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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 มังคุดจัดเปนผลไมที่มีผูนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย   และเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ   
พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทย   มังคุดเปนไมผลที่เจริญเติบโต
ในสภาพแวดลอมที่จํากัด   และตองมีการจัดการอยางดี   เพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตรงตามความตองการของผูบริโภค แตเกษตรกรหลายรายยังมีการจัดการที่ไมถูกตอง เสียคาใชจาย
ในการบํารุงรักษาสูง   ทําใหรายรับที่ไดจากการขายผลผลิตไมคุมคากับการลงทุน   และมีหนี้สิน   
ประกอบกับไมมีตลาดรับซื้อที่แนนอน   ไมมีการรวบรวมนําไปขายผานสหกรณอยางผลไมอื่น ๆ
อีกดวย   การกําหนดเขตการใชที่ดินของมังคุดจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยลดปญหา
ดังกลาวขางตนได   เนื่องจากในขั้นตอนการดําเนินการไดมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพ   
เศรษฐกิจและสังคม   รวมถึงโอกาสและขอจํากัดในการผลิตและการตลาด   โดยไมพิจารณา
เปนรายพันธุ  เนื่องจากมังคุดเปนพืชที่มีเพียงพันธุเดียว เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกาํหนด
เขตการใชที่ดิน ซ่ึงจะสงผลใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืน   
ไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม 
 กรมพัฒนาที่ดินจึงไดดําเนินการกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด เพื่อสนองรับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 ไมมี
นโยบายลดหรือเพิ่มพื้นที่ปลูกมังคุดใหคงอยูที่ 391,000 ไร แตตองมีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น   และ
ในป พ.ศ. 2552   ใหมีผลผลิตอยูที่ 405,000 ตันตอป   โดยมีคุณภาพสําหรับการสงออกรอยละ 35 
โดยจะเนนในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูงและปานกลางเปนหลักโดยพิจารณาปจจัยทางกายภาพ
ควบคูกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใชในการกําหนดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
มังคุดที่เหมาะสมตอไป    
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1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ   เศรษฐกจิและสังคม 
 1.2.2 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกาํหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจ มังคดุ ในระดับพื้นที่ 
 1.2.3 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด   สําหรับการสงออกและการบริโภค
ภายในประเทศ   รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ 

1.3 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 1.3.1 การรวบรวมขอมูล ทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมแิละปฐมภูมิ ดังนี ้

 1.3.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลพื้นฐานตาง ๆ  ทั้งขอมูลเชิงอรรถาธิบายและขอมูล
เชิงพื้นที่เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษา    เชน  สถิติเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต วิธีการปลูกและ
ดูแลรักษา ตนทุนการปลูกมังคุด สภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม 
สภาพการใชที่ดินฯลฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร กรมการคาภายใน กรมการปกครอง 
กรมอุตุนิยมวิทยา  เปนตน  พิจารณาประกอบกับนโยบายของรัฐ 
 1.3.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ  สํารวจขอมูลเกษตรกรผูปลูกมังคุดในปการผลิต 2547/48 โดยใช
แบบสอบถามขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling)  ซ่ึงจุดเก็บตัวอยางจะเปนจุดที่ไดกําหนดไวในแผนที่ที่ไดวิเคราะหและจัดชั้นความเหมาะสม
ของที่ดินไวแลว จําแนกพื้นที่เก็บตัวอยางตามระดับความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และ
เล็กนอย (S3)  ณ  ระดับความเชื่อมั่น 90%±10    (ภาคผนวกที่ 1)  รายละเอียดขอมูลที่เก็บ ไดแก 
พื้นที่ปลูก ผลผลิต ราคา มูลคา ปริมาณและมูลคาการใชปจจัยการผลิต ปญหาและความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐ ตําแหนงพิกัดจุดที่ตั้งของแปลงปลูกพืช ช่ือหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
เปนตน มีจํานวนตัวอยางรวมทั้งสิ้น 423 ตัวอยาง ใน 14 จังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่สําคัญของแตละภาค 
ดังนี้ 
 ภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี สตูล พังงา ระนอง กระบี่ นครศรีธรรมราช 
ตรัง พัทลุง ภูเก็ต และสงขลา 
 ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด 
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 1.3.2 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล    
 นําเขาและวิเคราะหขอมูลเฉพาะดานตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป อาทิ 
Microsoft Word   Microsoft Excel   CROPWAT    ALES  และโปรแกรมทางดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ไดแก  Arc/Info และ ArcView เปนตน   
 1.3.2.1 นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่สูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   ไดแก   พิกัดจุดเก็บตัวอยาง
ที ่สัมภาษณเกษตรกรพรอมรายละเอียดแตละจุด   และพิกัดจุดปลูกมังคุดที ่ไมไดสัมภาษณ
เกษตรกรเพื ่อใชประกอบในการกําหนดเขตการใชที ่ด ิน    ปริมาณน้ําฝนเฉลี ่ยแตละสถานี
ตรวจวัดในรอบ 33 ป   เพื่อจัดทําเสนน้ําฝนเทา 
 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 จัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินของมังคุด 
 เนื่องจากแผนที่สภาพการใชที่ดินที่จัดทําโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน
ไดระบุมังคุดเปนไมผลผสม   เพราะตามสภาพความเปนจริงมังคุดโดยสวนใหญปลูกเปนสวนผสม   
โดยพืชที่ผสมดวยไดแก เงาะเปนหลัก   จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินเพื่อใช
ในการกําหนดเขตการใชที่ดินดังตอไปนี้ 
             ก) เตรียมแผนทีแ่ละขอมูลสําหรับการศึกษา   ไดแก 
 - แผนที่กลุมชุดดินของภาคตะวันออกและภาคใต 
 - แผนที่สภาพการใชที่ดินของภาคตะวันออกและภาคใต 
 - แผนที่ขอบเขตการปกครองมีความละเอียดระดับตําบล 
 - พิกัดของจุดที่สัมภาษณ   และจุดที่ไมไดสัมภาษณ 
 - ขอมูลพื้นฐานการเกษตรรายจังหวัดของจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต   
ของป 2547/2548   จากกรมสงเสริมการเกษตร 
 - สถิติการเพาะปลูกมังคุดรายอําเภอ   ปการเพาะปลูก 2546   จากกรมสงเสริม
การเกษตร 
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 ข) การวิเคราะหขอมูล 
 - ซอนทับแผนที่กลุมชุดดิน   สภาพการใชที่ดิน   ขอบเขตการปกครอง   
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 - สรางเงื่อนไขเพื่อสรางแผนที่สภาพการใชที่ดินตามที่ตองการ   โดยอาศัยขอมูล
จากกรมสงเสริมการเกษตรประกอบ โดยพิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูกในแตละตําบล  รวมกับ
สภาพการใชที่ดินที่เปนไมผลผสม   ปลูกในดินที่ดอน และพิกัดของจุดที่สัมภาษณและไมไดสัมภาณ
เกษตรกร   เพื่อเปนจุดอางอิงในการหาพื้นที่ปลูกมังคุดซึ่งสวนใหญเปนลักษณะสวนผสม 
 1.3.2.4 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ วิเคราะหตนทุน รายได ผลตอบแทน ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร ใชหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร สวนขอมูลประกอบอื่น ๆ อาทิ สภาพปญหา ความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติการใชที่ดินของเกษตรกรผูปลูกมังคุด เปนตน ใชวิธีการ
หาคาเฉลี่ย รอยละ และอัตราการเปลี่ยนแปลง(ถามี) โดยจําแนกผลการวิเคราะหในแตละระดับ
ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน และพื้นที่ภาคตาง ๆ   เนื่องจากทดสอบคาทางสถิติแลวพบวา
มีความแตกตางในปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  ตนทุนและผลตอบแทนประเภทตาง ๆ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10   การวิเคราะหใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และอื่น ๆ   ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลทางดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกิจ
มังคุด จําแนกตนทุนเปน 2  ประเภทที่สําคัญ ไดแก   ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ 
 ตนทุนผันแปร เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการผลิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิต ซึ่งคาใชจายประเภทนี้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได
ในชวงระยะเวลาการผลิตพืช เชน คาแรงงาน  คาวัสดุการเกษตร คาเชาอุปกรณการเกษตร เปนตน    
ตนทุนผันแปรยังจําแนกตามลักษณะของการใชจายของเกษตรกรผูผลิตไดเปน ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด 
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 
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 ผลตอบแทนจากการผลิตมังคุด  จําแนกใหสอดคลองกับการวิเคราะหตนทุนคือ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสด  ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทน
เหนือตนทุนทั้งหมด  ซึ่งคํานวณไดจากผลตางระหวางมูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับทั้งหมด
กับตนทุนแตละประเภท 
 ดวยเหตุที่มังคุดเปนพืชที่มีอายุเกินกวา 1 ป สามารถทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานป  
ดังนั้นไดทําการวิเคราะหทางการเงินที่ใชหลักการวิเคราะหเชนเดียวกับหลักการวิเคราะหโครงการ 
(Project Analysis) คือ ใชมาตรวัดโครงการแบบมีการทอนคา (เพื่อลดผลกระทบทีเ่กีย่วกบัระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น) มีการปรับคาของเงินในอนาคตใหเปนปจจุบันโดยใชอัตราการทอนคา (Discount Rate)  
เปนตัวหักลดแลวคํานวณตนทุนและผลไดหรือผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการผลิต  มาเปน
เกณฑประเมินความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจเพื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มี
รอบอายุการผลิตแตกตางกัน ผลการคํานวณออกมาในรูปมูลคา คือ บาทตอพื้นที่ 1 ไรตอป ทั้งนี้
กําหนดชวงอายุของมังคุดที่จะศึกษาไว 25 ป (ปที่ 1-25) วิธีการและหลักเกณฑการตัดสินใจ
ดวยผลการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนวาคุมคากับการลงทุน (ตนทุน) หรือไมนั้น มี ดังนี้ 
(Gittinger,1972) 
 1) อัตราสวนผลไดตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) เปนการเปรียบเทียบ
มูลคาปจจุบันของผลไดและตนทุน โดยมีสูตรการคํานวณ คือ 
 
