - - 527
เขาชัยสน โคกมวง 14 - - 14

14 - - 14
ตะโหมด ตะโหมด 63 - - 63

63 - - 63รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
พัทลุง ปาพะยอม เกาะเตา 101 - - 101

101 - - 101
เมืองพัทลุง ชัยบุรี 285 - - 285

ทาแค 127 - - 127
ทามิหรํา 172 - - 172
นาทอม 143 - - 143
รมเมือง 176 - - 176

903 - - 903
รวม 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ   13 ตําบล 2,064 - - 2,064

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย 431 - - 431
431 - - 431

รวม 1 อําเภอ   1 ตําบล 431 - - 431
ยะลา กรงปนัง(ก่ิงอ.) สะเอะ 235 - - 235

หวยกระทิง 181 - - 181
416 - - 416

เมืองยะลา บุดี 363 - - 363
ยะลา 71 - - 71
ลําพะยา 256 - - 256
ลําใหม 305 - - 305
ลิดล 162 - - 162
สะเตง 167 - - 167
สะเตงนอก 146 - - 146

1,470 - - 1,470
ยะหา ละแอ 101 - - 101

101 - - 101
รวม 2 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ   10 ตําบล 1,987 - - 1,987

รวม

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
ระนอง กระบุรี นํ้าจืด - 200 - 200

ปากจั่น - 35 - 35
มะมุ - 155 - 155

- 390 - 390
รวม 1 อําเภอ   3 ตําบล - 390 - 390

สงขลา กระแสสินธุ เกาะใหญ 83 - - 83
83 - - 83

จะนะ ทาหมอไทร - 28 - 28
นาหวา 75 - - 75
นํ้าขาว 70 - - 70
สะพานไมแกน 246 54 - 300

391 82 - 473
เทพา เทพา - 346 - 346

ปากบาง - 272 - 272
- 618 - 618

นาทวี ประกอบ 84 - 84
สะทอน 125 212 - 337

209 212 - 421
บางกล่ํา แมทอม - 66 - 66

- 66 - 66
รัตภูมิ กําแพงเพชร - 124 - 124

เขาพระ 70 88 - 158
ทาชะมวง 185 - - 185

255 212 - 467

รวม

รวม

รวม

รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
สงขลา สะเดา ทุงหมอ 146 - - 146

ปริก - 104 - 104
สํานักแตว 110 - - 110

256 104 - 360
สะบายอย เขาแดง 68 - - 68

ธารคีรี 172 - - 172
บานโหนด 79 - - 79
สะบายอย 124 - - 124

443 - - 443
หาดใหญ ทุงใหญ 131 - - 131

131 - - 131
รวม 9 อําเภอ   21 ตําบล 1,768 1,294 - 3,062

สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง 113 - - 113
ทุงนุย 76 - - 76

189 - - 189
รวม 1 อําเภอ   2 ตําบล 189 - - 189
สุราษฎรธานี วิภาวดี(ก่ิงอ.) ตะกุกใต 2,100 110 - 2,210

ตะกุกเหนือ 644 27 - 671
2,744 137 - 2,881

กาญจนดิษฐ กรูด 168 - - 168
กะแดะ 76 - - 76
คลองสระ 9,568 - - 9,568
ชางขวา 455 - - 455
ชางซาย 11,250 - - 11,250
ทาอุแท 763 - - 763
ปารอน 2,728 - - 2,728

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
สุราษฎรธานี 25,008 - - 25,008

คีรีรัฐนิคม กะเปา 75 - - 75
ถํ้าสิงขร 106 - - 106
ทากระดาน 1,703 - - 1,703
ทาขนอน 271 - - 271
นํ้าหัก 434 - - 434
บานทําเนียบ 1,135 - - 1,135
ยานยาว 611 - - 611

4,335 - - 4,335
เคียนซา บานเสด็จ 63 - - 63

63 - - 63
ไชยา ปากหมาก 266 - - 266

เลม็ด 121 - - 121
387 - - 387

ดอนสัก ไชยคราม 66 - - 66
ปากแพรก 346 - - 346

412 - - 412
ทาฉาง เขาถาน 54 - - 54

ปากฉลุย 309 - - 309
363 - - 363

ทาชนะ คลองพา 365 - - 365
คันธุลี 63 - - 63
ทาชนะ 377 - - 377
ประสงค 362 - - 362
สมอทอง 632 - - 632