 B/C ratio = ∑PP

n 
PP   Bt ∑PP

n  
PP     Ct 

                 PP

t=1
PP    (1+i) PP

t 
PP               PP

t=1
PP    (1+i) PP

t 

 เมื่อ  Bt = ผลไดในปที่ t 
         Ct = ตนทุนในปที่ t 
          i = อัตราสวนลด  
          t = ปที่ 1,2…….n 
         เงื่อนไขการตัดสินใจในการลงทุนB/C ≥ 1  
 2)  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) เปนการหามูลคาปจจุบัน
ของการปลูกมังคุด วาผลกําไรจากการลงทุนปลูกมังคุดมีมูลคาปจจุบันเปนจํานวนเทาใด โดยใชระดับ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5  เปนตัวหักลด ซ่ึงหาไดจากสมการ 
  NPV = ∑ PP

n 
PP   Bt - Ct 

                                                    PP

t=1
PP      (1+i) PP

t 
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 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 

    ∑ PP

n 
PP   Bt – Ct  = 0 

                                                  PP

t=1
PP      (1+r) PP

t 

 
 เมื่อ   Bt = ผลไดในปที่ t 
            Ct = ตนทุนในปที่ t 
               r = อัตราสวนลด  
           t = ปที่ 1,2…….,n 
 4) ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
 เนื่องจากมังคุดเปนไมผลยืนตน 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. ตนทุนและผลไดของการปลูกมังคุด ปการผลิต 2547/48 ในแตละอายุ
จะนํามาเปนฐานขอมูล ในการวิเคราะหตนทุนและผลไดตลอดอายุของมังคุด และแบงชวงของอายุ
มังคุดที่ศึกษาไวเปน 5 ชวงดังนี้ ปที่ 1 ปที่ 2-6 ปที่ 7-12  ปที่ 13-20 และปที่ 21-25 
 2.  ตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตและรายได กรณีที่ไมอาจเก็บตัวอยางได
นั้น จะใชคาเฉลี่ยของชวงปที่กําหนด สวนระดับราคาผลผลิตมังคุดใชราคาเฉลี่ย 14.50 บาทตอกิโลกรัม 
ในการคํานวณรายไดหรือผลตอบแทนซึ่งจะเทากับ ปริมาณผลผลิต x ราคา 
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 3. อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการทอนคาจะใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ป 2547 ซ่ึงเทากับรอยละ 5.5 และใชชวงระยะเวลาในการวิเคราะห
เทากับ 25 ป ซ่ึงเทากับการวิเคราะหไมผลไมยืนตนโดยทั่วไป 

 
 1.3.3 การกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ มังคุด 
 นําพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 165 ลานไร   จากรายงานความเหมาะสมของดิน
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจมาวิเคราะหรวมกับแผนที่เขตความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ มังคุด 
การใชที่ดินปจจุบัน   ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต   สภาพปญหา ความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐ ทัศนคติการใชที่ดินของเกษตรกรตลอดจนนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมังคุด  
เพื่อหาพื้นที่เปาหมายในการผลิตใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 1.3.4 จัดทํารายงานและแผนที่ 
 จัดทํารายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาประกอบตารางและจัดทําแผนที่เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจมังคุด 

1.4 ระยะเวลาและขอบเขตดําเนินการ 

 1.4.1 ระยะเวลา   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2547  ถึงเดือนกันยายน   พ.ศ. 2548 
 1.4.2 ขอบเขตศึกษา   พื้นที่ทําการการเกษตรครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 165 ลานไร 
 1.4.3 พืชเศรษฐกิจ มังคุด เพื่อการบริโภคและสงออก 

1.5 ผูดําเนินการ 

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



บทที่ 2 
ขอมูลท่ัวไป 

 มังคุดเปนไมผลเปนไมผลที่มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศอินโดนีเซียและคาบสมุทรมลายู   
แตไมมีหลักฐานปรากฏแนชัดวามีการนําเขามาในประเทศไทยต้ังแตเม่ือใด เปนไมผลท่ีมีผูนิยม
บริโภคกันอยางแพรหลาย   มังคุดเปนไมผลท่ีเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีจํากัดและนิยมปลูก
เปนสวนไมผลผสมกับไมผลชนิดอ่ืน ๆ ที่พบมากไดแกเงาะ  สําหรับประเทศไทยปลูกมาก
ที่ภาคตะวันออกและภาคใต โดยสภาพพื้นที่ตองมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 
0-650 เมตร  มีความลาดชันรอยละ 1-3  และไมควรเกินรอยละ 15  ควรเลือกพื้นที่ใกลแหลงน้ํา
แตไมทวมขัง  ซ่ึงลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูก และการดูแลรักษาแสดงในภาคผนวกท่ี 2    
ในท่ีนี้ขอกลาวถึงลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญของภาคตะวันออกและภาคใตดังตอไปนี้ 

2.1 ภูมิประเทศ 

  2.1.1 ภาคตะวันออก 
  ภาคตะวันออกประกอบดวยพื้นท่ีของจังหวัดปราจีนบุรี   สระแกว   ฉะเชิงเทรา   
ชลบุรี  ระยอง   จันทบุรี   และตราด   มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและเทือกเขาสูง   ท่ีราบแคบ
ตอนบนและท่ีราบตามชายฝงทะเล   สําหรับท่ีราบตอนบนอยูในจังหวัดปราจีนบุรี   ซ่ึงเปนท่ีราบ
ระหวางเทือกเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทือกเขาของภาคตะวันออก   เดิมเทือกเขา
ทั้งสองอาจติดตอเปนเทือกเขาเดียวกัน  แตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาจึงทําใหแผนดิน
ยุบตัวลง เกิดท่ีราบแคบระหวางเทือกเขาติดตอกับท่ีราบของประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
  พื้นท่ีเปนเทือกเขาสูงในภาคตะวันออกไดแก เทือกเขาจันทบุรีซ่ึงเปนเทือกเขา
หินแกรนิตมียอดสูงสองยอดคือ  ยอดเขาสอยดาวเหนือ และยอดเขาสอยดาวใต  มีความสูงประมาณ 
1,586 เมตร และ 1,633 เมตร ตามลําดับ นอกจากเทือกเขาที่กลาวแลวยังมีเทือกเขาบรรทัดอยูทางดาน
ตะวันออกของภาค เปนเทือกเขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
  นอกจากสภาพภูมิประเทศท่ีกลาวมาแลว  ในภาคตะวันออกยังประกอบดวยพื้นท่ีเนินเต้ีย
สลับกับพื้นท่ีราบ   บางบริเวณมีภูเขาติดกับฝงทะเล   บริเวณฝงทะเลเปนท่ีราบลุมท่ีน้ําทะเลเขาถึง
และปกคลุมไปดวยปาชายเลนเปนสวนใหญ   ในภาคตะวันออกยังมีเกาะเล็กและใหญอีกหลายเกาะ   
ท่ีสําคัญไดแก  เกาะชาง เกาะกูด  เกาะสีชัง  และเกาะลาน ซ่ึงเกาะเหลานี้เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ในปจจุบัน 
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  2.1.2 ภาคใต 
  ภาคใตประกอบดวยพื้นท่ีของจังหวัด ชุมพร  ระนอง  สุราษฎรธานี พังงา กระบ่ี   
ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช  ตรัง  พัทลุง  สตูล สงขลา  ปตตานี  ยะลา และนราธิวาส เปนภาคท่ีมี
เทือกเขาเปนสันอยูตอนกลางและมีพื้นท่ีลาดลงสูทะเลท้ัง 2 ดาน   ซ่ึงทางดานตะวันออกเปนทะเล
ของอาวไทย   สวนทางดานตะวันตกเปนทะเลอันดามัน   มีเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวต้ังแตจังหวัดชุมพร 
จนถึง จังหวัดพังงา   ถัดตอไปเปนเทือกเขาหินปูนเตี้ย ๆ เทือกเขานครศรีธรรมราชเปนแนวตอ
จากเทือกเขาภูเก็ตและทอดจากทางตอนใตของจังหวัดสุราษฎรธานีผานจังหวัดกระบ่ีไปยังจังหวัด
นครศรีธรรมราชถึงจังหวัดสตูล   เทือกเขาท้ังสองท่ีกลาวมีแนวขนานกับลองติจูดคลายแกนกลาง
ของภาค   ทางตอนใตสุดของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวันออกสูตะวันตก   
บางสวนของเทือกเขานี้เปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย   สําหรับพื้นท่ี
บริเวณชายฝงทะเลของท้ังสองดาน คือ ดานอาวไทยและดานทะเลอันดามันเปนท่ีราบแคบ
โดยท่ัวไป   แตทางดานตะวันออกหรือทางดานอาวไทยมีท่ีราบกวางและใหญกวาทะเลอันดามัน    
  เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดานธรณีวิทยาในภาคใตจึงทําใหชายฝงทะเลทางดาน
ตะวันออกยกระดับสูงข้ึน (shoreline of emergence) จะสังเกตเห็นวาชายฝงทะเลมีลักษณะราบเรียบ   
มีหาดทรายที่กวางและสวยงามหลายแหง   ซึ่งแตกตางจากชายฝงทะเลทางดานตะวันตก   
เพราะแผนดินทางดานนี้ตํ่าลง   ทําใหฝงทะเลจมน้ํา (shoreline of submergence) ขอบของฝงทะเล
มีลักษณะขรุขระและเวาแหวงมาก   และยังมีเกาะอยูใกลฝงเปนจํานวนมาก   เกาะเหลานี้คือ ภูเขา
ที่เรียงรายอยูใกลกับชายทะเลกอนท่ีจะจมลงนั่นเอง   เกาะท่ีสําคัญไดแก   เกาะภูเก็ต   เกาะตะรุเตา   
เกาะลันตา   เกาะลิบง   เกาะพระทอง   เปนตน   ฝงทะเลทางดานนี้มีความลาดชันมาก   หาดทราย
มีขนาดแคบและมีน้ําลึกอยูใกลฝง   บริเวณท่ีเปนปากแมน้ําท่ีมีโคลนมากจะพบปาชายเลน   
โดยเฉพาะต้ังแตจังหวัดพังพังงาไปจนถึงจังหวัดสตูล   ในบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกท่ีติดตอ
กับทะเลอันดามันนี้มีแมน้ําส้ันหลายสายไหลลงสูทะเลท่ีสําคัญไดแก   แมน้ําปากจั่น   แมน้ํากระบุรี   
และแมน้ําตรัง   นอกนั้นเปนลําธารสวนใหญ 
 สวนบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกท่ีติดกับอาวไทยนั้น มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
และกวาง   จึงมีบริเวณท่ีเปนเขตน้ําต้ืนกวางกวาทางดานตะวันตกเม่ือนับจากชายฝงออกไป พบท่ีราบ
ชายฝงทะเลต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส และมีแมน้ําหลายสายท่ีเกิดบริเวณจาก
ภูเขาตอนกลางแลวไหลลงสูทะเล   ซ่ึงเปนแมน้ําขนาดส้ันเชนเดียวกับภาคตะวันตก แมน้ําท่ีสําคัญ
ไดแก   แมน้ําชุมพร (คลองชุมพร) แมน้ําคีรีรัฐ  แมน้ําตาป แมน้ําปากพนัง  แมน้ําโก-ลก เปนตน   
สําหรับเกาะท่ีสําคัญทางชายฝงทะเลตะวันออกไดแก   เกาะสมุย   และเกาะพงัน ซ่ึงเปนสวนหน่ึง
ของหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี     
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2.2 ภูมิอากาศ 