1,799 - - 1,799รวม

เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทาเรือ 43 - - 43

นาใต 3,023 - - 3,023
3,066 - - 3,066

บานนาสาร คลองปราบ 1,947 390 - 2,337
ควนสุบรรณ 35 - - 35
ทุงเตา 4,783 - - 4,783
ทุงเตาใหม 162 - - 162
นาสาร 2,858 - - 2,858
พรุพี 258 3,743 - 4,001
เพิ่มพูนทรัพย 310 - - 310
ลําพูน 7,353 1,010 - 8,363

17,706 5,143 - 22,849
พนม คลองชะอุน 8,657 - - 8,657

คลองศก - 193 - 193
ตนยวน 329 - - 329
พลูเถ่ือน 324 - - 324

9,310 193 - 9,503
พระแสง บางสวรรค 21,166 - - 21,166

21,166 - - 21,166
พุนพิน เขาหัวควาย 64 - - 64

ทาขาม 107 - - 107
นํ้ารอ 338 - - 338
บางงอน 101 - - 101
บางเดือน 240 - - 240
หนองไทร 345 - - 345

1,195 - - 1,195

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)
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ตารางที่  6-2  ( ตอ)

Z-I Z-II Z-III รวม
สุราษฎรธานี เวียงสระ เขานิพันธ 69 - - 69

บานสอง 820 - - 820
เวียงสระ 106 - - 106

995 - - 995
รวม 13 อําเภอ   1 กิ่งอําเภอ   52 ตําบล 88,549 5,473 94,022

รวม

จังหวัด อําเภอ ตําบล เน้ือที่เขตการใชที่ดิน (ไร)
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  
เงาะ 

 เงาะเปนไมผลเขตรอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีการปลูก
กันอยางแพรหลายทั้งในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยสามารถขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด 
แตจะเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในดินรวนปนทรายที่มีการระบายน้ําดี มีอินทรียวัตถุสูง และ
เงาะจะใหผลผลิตมีคุณภาพดีในสภาพที่มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกกระจายตลอดทั้งป 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 เงาะเปนไมยืนตนขนาดกลาง มีช่ือสามัญวา Rambutan มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nephelium 
lappaceum Linn. อยูในวงศ Spidiceae สําหรับลักษณะทางพฤกษศาสตรของเงาะเปนดังนี้ 
 ลําตน เงาะเปนไมผลขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ ลําตนตั้งตรง สูงประมาณ 15-25 เมตร 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนประมาณ 40-60 เซนติเมตร เปลือกลําตนมีสีน้ําตาลอมเทาเขม 
เปลือกบางเรียบไมขรุขระ มีกิ่งกานแตกจากลําตนในระดับสูงและมีกิ่งกานมาก ทําใหทรงพุม
แผกวางทึบเปนพุมสวย ทรงพุมเปนรูปครึ่งวงกลม 
 ใบ ใบเงาะเปนใบรวม ในหนึ่งกานมีจํานวนใบยอยประมาณ 2-4 คู เกิดเรียงตัวสลับเกือบ
ตรงกันขาม ใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กวางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ใบมีลักษณะคลายโล 
ฐานแหลมปลายมน ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนมีสีเขียวเขมเปนมัน แตหลังใบจะเปนสีเขียวจาง ๆ 
และไมเปนมัน มีเสนกลางใบใหญ การเรียงตัวของเสนใบที่แยกออกจากเสนกลางใบเปนแบบ
กางปลา เปนระเบียบและระยะเทา ๆ กัน มีจํานวนเสนใบประมาณ 6-15 คู เสนใบดานหลังใบนูน
ออกมาทําใหเห็นใบมีลักษณะเปนคล่ืน 
 ดอก เงาะจะออกดอกเปนชอบริเวณปลายกิ่งและซอกใบ ในสภาพทั่วไปดอกเงาะที่เกิดขึ้น
ในแตละตนแตละครั้งจะประกอบดวยดอก 3 ประเภทคือ 
 1. ชอดอกตัวผู เปนชอดอกที่เกิดจากเงาะตนตัวผูและจะมีเฉพาะดอกที่เปนดอกตัวผูเทานั้น 
และไมมีโอกาสติดเปนผลเงาะไดเลยลักษณะชอดอกคอนขางยาวเปนระเบียบ รูปรางทรงกรวย 
ขนาดใหญ มีดอกมาก ดอกมีสีขาวนวล เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ 
แตละกลีบเปนอิสระไมติดกัน ถัดเขาไปดานในของดอกจะมีเกสรตัวผู 5 อันเรียงสลับกับกลีบดอก 
บริเวณกลางดอกจะเห็นเปนแทงสีขาวนวลยื่นสูงขึ้นมา ปลายมน มีลักษณะคลายกับเกสรตัวเมีย
ที่ไมสมบูรณ เมื่อดอกชนิดนี้บานจะเห็นเปนสีขาวโพลนไปทั้งตน 
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 2. ดอกกะเทยที่ทําหนาที่เปนดอกตัวเมีย  เปนดอกที่มีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย
อยูในดอกเดียวกัน แตมีเฉพาะเกสรตัวเมียเทานั้นที่เจริญ เกสรตัวผูหยุดเจริญ ในระยะดอกบาน
ยอดเกสรตัวเมียมี 2 แฉกจะเปนแยกออกจากกันเผยใหเห็นผิวของปลายยอดเกสรตัวเมียซึ่งพรอม
ที่จะรับการผสม แตเกสรตัวผูจะมีกานสั้น อับละอองเกสรตัวผู (anther) จะไมแตก เพราะฉะนั้น