  2.2.1 ภาคตะวันออก 
  สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด   ตามระบบ
การจําแนกภูมิอากาศของ Koppen คือ แบบทุงหญาเมืองรอนหรือหรือแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู 
(tropical savannah climate) ไดแก  บริเวณทางดานตะวันตกของจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา   
และปราจีนบุรี   บางสวนมีปริมาณฝนตกเฉล่ียอยูระหวาง 1,200-1,600 มิลลิเมตรตอป   มีชวงฤดูฝน
และฤดูแลงแตกตางกันอยางชัดเจน   ดังนั้นพื้นท่ีบริเวณนี้จึงมีการปลูกพืชไรเปนพืชเศรษฐกิจ   
โดยเฉพาะออย  มันสําปะหลัง  และสับปะรด   สวนภูมิอากาศอีกชนิดหนึ่งเรียกวา ภูมิอากาศแบบมรสุม
ในเขตรอน (tropical monsoon climate) ซ่ึงมีปริมาณฝนตกมากและมีชวงแหงแลงส้ัน ไดแก   
บริเวณพื้นท่ีดานตะวันออกของจังหวัดระยอง จันทบุรี  และตราด มีฝนตกเฉล่ียต้ังแต 1,600-4,000 
มิลลิเมตรตอป โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี  และตราด ฝนตกเฉล่ียสูงกวา 2,000 มิลลิเมตร และสูงที่สุด
ในอําเภอคลองใหญจังหวัดตราด  เฉลี่ยสูงกวา 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออก
อยูท่ี 27-28 องศาเซลเซียส       

  2.2.2 ภาคใต 
  สภาพภูมิอากาศในภาคใตแตกตางกับภาคอื่นของประเทศ  เปนภาคท่ีมีปริมาณฝน
ตกชุกและมีชวงแหงแลงท่ีมีฝนตกนอยเปนระยะเวลาสั้น  คือ ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ท้ังนี้
เนื่องจากภาคใตเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล   จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต
พัดพาฝนมาตก   และในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม   ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาฝนมาตก   แตอยางไรก็ตามพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันตกติดตอกับ
ทะเลอันดามันมีฝนตกชุกกวาชายฝงทางดานตะวันออกท่ีติดตอกับอาวไทย คือ มีฝนตกเฉล่ีย 3,026 
มิลลิเมตรตอปทางดานตะวันตก   และเฉล่ีย 2,230 มิลลิเมตรตอปทางตะวันออก   เนื่องจากปริมาณ
ฝนตกชุกในภาคใตจึงทําใหอากาศมีความช้ืนสัมพัทธคอนขางสูง โดยเฉล่ียแลวสูงกวารอยละ 70 
ตลอดป และอุณหภูมิของอากาศคอนขางสมํ่าเสมอตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใตอยูระหวาง 
26-28 องศาเซลเซียส 
       ซึ่งปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปในรอบ 33 ป (พ.ศ. 2514 � 2546) แสดงในตารางที่ 2-1
และรูปท่ี 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



2-6

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   ซึ่งจะมี
ความแตกตางกันตามสภาพแวดลอม   สงผลใหมีลักษณะและการใชประโยชนท่ีแตกตางกันตามไปดวย   
กรมพัฒนาท่ีดินไดสํารวจและจําแนกดินท่ัวประเทศ  โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีเปนหลัก   
และจัดทําแผนที่ชุดดินพรอมรายงาน   และเนื่องจากชุดดินในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก   
เพื่อประโยชนในดานการจัดการพื้นที่จึงมีการรวมชุดดินเปนกลุมชุดดิน   โดยใชลักษณะของดิน
ท่ีมีความคลายคลึงกันหรือมีลักษณะเดนท่ีสามารถจัดการรวมกันได  เชน ดินเหนียว ดินต้ืน  ดินรวน
ริมแมน้ํา  ดินทรายหนามากกวา 100 เซนติเมตร ดินลึกปานกลางมีช้ันดาน  ดินต้ืนถึงหินพื้น ดินอินทรีย
ท่ีระดับ 40-100 เซนติเมตร  ดินลาดเชิงเขา เปนตน โดยสามารถแบงเปน 2 กลุมหลักตามสภาพความชื้น   
ซึ่งพบในที่ลุมและที่ดอน แผนที่กลุมชุดดินที่จัดทําขึ้นมีทั้งในรูปแบบของแผนที่ และขอมูล
เชิงตัวเลข (digital) สําหรับใชในโปรแกรมทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยลักษณะดินที่พบ
ทางภาคตะวันออกและภาคใตสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 