ละอองเกสรตัวผู (pollen) จะไมมีโอกาสปลิวไปผสมพันธุได จะตองอาศัยเกสรตัวผูจากดอกอื่น 
 3. ดอกกะเทยที่ทําหนาที่เปนดอกตัวผู เปนดอกที่มีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูใน
ดอกเดียวกันเชนกัน แตเกสรตัวผูเทานั้นที่เจริญเกสรตัวเมียหยุดเจริญ ดอกเงาะชนิดนี้ในระยะดอกบาน
กานชูอับละอองเกสรตัวผูจะยาวและตั้งชูขึ้น และอับละอองเกสรตัวผูจะแตกเพื่อใหละอองเกสรตัวผู
ปลิวไปผสมเกสร แตเกสรตัวเมียซึ่งมีการพัฒนาตามปกตินั้นยอดของมันไมสามารถแยกออก
จากกันเพื่อเผยใหเห็นผิวของปลายเกสรตัวเมียได ดังนั้นเกสรตัวเมียจึงไมสามารถถูกผสมเกสรได 
 ผล ผลจะเกิดรวมกันอยูเปนชอติดอยูบนกานชอดอก ผลเงาะมีลักษณะคอนขางกลมรี 
มีสีตาง ๆ กัน เชน แดง ชมพู เหลือง เหลืองปนแดง เปนตน ผลมีขนาดไมใหญมากนักคือมีความยาว
ประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร กวางประมาณ 2.0-5.0 เซนติเมตร บริเวณรอบ ๆ ผลจะมีขนยาวบางสั้นบาง 
ขนจะยาวประมาณ  0.5-1.8 เซนติเมตร ขนมีสีเดียวกันกับสีของผิวผล เปลือกหนาพอสมควร 
เนื้อในจะออนนุม มีสีขาวหรือขาวอมเหลืองออน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติมีทั้งหวานและ
หวานอมเปรี้ยว แตกตางกันไปตามพันธุ เมล็ดมีลักษณะแบนยาวรีหรือกลมเปนรูปไข หุมดวย
ผิวเปลือกบาง ๆ สีน้ําตาลออน บางพันธุเมล็ดจะติดแนนกับเนื้อ แตบางพันธุจะไมติดหรือที่เรียกวา
เมล็ดลอน 

พันธุเงาะ 

 เงาะที่ปลูกในประเทศไทยมีอยูมากมายหลายพันธุดวยกัน แตพันธุที่นิยมบริโภคกันมาก
และเปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันมีอยู 2 พันธุคือ เงาะพันธุโรงเรียนและพันธุสีชมพู 
เงาะทั้ง 2 พันธุนี้ตางก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน 
 1. พันธุโรงเรียน  หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวาเงาะนาสาร เพราะถิ่นกําเนิดอยูในอําเภอนาสาร 
จังหวัดสุราษฏรธานี เปนเงาะที่มีคุณภาพดี เปนที่นิยมของผูบริโภคและเปนที่ตองการของตลาด 
ราคาสูงกวาเงาะพันธุอื่น ผลสีแดงสด โคนขนแดงปลายขนมีสีเขียว เนื้อหนาแหงและลอน 
ออกจากเมล็ดไดงายถูกรสนิยมของผูบริโภคมาก เปนพันธุที่ตอบสนองตอปุยไดดี ขอเสียของเงาะ
พันธุโรงเรียนก็คือ ไมทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หากขาดน้ําในชวงติดผลออน
จะทําใหผลแตกและรวงหลนเสียหายมากกวาพันธุสีชมพู ปลูกกันมากในจังหวัดสุราษฏรธานี 
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นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคใต สวนทางภาคตะวันออกแถบจังหวัดจันทบุรีและ
ระยองก็มีการปลูกเงาะพันธุนี้ดวย เชนกัน 
 2. พันธุสีชมพู  เปนพันธุที่ปลูกกันมากในจังหวัดจันทบุรีและระยองเปนพันธุที่ปลูกงาย 
มีการเจริญเติบโตดี ดูแลรักษางาย โรคแมลงรบกวนนอยมากทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ไดดี เปนพันธุที่ใหผลดกมาก สีผิวของผลเมื่อสุกเปนสีชมพูแดง ขนยาว ขนาดผลปานกลาง เนื้อหนา 
หวานกรอบ ฉ่ําน้ํา ขอเสียคือบอบช้ําไดงาย ไมทนทานตอการขนสง และราคาคอนขางต่ํา เนื่องจาก
ไมเปนที่ตองการของตลาดในบางแหง 

การขยายพันธุ 

 การขยายพันธุเงาะสามารถทําไดหลายวิธีเชนเดียวกับการขยายพันธุไมผลอ่ืน ๆ ทั่วไป     
ทั้งการขยายพันธุแบบใชเพศและไมใชเพศ เชน การเพาะเมล็ด การตอน การทาบกิ่ง และการติดตา 
แตในปจจุบันนิยมการขยายพันธุโดยวิธี การติดตา ซึ่งในที่นี้จะกลาวเฉพาะการเพาะเมล็ดและ
การติดตาเทานั้น 
 การเพาะเมล็ด  การขยายพันธุเงาะดวยวิธีนี้มีขอดีคือ ทําไดงาย ไดตนที่เจริญเติบโตแข็งแรงดี 
ขอเสียคือ การใหผลจะชากวาการขยายพันธุดวยวิธีอ่ืน และมีโอกาสกลายพันธุไดมาก 
 การคัดเลือกเมล็ดควรไดจากตนที่สมบูรณแข็งแรง ใหผลดก รสชาติดีออกดอกสม่ําเสมอทุกป 
โดยเลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญและแกเต็มที่ แลวนํามาลางน้ําเพื่อใหเนื้อและเมือกที่ติดมากับเมล็ด
ออกใหหมด ผ่ึงแดดใหแหงแลงนําไปเพาะทันที เพราะเมล็ดจะมีเปอรเซ็นตความงอกสูง แตในทางทีด่ี
เมื่อลางเมล็ดสะอาดแลวควรไดแชเมล็ดลงในน้ํายากําจัดเชื้อราเสียกอน นําเมล็ดไปเพาะในกระบะเพาะ
โดยใชวัสดุเพาะที่มีความรวนซุยและชื้นเพียงพอ เชน ขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ หรือทราย หลังจาก
เพาะประมาณ 2-3 อาทิตยเมล็ดจะเริ่มงอก ถาเปนการเพาะในกระบะเมื่อมีใบจริงแตกออกมา 4-6 ใบ 
ก็ทําการยายลงปลูกในถุงพลาสติกที่บรรจุดินผสมกับปุยคอกและทรายในอัตราสวน 2:1:1 แลว
นําไปดูแลรักษาในเรืองเพาะชําจนมีความแข็งแรงพอ แลวจึงยายลงปลูกในแปลงปลูกหรือนําไป
เปนตนตอในการติดตาตอไป อยางไรก็ตามในระหวางการเพาะหรือนําไปเลี้ยงในเรือนเพาะชํา 
จะตองมีการใหน้ําอยางสม่ําเสมอแตอยาใหแฉะ เมื่อตนโตขึ้นมาแลวควรเปดหลังคาที่กําบัง
แสงออกใหไดรับแสงบางตามสมควร 
 การติดตา  การขยายพันธุแบบติดตาเปนที่นิยมทํากันทั่ว ๆ ไป เนื่องจากกิ่งตนพันธุเพียงกิ่งเดียว
สามารถทําการขยายพันธุไดหลายตน ใหผลเร็ว มีอายุยืน ไมกลายพันธุ ตนจะเปนพุมกวางไมสูงนัก 
สะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปองกันและกําจัดโรคแมลงไดงาย และงายตอการตัดแตงกิ่งอีกดวย 
ตาพันธุดีที่ใชในการติดตาควรเตรียมไวใหเรียบรอย โดยตัดหรือตอนปลายกิ่งที่จะใชตาออก
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เสียกอน ประมาณ 10-15 วัน เพื่อเรงใหตาที่เหลือเจริญออกมาเร็วขึ้น สําหรับตนตอไดมาจาก
การเพาะเมล็ดซึ่งควรปลูกอยูในแปลงชําหรือในสวนแลว มีอายุประมาณ 1 ป  หรือลําตนโต
ขนาดแทงดินสอดําเปนอยางนอย ไมแกหรือใหญเกินไปจนลอกเปลือกไมออก กอนที่จะทําการติดตา
ใหตัดกิ่งขางออกใหหมดเหลือไวแตกิ่งยอดตรง ๆ ริดใบที่โคนตนบริเวณที่จะทําการติดตาออก 
สวนฤดูที่เหมาะตอการติดตาออก สวนฤดูที่เหมาะตอการติดตาคือฤดูฝน วิธีการติดตามีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. กรีดตนตอใหถึงเนื้อไมยาวประมาณ 1.50 นิ้ว จํานวน 2 รอยหางกันประมาณ 1 เซนติเมตร 
โดยใหรอยกรีดสูงจากดินโคนตนประมาณ 3 นิ้ว แลว กรีดขวางดานบนระหวางรอยกรีดทั้งสอง
แลวลอกเปลือกออกตามรอยที่กรีดไวตัดเปลือกตนตอที่ลอกออกนั้นใหเหลือไวทางดานลาง
ประมาณ 1 ใน 3 เพื่อรองรับแผนตาที่จะนํามาติด 
 2. เฉือนกิ่งตาใหเปนรูปโลยาวประมาณ 1.50 นิ้ว ลอกเนื้อไมออกจากแผนตา แลวนําแผนตา
สอดลงไปในแผลของตนตอที่เตรียมไว 
 3.  พันดวยผาพลาสติกใหแนน ทิ้งไวประมาณ 21-30 วัน หากแผนตายังเปนสีเขียวอยูแสดงวา
การติดตาไดผลดี จึงใหทําการกระตุนตาโดยใชมีดบากเหนือรอยแผลประมาณ 1 นิ้ว และตองบาก
ใหลึกเขาไปถึงเนื้อไม เมื่อตาที่ติดเจริญขึ้นมาเล็กนอยใหตัดยอดของตนตอออก โดยตัดใตรอยบาก 
แลวจึงนําไปดูแลรักษาในเรือนเพาะชําใหแข็งแรงจึงนําไปปลูก 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 เงาะเปนไมผลที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในที่ซึ่งมีอากาศรอยแตตองมีความชื้น
ในอากาศสูง มีฝนตกกระจายเกือบตลอดป สําหรับสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกเงาะคือ
ดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุอยูมาก การระบายน้ําดี ความเปนกรด
เปนดาง (pH) อยูระหวาง 5.5-7 ความลึกของหนาดินไมควรนอยกวา 1 เมตร ดินจะตองมีความชุมชื้น
อยูเสมอแตไมถึงกับแฉะ หากปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ เชน ในชวงฤดูแลงก็ควรหาทางชวยเหลือ 
เพราะถาหากความชื้นมีไมพอแลวจะทําใหใบไหมเกรียบ เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของตน
และผลของเงาะอยางมาก 
 จากสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเงาะดังกลาว ภาคใตและภาคตะวนัออก
จัดเปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเงาะมากที่สุด เนื่องจากสภาพของดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง
และปริมาณฝนตกเฉลี่ยเกือบตลอดทั้งป         
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การปลูก 