  2.3.1 ภาคตะวันออก 
  สถานภาพของทรัพยากรดินในภาคตะวันออกคอนขางจะแตกตางกันมากท้ังในดาน
ภูมิอากาศดิน (soil climate)   วัตถุตนกําเนิดดิน   และพืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุม (vegetative covers)   
ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบางพ้ืนท่ีมีลักษณะเหมือนภาคใต เชน จังหวัดจันทบุรีและตราด   
บางพื้นท่ีเหมือนกับภาคกลาง เชน จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  เปนตน ลักษณะทางธรณีสัณฐานและ
วัตถุตนกําเนิดดิน   พอจะแบงออกเปนพวกใหญไดดังนี้ 
  1) ธรณีสัณฐานท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน (landforms developed from 
transported   materials) แบงออกตามลักษณะพ้ืนท่ี   ดิน   และการใชประโยชน   ดังนี้ 
 1.1) ธรณีสัณฐานที่เปนชายหาดหรือสันทรายริมฝงทะเล (beach and dune) 
พบอยูบริเวณฝงทะเลและเปนแนวยาวขนานไปกับชายฝง   มีความกวางไมแนนอนข้ึนกับลักษณะ
ของชายฝง และมักมีท่ีลุมสลับอยูกับสันทราย วัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนี้เปนตะกอนทรายท่ีน้ําทะเล
พัดมาทับถม  ดังนั้นดินจึงมีลักษณะเนื้อดินเปนทรายจัดหรือเนื้อหยาบตลอดหนาตัดของดิน   
มีการระบายน้ําดีมาก   ความอุดมสมบูรณตํ่า สภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด   ความลาดชันอยูระหวาง
รอยละ 2 � 5 พืชพรรณท่ีข้ึนอยูเปนปาชายหาด  และปลูกมะพราวบางสวน สภาพธรณีสัณฐานชนิดนี้
พบบริเวณกวางในจังหวัดจันทบุรีและระยอง 
 1.2) ธรณีสัณฐานท่ีเปนท่ีราบลุมน้ําทะเลทวมถึง (active tidal flat) มีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบ ในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเลที่พัดพาเอาตะกอนมาทับถม เปนตะกอนท่ีมีเนื้อละเอียด   
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จึงใหกําเนิดดินท่ีเปนดินเหนียว มีปริมาณเกลือสูง มีสภาพการระบายนํ้าเลว พบเปนบริเวณไมกวางนกั
ทางดานตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรีทางดานใตของจังหวัดระยองและ
จันทบุรี ทางดานตะวันออกของจังหวัดตราด  ปกคลุมดวยปาชายเลน บางสวนใชทํานาเกลือและ
เล้ียงกุง 
 1.3) ธรณีสัณฐานท่ีเปนท่ีราบลุมน้ําทะเลและนํ้ากรอยเคยทวมถึงมากอน 
(former tidal   flats with marine and brackish water deposits) อยูถัดเขามาจากพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทะเล
ทวมถึงในปจจุบัน วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนเนื้อละเอียด เนื้อดินจึงมีลักษณะเปนดินเหนียว 
มีสภาพการระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาของดินไมแนนอน บางแหงพบดินเปร้ียวจัด (acid sulfate soils) 
เหมือนกับท่ีพบในภาคกลาง พื้นท่ีสวนนี้จะพบเปนบริเวณกวางในจังหวัดชลบุรีดานเหนือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และปราจีนบุรีทางดานใต   สวนในจังหวัดระยอง  จันทบุรี พบเปนบริเวณแคบ ๆ 
 1.4) ธรณีสัณฐานท่ีเปนลานตะพักลําน้ํา (river terraces) ท่ีพบในภาคตะวันออก
เปนบริเวณท่ีไมกวางนัก  ลานตะพักลําน้ําข้ันตํ่า (low terrace) พบในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา   
และชลบุรี ใชประโยชนในการปลูกขาว   ลานตะพักลําน้ําข้ันกลางและข้ันสูงท่ีพบในจังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ใชประโยชนในการปลูกพืชไร  ลักษณะของดินท่ีพบมีความแตกตางกัน
ข้ึนกับตะกอนท่ีน้ําพามาทับถม แตสวนใหญมีเนื้อละเอียดปานกลางถึงคอนขางหยาบหรือเปนทราย 
 1.5) ธรณีสัณฐานท่ีเปนเนินตะกอนรูปพัด (alluvial   fan) และเนินตะกอนรูปพัด
ที่เกิดขึ้นติดตอกัน (coalescing fans) พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา เกิดจากการกระทําของน้ําไดพัดพา
เอาตะกอนจากท่ีสูงลงมาทับถมในท่ีต่ํา และเปนท่ีราบ ทําใหเกิดเนินตะกอนแผคลายรูปพัด โดยเฉพาะ
เกิดบริเวณเชิงเขาหินแกรนิต ลักษณะพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด ดินท่ีพบสวนใหญเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย   สภาพการระบายนํ้าดี   ใชปลูกพืชไร   ไมยืนตนโดยเฉพาะยางพารา 
 2) ธรณีสัณฐานท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน (erosion   surface) พบเปนบริเวณกวาง
ต้ังแตจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด  สภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน ความลาดชัน
อยูระหวางรอยละ 4-16 พบมากในอําเภอศรีราชา   บานบึง จังหวัดชลบุรี  อําเภอบานคาย ปลวกแดง   
จังหวัดระยอง   ดินที่พบบริเวณธรณีสัณฐานที่เหลือตกคางจากการกัดกรอนเปนดินเนื้อละเอียด
ปานกลางถึงละเอียด มีสีแดง มักมีกรวดลูกรังปน ใชประโยชนในการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา เงาะ   
และทุเรียน 
 3) ธรณีสัณฐานท่ีเกิดจากหินเหลวเย็นตัว (lava plateau) พบบริเวณกวางพอสมควร
ในเขตอําเภอทาใหม โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี และที่อําเภอบอไร จังหวัดตราด สภาพพื้นท่ี
เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน   ลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียวสีแดงหรือน้ําตาลปนแดง   
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เปนดินลึก   สภาพการระบายน้ําดี   ดินและพื้นท่ีสวนนี้นับวามีความสําคัญตอการปลูกผลไม   เชน   
ทุเรียน   เงาะ   มังคุด   และยางพารา   และยังเปนแหลงขุดพลอยท่ีสําคัญของภาคตะวันออก 
 4) ธรณีสัณฐานท่ีเปนภูเขา ท่ีสําคัญไดแก เทือกเขาจันทบุรีประกอบดวยหินแกรนิต
มียอดสูงประมาณ 1,600 เมตร  จากระดับน้ําทะเล เทือกเขาท่ีสําคัญอีกเทือกเขาคือ  เทือกเขาบรรทัด
ซ่ึงกั้นพรมแดนระหวางไทยกับกัมพูชาทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ   นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาเต้ีย
อยูทางดานตะวันตกของภาคในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 
250-500 เมตร ลักษณะดินที่พบเปนดินตื้นลักษณะเนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับชนิดของหิน
ท่ีเปนตนกําเนิดดิน 