 การเตรียมพื้นท่ี  เมื่อเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมไดแลว ก็ตองทําการเตรียมพื้นที่ซ่ึงควรกระทํา
ในชวงฤดูแลง เพราะสามารถทํางานไดสะดวกและสามารถปลูกไดทันทีตั้งแตตนฤดูฝน หากมีไมยืนตน
ใหทําการโคนแลวเอาตอออกใหหมด  จึงทําการไถกําจัดวัชพืชและไถพรวนอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ ถาเปนพื้นที่ราบอยูแลวและไมมีไมยืนตนขึ้นอยูก็ทําการไถเพียงครั้งเดียว 
แลวกะระยะหลุมปลูกขุดหลุดปลูกไดเลย 
 ระยะปลูก  ระยะปลูกของเงาะนั้น เนื่องจากวาเงาะเปนไมผลที่มีอายุยืนนาน มีทรงพุมกวาง
พอสมควร และออกดอกออกผลที่ปลายทรงพุม จึงจําเปนตองปลูกใหมีระยะระหวางแถวคอนขางกวาง 
ทั้งนี้เพื่อใหเงาะไดเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ และเพื่อความสะดวกในการเขาไป
ปฏิบัติงานภายในสวนอีกดวย ระยะปลูกที่เหมาะสมคือระยะระหวางตนและระหวางแถวปลูก
อยู ในชวง 8-10 เมตร ในเนื้อที่ 1 ไร จะสามารถปลูกเงาะไดประมาณ 16-20 ตน 
 การขุดหลุมปลูก  เมื่อไดระยะหลุมปลูกเรียบรอยแลวจึงทําการขุดหลุมปลูก หลุมปลูกเงาะ
ควรมีขนาดความกวาง  ความยาวและความลึกไมนอยกวา  50 เซนติเมตร  ถาเปนดินที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ําหลุมปลูกควรมีขนาดใหญกวา คือความกวาง ความยาวและลึกประมาณ 
1 เมตรเทากัน ใหแยกดินชั้นบนกับดินชั้นลางไวคนละกอง แลวใชปุยหินฟอสเฟตประมาณ 
2 กระปองนมและปุยคอกแหงประมาณ 1 บุงกี้ คลุกเคลาใหเขากับดินแลวกลบดินชั้นบนลงไป
ในหลุมกอนแลวตามดวยดินชั้นลาง ใหระดับดินสูงกวาระดับดินเดิมประมาณ 20-25 เซนติเมตร 
พรอมที่จะนําตนพันธุมาปลูกได 
 วิธีปลูก  หลังจากเตรียมหลุมพรอมที่จะปลูกแลว นําตนพันธุไปวางไวตามหลุมที่จะปลูก
จนครบทุกหลุม ใชไมหรือมือคุยดินในหลุมปลูกใหเปนหลุมขนาดพอใสกระเปาะรากลงปลูกได 
วางตนพันธุที่เอาออกจากภาชนะลงปลูกตรงกลางหลุม โดยใหสวนที่อยูใตรอยติดตาของตนที่ปลูก
อยูระดับเดียวกับปากหลุมแลวกลบดินใหสูงกวาระดับดินเดิมไมเกิน 1 นิ้ว ระวังอยาใหสูงถึงรอยแผล
ที่ติดตา เมื่อรดน้ําลงไปแลวดินก็จะยุบตัวลงไปเอง การกลบดินควรใชดินละเอียดกลบรากเสียกอน
แลวกดเบา ๆ เพื่อใหรากจับดิน จึงคอย ๆ เอาดินกอนใหญใสลงไปทีหลัง หลังจากนั้นใชไมปกเปนหลัก
ผูกยึดตนพันธุไวกับหลักเพื่อกันลมโยกและตองรดน้ําตามทันทีเพื่อชวยใหเม็ดดินกระชับราก 
หาวัสดุพรางแสง เชน ทางมะพราวหรือกิ่งไมที่มีใบใหญ มาพรางแสงแดดในทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตก จนกวาตนเงาะจะตั้งตัวไดดี ในระยะแรก ๆ จะตองรดน้ําใหชุมอยูเสมอ และถาฝนตกมีน้ําขัง
ควรรีบทําการระบายออกทิ้งเสีย มิฉะนั้นอาจทําใหตนเงาะชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได 
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 ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม  ฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกเงาะควรเปนตนฤดูฝน คือ ประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อใหตนเงาะที่ปลูกใหมนั้นตั้งตัวไดเร็วข้ึน เนือ่งจากในชวงฤดฝูน
ความชื้นในอากาศมีสูง ซ่ึงเปนสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเงาะเปนอยางมาก 

การปฏิบัติดูแลรักษา 

 เงาะที่จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สมบูรณ และออกดอกออกผลอยางสม่ําเสมอไดนั้น 
การปฏิบัติดูแลรักษานับเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ หากมีการปฏิบัติดูแลรักษาหลังจากปลูก
เปนอยางดีเงาะจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุไดประมาณ 3-4 ปเทานั้น 
 การใหน้ํา  หลังจากปลูกจะตองใหน้ําอยางสม่ําเสมอจนกวาตนเงาะตั้งตัวไดดี สําหรับ
ปริมาณและความถี่ของการใหน้ํานั้นขึ้นอยูกับชนิดของดินและปริมาณน้ําฝนเปนหลัก ในระยะแรก
เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนอาจจะไมตองใหน้ําก็ไดแตปกติควรใหน้ําประมาณ 7-10 วันตอครั้ง 
พอเขาสูฤดูแลงควรหาฟางแหงหรือหญาจากการตายหญาภายในสวนมาคลุมบริเวณโคนตน
เพื่อรักษาความชื้นในดิน การใชหญาคลุมดินนี้ไมควรคลุมใหชิดโคนตนเพื่อรักษาความชื้นในดิน 
การใชหญาคลุมดินนี้ไมควรคลุมใหชิดโคนตนเกินไป เพราะหญาที่อยูชิดโคนตนหากเกิดเนาขึ้นมา
จะทําใหโคนตนเงาะเนาได 
 ในระยะที่ใกลจะออกดอกควรมีการบังคับการใหน้ํา โดยใหในปริมาณที่นอยมากเพื่อปองกัน
การแตกใบออนออกมา และเมื่อเงาะแทงชอดอกออกมาใหสังเกตวามีใบออนแซมชอดอกออกมา
มากหรือนอย หากแซมออกมามากก็งดใหน้ําสักระยะหนึ่งจนกระทั้งใบออนที่แซมมากนั้นรวงจนหมด
จึงคอยเร่ิมใหน้ําไดเพื่อใหตาดอกเจริญตอไป โดยใหในปริมาณ 1 ใน 3 ของการใหน้ําตามปกติและ
ใหเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อดอกเริ่มบานและติดผล ในชวงใกลจะเก็บเกี่ยวถาฝนทิ้งชวงตองมีการดูแล
ใหตนเงาะไดรับน้ําอยางสม่ําเสมอและเพียงพอเชนกัน เพราะถาหากเงาะขาดน้ําแลวเกิดมีฝนตกลงมา
ผลเงาะที่ไดรับน้ําอยางกะทันหันจะแตก และเนาไดงาย 
 การใสปุย   การใสปุยกับเงาะที่ยังไมใหผลเปนการชวยใหตนเงาะเจริญเติบโตดีขึ้น ควรมี
การใสทั้งปุยคอกควบคูกันไปกับปุยเคมี ปุยคอกใสเพื่อปรับปรุงดิน ทําใหดินโปรง เปนการเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกับดิน จํานวนที่ใสนั้นไมจํากัดแตถาพื้นที่เปนดินทรายจัดจะตองใสปุยคอกมากหนอย
เพื่อปรับปรุงดิน สวนการใสปุยเคมีกับเงาะในระยะนี้ควรใสปุยอัตรา 1:1:1 เชน ปุยสูตร    15-15-15 
จํานวนที่ใสขึ้นอยูกับวาดินมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด แตมีหลักการคํานวณ คือ จํานวน
กิโลกรัมของปุยที่ใสตอตนตอปเทากับครึ่งหนึ่งของอายุตนเงาะ เชน เงาะอายุ 2 ป ใสปุย 1 กิโลกรัม 
เงาะอายุ 3 ปใสปุย 1.50 กิโลกรัม เร่ือยไปจนถึงระยะเงาะออกผล โดยแบงใส 2 คร้ัง คือ ชวงตนฤดูฝน
และปลายฤดูฝน และควรใสปุยหลังจากกําจัดวัชพืชและตัดแตงกิ่งแลว 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เงาะ                                                                                             สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 