  2.3.2 ภาคใต 
  ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดินในภาคใต   ถาพิจารณาจากฝงทะเล
เขามาหาเทือกเขาท่ีเปนสันอยูตอนกลางท้ังสองดาน คือ ท้ังทางดานตะวันตกและตะวันออก   
ลักษณะภูมิสัณฐานและวัตถุท่ีใหกําเนิดดินจะมีลักษณะเหมือนกัน แตกตางกันเฉพาะขนาดของพื้นท่ี
แตละชนิดของธรณีสัณฐาน   แตอยางไรก็ตามสภาพทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดินนับวามี
ความสัมพันธกับลักษณะกลุมชุดดินเปนอยางมาก   ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     1) ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล (marine sediments) 
และของตะกอนน้ํากรอย (brackish water sediments) ซ่ึงพอจะแยกเปนชนิดยอยไดดังนี้ 
 1.1) บริเวณสันทรายชายหาด (beach   ridges) รวมท้ังสันทรายท่ีมีอายุนอยและ
สันทรายเกา(old   beach)   พบเปนบริเวณไมกวางขนานไปกับชายหาดทั้งสองดาน มีความกวาง
ไมแนนอน   ดินท่ีพบบริเวณสัณฐานนี้เปนดินทรายจัด   และดินทรายท่ีมีช้ันดินดาน (spodic horizon) 
อยูตอนลางภายในความลึก 2 เมตร แตสวนใหญพบภายใน 1  เมตรจากผิวดินบน ดินท่ีเกิดในสภาพพื้นท่ีนี้
มีความอุดมสมบูรณและความสามารถในการอุมน้ําตํ่า สภาพการระบายน้ําดีเกินไป การใชประโยชน
สวนใหญปลูกมะพราว   แตผลผลิตอยูในเกณฑไมคอยดีถึงปานกลาง 
 1.2) บริเวณธรณีสัณฐานที่เปนที่ลุมตํ่าระหวางสันทราย (lagoons) มีน้ําขัง
ตลอดทั้งปเปนน้ําเค็ม และน้ํากรอย  และบริเวณท่ีลุมตํ่านี้เองเปนแหลงสะสมพวกอินทรียสารท้ังท่ี
สลายตัวดีแลว และกําลังสลายตัวของเศษพืชตางๆ สะสมอยูเปนชั้นหนา แตถาเปนบริเวณริมขอบ
ของพรุหรือท่ีลุมตํ่าของอินทรียสารจะไมหนานัก  ดังนั้นดินท่ีพบจึงเปนดินเชิงอินทรีย (organic soils) 
เปนสวนใหญและเปนดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกตํ่า พื้นที่ยุบตัวไดงาย ถาระบายน้ําออก
จะกลายเปนดินเปร้ียวจัด และเปนดินท่ีขาดแรธาตุท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช สภาพพื้นท่ีนี้
พบมากท่ีจังหวัดนราธิวาส 
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 1.3) บริเวณธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง (active tidal flats) 
มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ  ในปจจุบันยังไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเลพัดพาเอาตะกอนมาทับถมเปนตะกอน
ท่ีมีเนื้อละเอียดและมีปริมาณเกลือเปนองคประกอบอยูสูง   ดินท่ีพบบริเวณนี้เปนดินเหนียวมีความช้ืน
สูงมาก จึงมีลักษณะออนตัว มีความสามารถในการรับน้ําหนักตํ่า (low � loading capacity) นอกจากนี้
ตะกอนท่ีถูกพัดพามาทับถมมีองคประกอบของกํามะถันแตกตางกันดวย ถาพบในปริมาณสูงกวา
รอยละ 0.75  ดินจะมีความเปนกรดแฝงอยู  ในสภาพที่ดินเปยกมีน้ําขังจะมีปฏิกิริยาเปนดาง
แตพอระบายน้ําออก และดินแหงจะกลายเปนดินเหนียวจัด 
 1.4) บริเวณธรณีสัณฐานท่ีเปนท่ีราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง และเกิดจากการทับถม
ของตะกอนน้ํากรอย (former tidal flats with brackish water sediments) ท่ีจริงแลวบริเวณธรณีสัณฐาน
สวนนี้ตะกอนที่พบดานลางสวนใหญเปนตะกอนน้ําทะเล (marine sediments) สวนบนเทานั้น
ที่เปนตะกอนน้ํากรอยที่น้ําจากแมน้ําลําคลองพัดพามาปะทะกับน้ําทะเลแลวกลายเปนน้ํากรอย   
ดินที่พบในบริเวณพื้นที่สวนนี้มักเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (acid sulphate soils) 
การเกิดดินเปร้ียวจัดมีกระบวนการทางเคมี เชนเดียวกับการเกิดดินเปร้ียวในท่ีราบภาคกลางตอนใต 
 2) ธรณีสัณฐานที่เปนที่ราบตํ่าเกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าจืดหรือตะกอน
จากแมน้ํา (fresh water deposits or riverine deposits) ดังท่ีไดกลาวมาแลวในภาคใตเปนแมน้ําท่ีส้ัน   
พื้นท่ีเกิดจากการทับถมของลําน้ําจึงเปนบริเวณท่ีไมกวางขวางนัก   ฉะนั้นธรณีสัณฐานท่ีเกิดจาก
อิทธิพลของลําน้ําหรือแมน้ําแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 
 2.1) บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง (flood plain) พบบริเวณสองขางของแมน้ําสายสําคัญ
ในภาค ประกอบดวยสันริมฝงแมน้ํา (river levees) เปนพื้นท่ีแคบขนานไปกับแมน้ํามีสภาพพื้นท่ี
คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนเล็กนอย และเปนบริเวณท่ีราบลุมหลังแมน้ํา (river basin) เปนสวนท่ีอยู
ถัดจากสันริมแมน้ําออกไปเปนท่ีราบเรียบ มีน้ําขังในชวงฤดูฝน   ดินมีสภาพการระบายนํ้าเลว   
และสวนใหญพบวาเปนดินเนื้อละเอียด ใชในการทํานาเปนสวนใหญ ดินท่ีพบเปนดินเนื้อละเอียด
ปานกลาง   มีสภาพการระบายนํ้าดีหรือดีปานกลาง  
 2.2) บริเวณลานตะพักลําน้ํา (river terraces) เปนบริเวณท่ีดินดอน (upper 
terraces) เกิดจากตะกอนท่ีลําน้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานานแลว   มักพบกรวดท่ีมีรูปรางกลม ๆ 
(cobbles) และกรวดลูกรังในช้ันดินตอนลาง   มักพบเปนช้ันอยูต้ืนกวา 1 เมตร   ลักษณะเนื้อดินระเอียด
ปานกลาง   การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี   มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนคล่ืนเล็กนอย 
 3) ธรณีสัณฐานท่ีเหลือตกคางจากการกัดกรอน (dissected erosion surface or strath   
terrace) พบบริเวณท่ีราบระหวางหุบเขาและเนินเขาเต้ียท่ัว ๆ ไป   ลักษณะพ้ืนท่ีมักเปนลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงลอนชัน   ดินท่ีเกิดในสภาพพื้นท่ีสวนนี้มีลักษณะแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของหินท่ีใหกําเนิดดิน   
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ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําดีและมักมีสีแดงหรือแดงปนเหลือง หรือบางแหงมีสีเหลือง
ปนน้ําตาล 
 4) ธรณีสัณฐานท่ีเปนภูเขา (hills and mountains) ภาคใตประกอบไปดวยเทือกเขา
หลายเทือก   เทือกเขาภูเก็ตประกอบดวยหินชุดแกงกระจานซึ่งมีหินดินดาน สีดําและสีเทา และ
หินทรายสีแดง ๆ ทางตอนใตของเทือกเขานี้มีหินชุดราชบุรี (หินปูน) และหินแกรนิตยุคครีเตเชียส
แทรกข้ึนมาซ่ึงมีแรดีบุกตกผลึกอยูมากมาย เชน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต สวนเทือกเขา
นครศรีธรรมราชมีหินชุดภูกระดึงเปนองคประกอบ  สลับกับหินชุดราชบุรีและชุดทุงสง   ซ่ึงพบตั้งแต
สุราษฎรธานีไปจนถึงจังหวัดกระบ่ี บริเวณเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึงเปนยอดเขาท่ีสูงเดน
ในภาคใตสูงประมาณ 1,784 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนภูเขาหินแกรนิต บริเวณรอบเขาหลวง
มีหินชุดตะรุเตายุคแคมเบรียนซ่ึงเปนหินท่ีมีอายุมากชนิดหนึ่งท่ีพบในประเทศไทย สวนเทือกเขา
ตอนใตสุดของภาคไดแก เทือกเขาสันกาลาคีรี ประกอบดวยหินชุดกาญจนบุรีซึ่งมีหินดินดาน 
หินฟลไลท   และควอทไซท  เปนองคประกอบ ดินท่ีพบในบริเวณเทือกเขาตาง ๆ จะแตกตางกัน
มากข้ึนอยูกับชนิดของหินท่ีเปนวัตถุตนกําเนิดดิน พบท้ังดินต้ืนถึงดินลึก แตสวนใหญจะออกไป
ทางสีแดงและแดงเหลือง   เปนดินท่ีเกิดจากการสลายตัวมาจากหินโดยตรง (residual soils) 
  จากลักษณะดินท่ีกลาวมาขางตน   กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดหมวดหมูลักษณะและ
สมบัติดินท่ีมีศักยภาพคลายคลึงกันในดานท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชท่ีปลูก 
จัดหมวดหมูได 62 กลุมชุดดิน โดยแบงตามสภาพท่ีพบไดเปน 4 กลุมใหญ  ดังนี้ 
 1) กลุมชุดดินในพื้นท่ีลุมหรือพื้นท่ีน้ําขัง 
  พบทุกภาค ไดแก กลุมชุดดินท่ี 1 - 25 และกลุมชุดดินท่ี 57 - 59 
   2) กลุมชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง 
  พบในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมชุดดิน
ท่ี 28  29  30  31  33  35  36  37  38  40  41  44  46  47  48  49  52  54  55  56  60 และ 61 
   3) กลุมชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินช้ืน 
  พบในภาคใตและพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต ไดแก กลุมชุดดิน
ท่ี 26  27  32  34  39  42  43  45  50  51 และ 53 
   4) กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง 
  พื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ไดแก กลุมชุดดินท่ี 62 
  ลักษณะของ 62 กลุมชุดดินแสดงในตารางท่ี 2-2 
 
 