 ผ-7

 สวนการใสปุยเงาะที่ใหผลผลิตแลว ปริมาณการใสใหเกษตรกรพิจารณาจากความอุดมสมบูรณ
ของดิน ชนิดของดิน อายุของตนเงาะ และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในฤดูที่ผานมา การใสปุย
เงาะที่ใหผลผลิตแลวนั้นจะใสใน 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะหลังจากเก็บผล เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จเรียบรอยแลวใหรีบทําการกําจัดวัชพืชและ
ตัดแตงกิ่งโดยเร็ว ใสปุยสูตร 15-15-15 ปริมาณตนละ 2-3 กิโลกรัม รวมกับปุยคอกตนละ 2-3 ปบ 
การใสปุยคร้ังนี้ควรอยูในชวงฤดูฝนเปนการสรางความอุดมสมบูรณของตนใหพรอมที่จะออกดอก
ออกผลในฤดูตอไป เพราะถาหากไมบํารุงลําตนในชวงนี้แลวจะทําใหตนเงาะโทรมอยางมาก 
 2. ระยะกอนออกดอก พอเขาชวงปลายฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งชวงใหใสปุยทันที เพื่อชวย
ในการแทงดอก หรือที่เรียกวาปุยเรงนั่นเอง เปนปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ไดแก 
สูตร 9-24-24 เปนตน โดยใสจํานวนประมาณตนละ 2-3 กิโลกรัม 
 3. ระยะติดผล หลังจากดอกบานและติดผลเล็กๆ นอกจากจะตองใหน้ําอยางสม่ําเสมอ
และเพียงพอแลว จะตองใหปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณตนละ 1-2 กิโลกรัม 
เพื่อเปนการบํารุงผลใหมีขนาดและคุณภาพดีขึ้น 
 วิธีการใสปุย ใหพรวนดินตื้นๆ หรือโดยใชไมปลายแหลมแทงดินเปนรู ๆ หรือใชจอบขุด
เปนหลุมรอบรัศมีของทรงพุม โดยแบงจํานวนปุยที่จะใสออกเปน 4 สวน ประมาณ 3 สวน 
ใหใสบริเวณรอบ ๆ ทรงพุมตรงบริเวณที่พรวนหรือขุดแลวใชดินกลบปุยเปนการปองกันการชะลาง
โดยน้ําฝน อีก 1 สวน ใหโรยบนพื้นดินภายในทรงพุม แตอยาใสปุยใหชิดกับโคนตนเพราะปุยจะทําให
เปลือกของลําตนเนาและตายได ดังนั้นในเรื่องนี้เกษตรกรตองคอยระมัดระวังดวย และหลังจาก
ใสปุยทุกครั้งตองรดน้ําตามทุกครั้งเชนกัน 
 การตัดแตงก่ิง    การตัดแตงกิ่งเปนการเพิ่มความสมบูรณของลําตนเพื่อการออกดอกติดผล 
ควรตัดแตงกิ่งกอนจะใสปุย โดยตัดแตงกิ่งที่ซอนกันมาก ๆ กิ่งที่ต่ําระดิน กิ่งตาย กิ่งแหง กิ่งที่เปนโรค 
รวมทั้งกิ่งที่อยูในทรงพุมที่ไมสามารถยึดปลายยอกดอกไปรับแสงแดดได สวนการตัดแตงกิ่งเงาะ
ที่ใหผลแลว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวใหรีบตัดแตงกิ่งดังที่กลาว รวมทั้งกิ่งที่ชอกชํ้าหรือฉีกขาด 
อันเนื่องจากการเกี่ยวผลในฤดูที่ผานมา เพื่อเปนการเตรียมใหกิ่งแตกขึ้นมากใหมสําหรับไวออกดอก
ออกผลในฤดูตอไป การตัดแตงกิ่งควรตัดใหชิดกิ่งหรือลําตนอยาทิ้งตอไว เพราะตอกิ่งนั้นอาจเนา
และลุกลามไปถึงกิ่งอื่นได หลังจากตัดกิ่งแลวใหใชยาทารอยแผลที่ตัดนั้นดวย 
 การกําจัดวัชพืช  การกําจัดวัชพืชในสวนเงาะนั้นนอกจากจะตองกระทํากอนการใสปุย
ทุกครั้งแลว ยังจําเปนตองคอยดูแลอยูเสมอเพื่อปองกันไมใหวัชพืชขึ้นในสวนอยางหนาแนน 
เพราะนอกจากจะไปแยงอาหารจากตนเงาะแลวยังเปนแหลงสะสมของโรคและแมลงอีกดวย 
หลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน วัชพืชมักจะขึ้นมาโดยเฉพาะที่โคนตนจะหนาแนน ควรไดกําจัด
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สักครั้งหนึ่งโดยการดายหญาที่ขึ้นมาออกใหหมด ทางที่ดีควรจะขุดพรวนดินเสียดวยเพื่อจะให
ตนหญาตายและยังเก็บความชื้นไวในดินอีกดวย หลังจากนี้ไปแลวก็จะตองคอยกําจัดอยูเปนประจํา 
ซ่ึงอาจใชยากําจัดวัชพืชฉีดพนก็ได 
 สําหรับในชวงฤดูฝนไมควรดายหญาออกใหหมด ใหดายหญาเฉพาะแตเพียงบริเวณทรงพุม
เทานั้น ทั้งนี้เพื่อจะใหวัชพืชเหลานั้นชวยปองกันการสูญเสียของเนื้อดินที่จะถูกน้ําฝนชะลางพัดพาไป 
ตอเมื่อหมดฤดูฝนแลวจึงคอยดายหญาออกใหหมดแลวเอาวัชพืชนั้นคลุมดินบริเวณโคนตนเงาะ 
การคลุมดินนั้นจะตองไมชิดโคนตนจนเกินไป เพราะเชื้อโรคอาจสะสมอยูทําใหโคนเนาได 
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