2-14

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   น้ําจัดเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืชพรรณ   สําหรับ
มังคุดเชนเดียวกันมีความจําเปนตองใชน้ําเพื ่อใชในการสรางดอกจนถึงเจริญเปนผลสุกแก
พรอมเก็บเกี่ยว   ซ่ึงแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญคือ ฝน ซ่ึงเม่ือตกลงมาจะเก็บกักไวตามช้ันดิน
และหิน และไหลลงสูหวย  หนอง  คลอง บึง และแมน้ําลําธารในท่ีสุด 

 2.4.1 แมน้ําหลักสายสําคัญ 
 ภาคตะวันออกมีแมน้ําหลักตามธรรมชาตท่ีิสําคัญดังตอไปนี ้
 แมน้ําบางปะกง ตนกําเนิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรง ไหลมารวมกันท่ีอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในตอนนี้เรียกวาแมน้ําปราจีนบุรี และเมื่อผานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงเรียกวาแมน้ําบางปะกง ไหลไปสูอาวไทยท่ีอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีแมน้ําท่ีไหล
ลงแมน้ําบางปะกงอีกสายหน่ึงคือ แมน้ํานครนายก 
 แมน้ําประแส ตนน้ําเกิดจากเขาสอยดาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไหลไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูอาวไทย ในจังหวัดระยอง 
 แมน้ําระยอง ตนน้ําเกิดจากเขาเรือแตกอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ไหลผานเขาไป
ในเขตจังหวัดระยอง ผานอําเภอบานคาย ลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองระยอง 

 ภาคใตมีแมน้ําหลักตามธรรมชาติท่ีสําคัญดังตอไปนี ้
 แมน้ําทาตะเภา ตนน้ําเกิดจากคลองทาแซะและคลองรับรอ ไหลมารวมกันในเขตอําเภอ
ทาแซะ จังหวัดชุมพร คลองทาแซะนั้นตนน้ําอยูในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สวนคลองรับรอนั้นเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ําทาตะเภาไหลผานจังหวัดชุมพรไปสูอาวไทย 
 แมน้ํากระบุรี หรือบางแหงเรียกวา แมน้ําปากจั่น ตนน้ําเกิดจากคลองหั่นกะเดียงและ
คลองกระเนย ไหลมารวมกันในเขตอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และไหลไปลงทะเลอันดามัน
ในเขตอําเภอเมืองระนอง แมน้ําสายนี้เปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศไทยกับพมาดวย 
 แมน้ําหลังสวน ตนน้ําเกิดจากภูเขาในอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไหลไปสูอาวไทย
ท่ีอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
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 แมน้ําคีรีรัฐ ตนกําเนิดจากเขานมสาวกับเขาสก ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
และไหลไปลงแมน้ําตาปทางฝงซายทางทิศตะวันตกของอําเภอพุนพิน แมน้ําคีรีรัฐนี้มีช่ืออีกช่ือหนึ่ง
เรียกวา แมน้ําพุมดวง 
 แมน้ําตาป ตนน้ําเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวงซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด
ในอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอําเภอฉวางเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ํา
คีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี แมน้ํานี้เดิมเรียกวาแมน้ําหลวง 
ไดเปลี่ยนมาเรียกชื่อเปนแมน้ําตาป เมื่อตั้งจังหวัดสุราษฎรธานี ใน พ.ศ.2485 และตอนที่แมน้ํานี้
จะไหลออกสูทะเลเรียกกันวา แมน้ําบานดอน 
 แมน้ําตรัง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบางสวนในเขตจังหวัดกระบ่ี ไหลผานเขาสูจังหวัดตรังลงสูทะเลในเขตอําเภอกันตัง 
อันเปนเมืองทาเรือท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภาคใต มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 123 กิโลเมตร 
  แมน้ําปตตานี ตนน้ําอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นพรมแดนไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
ในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ําท่ีไหลผานอําเภอธารโต บันนังสตา และอําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีท่ีอําเภอยะรัง จนกระทั่งออกสูอาวไทยที่อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 120 กิโลเมตร 
   แมน้ําสายบุรี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีระหวางเขาคุลากาโอกับเขาตาโบ 
ในอําเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ไหลขึ้นไปทางเหนือผานอําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส และไหลผานเขาไปในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอสายบรีุ 
จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 186 กิโลเมตร 
  แมน้ําโก-ลก ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตอําเภอสุคีริน อําเภอแวง จังหวัด
นราธิวาส และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนแมน้ําท่ีแบงเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 2.4.2 ระบบชลประทาน 
 ระบบชลประทานเปนแนวทางหนึ่งท่ีใชแกปญหาทางดานปริมาณนํ้า   และชวงเวลาการไหล
ของน้ําใหมีความเหมาะสมถูกตองตามระยะเวลาและความตองการ   และเกิดประโยชนสูงสุด
ในการนําน้ําไปใชประโยชน   ซ่ึงในท่ีนี้กลาวถึงระบบชลประทานประเภทเก็บกักน้ําไวใชประโยชน
เทานั้นแตอยางไรก็ตามการปลอยน้ําของระบบชลประทานจะข้ึนกับปริมาณน้ําท่ีเก็บกักและพื้นท่ี
สงน้ําเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของการใชน้ํา   ซ่ึงโครงการชลประทาน
ที่สรางเสร็จปงบประมาณ 2546 แยกตามประเภทของโครงการภาคตะวันออกและภาคใต   
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โดยในภาคตะวันออกและภาคใตโครงการชลประทานขนาดใหญมีเนื้อท่ี 1,481,600 ไร   และ 
1,402,394 ไร   ตามลําดับ   แสดงดังตารางท่ี 2 - 3    
 แตโดยสภาพตามธรรมชาติมังคุดจะเร่ิมออกดอกและเจริญเปนผลในชวงหนาแลง 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน   ดังนั้นสําหรับการปลูกมังคุดในภาคตะวันออกและภาคใตสวนใหญ
จําเปนตองมีแหลงน้ําสํารองอ่ืนๆ   นอกเหนือจากน้ําชลประทาน   เชน   ปลูกบริเวณใกลแมน้ําลําคลอง   
หรือมีแหลงน้ําใตดิน เชน บอขุด   หรือน้ําบาดาล    เพราะพ้ืนท่ีปลูกมังคุดสวนใหญจะเปนบริเวณ
ท่ีน้ําชลประทานสงไมถึง   จึงจําเปนตองมีแหลงน้ําสํารองดังท่ีกลาวมาแลวขางตน    

ตารางท่ี  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 
  

ท่ีมา : เอกชัย (2546) 

 จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรดิน น้ํา พบวามีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก   
โดยฝนท่ีตกลงมาสวนใหญจะเก็บกักไวในดิน   ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของน้ําใตดิน และถามีปริมาณ
มากเกินความสามารถในการรองรับจะซึมลงสูแมน้ําลําธารตอไป แตบางครั้งถาฝนตกมีปริมาณ
มากเกินไปก็อาจสงผลใหเกิดอุทกภัยได   ซ่ึงมีสาเหตุใหญมาจากการใชทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน  น้ํา  และปาไม   อยางไมเหมาะสมสงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากร  ดังนั้น
จึงควรใชทรัพยากรตาง ๆ ตามหลักอนุรักษ  ซึ่งไดแก  ใชอยางยั่งยืน โดยใชอยางสมเหตุสมผล  
ใชอยางฉลาด  นอกจากนี้ตองฟนฟูทรัพยากรที่เส่ือมโทรม  และสงวนของท่ีหายาก        
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2.5  สภาพการผลิตและการใชประโยชน 

 2.5.1  แหลงผลิตท่ีสําคัญ 
  ภาคตะวันออกไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง โดยมีระยะเก็บเกี่ยวระหวางเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน แตจะเก็บเกี่ยวมากในเดือนมิถุนายนถึงรอยละ 36 ของผลผลิตในภาค   
  ภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎรธานีและพังงา   ชวงเวลา
เก็บเกี่ยวอยูระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน ภาคใตเปนแหลงผลิตใหญท่ีสุดของประเทศ  และจะมี
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมากชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในแตละเดือนประมาณรอยละ 25 ของ
ปริมาณผลผลิตในภาคใตท้ังหมดซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 68 ของปริมาณผลผลิตมังคุดท้ังประเทศ 

ขอมูลของสวนวิจยัพืชสวน สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548) รายงานวาเนื้อท่ีปลูก
มังคุดในป 2537 เทากับ 213,747 ไร เปนเนื้อท่ีใหผลแลวเพยีงประมาณคร่ึงหนึ่งคือ 102,982 ไร  
ปริมาณผลผลิตรวม 110,204 ตัน ผลผลิตเฉล่ียตอไร 1,070 กิโลกรัม ขณะท่ีป 2547 มีเนื้อท่ีปลูก 
391,092 ไร  เปนเนื้อท่ีใหผลแลวเกินกวาคร่ึงหนึ่งคือ 268,414 ไร  ปริมาณผลผลิตรวม 235,272 ตัน 
ผลผลิตเฉล่ียตอไร 877 กิโลกรัม จากขอมูลขางตนพบวาเนื้อท่ีปลูกรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 6.38 ตอป 
สวนเนื้อท่ีใหผลเพ่ิมมากกวาเนื้อท่ีปลูกรวมคือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.29 ตอป สงผลใหปริมาณผลผลิต
รวมเพิ่มข้ึนในระหวางป 2537-2547 คิดเปนรอยละ 8.72 ตอป แตผลผลิตเฉล่ียตอไรกลับมีแนวโนม
ลดลงรอยละ 1.50 ตอป ซ่ึงแสดงวาประสิทธิภาพในการผลิตมังคุดมีแนวโนมลดลง (ตารางท่ี 2-4) 

เม่ือจําแนกพื้นท่ีเพาะปลูกมังคุดในจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตสําคัญระหวางป 2543-2546 
จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรพบวา ในป 2543 ภาคใตมีเนื้อท่ีปลูกมังคุด
รวม 235,692 ไร เนื้อท่ีใหผล 119,148 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 100,343 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 842 
กิโลกรัมตอไร จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุดในภาคใตคือจังหวัดชุมพร ลําดับรองลงมาเปนจังหวัด
นครศรีธรรมราชและระนอง จังหวัดท่ีมีปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไรอยูในระดับสูง คือ จังหวัดกระบ่ี 
และระนอง 1,586 และ 1,302 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สวนในป 2546 เนื้อท่ีปลูกมังคุดท้ังภาคใต
เพิ่มข้ึนเปน 263,517 ไร เปนเนื้อท่ีใหผลผลิตแลว 168,253 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 149,013 ตัน ปริมาณ
ผลผลิตเฉล่ียตอไร  886 กิโลกรัม  จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุดยังเปนจังหวัดชุมพรและ
นครศรีธรรมราช แนวโนมสถานการณการผลิตมังคุดของภาคใตนั้นพบวา เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีใหผลและ 
ปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน 3.84  12.35  และ 15.02  ตอป  จังหวัดท่ีมีแนวโนมของเน้ือท่ีปลูกเพิ่มมาก
ท่ีสุดของภาคนี้ไดแก  จังหวัดสตูลและนราธิวาสโดยเพิ่มข้ึนรอยละ  18.60  และ 16.24 ตอป   แตปริมาณ 
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ตารางที่  2-4  เนื้อท่ีปลูก ปริมาณผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียตอไรของมังคุด ป 2537-2547

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

2537 102,982 110,765 213,747 110,204 1,070
2538 120,254 116,412 236,666 128,280 1,067
2539 124,381 143,579 267,960 142,505 1,146
2540 149,708 125,412 275,120 180,743 1,214
2541 165,226 134,634 299,860 159,888 968
2542 169,954 132,026 301,980 168,321 990
2543 202,413 150,656 353,069 177,274 876
2544 237,515 129,765 367,280 223,331 940
2545 235,557 125,037 360,594 240,702 949
2546 246,243 122,987 369,230 203,831 828
2547 268,414 122,678 391,092 235,272 877

อัตราเพิ่ม-ลด (รอยละ) 10.29 1.59 6.38 8.72 -1.50

ท่ีมา : สวนวิจัยพืชสวน สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548)

เนื้อท่ีปลูก (ไร)ป
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ผลผลิตรวมนั้นกลับปรากฏวาจังหวัดยะลา นราธิวาสและจังหวัดตรังมีแนวโนมของปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึนรอยละ 63.85  57.70  และ  55.63  ตอป   สําหรับภาคตะวันออกนั้นเนื้อท่ีปลูกมังคุดของภาค
เฉพาะจังหวัดท่ีเปนแหลงปลูกสําคัญระหวางป 2543-2546 มีเนื้อท่ีรวม 115,992 ไร เนื้อที่ใหผล 
82,875 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 76,688 ตัน ผลผลิตเฉล่ียสูงกวาภาคใตคือ 925 กิโลกรัมตอไร 
จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุดในภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรี ลําดับรองลงมาเปนจังหวัด
ระยองและจังหวัดตราด ตามลําดับ  จังหวัดท่ีมีผลผลิตเฉล่ียตอไรอยูในระดับสูง คือ จังหวัดจันทบุรี 
ปราจีนบุรีและนครนายก มีผลผลิตเฉล่ียตอไรประมาณ 1,000 กิโลกรัม ท้ัง 3 จังหวัด  สวนในป 2546 
เนื้อท่ีปลูกมังคุดท้ังภาคตะวันออกเพิ่มข้ึนเปน 138,412 ไร เปนเนื้อท่ีใหผลผลิตแลว 104,799 ไร ปริมาณ
ผลผลิตรวม 103,358 ตัน ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร   986 กิโลกรัม ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป 2543  
จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุดยังเปนจังหวัดจันทบุรี  รองลงมาคือจังหวัดตราดและระยอง แตเม่ือ
พิจารณาแนวโนมสถานการณการผลิตมังคุดภาคใตแลวพบวา เนื้อท่ีปลูกเพิ่มข้ึน เนื้อท่ีใหผลและ 
ปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน 3.84  12.35  และ 15.02  ตอป  จังหวัดท่ีมีแนวโนมของเน้ือท่ีปลูกเพิ่มมาก
ท่ีสุดของภาคน้ีไดแก จังหวัดชลบุรี ตราดและปราจีนบุรีโดย   แตปริมาณผลผลิตรวมนั้นกลับปรากฏวา
จังหวัดชลบุรี ระยองและปราจีนบุรีมีแนวโนมของปริมาณผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี
นั้นท้ังเนื้อท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มข้ัน 2 และ 5 เทา จากป 2543 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2-5) 

 2.5.2 การตลาดและราคาผลผลิต 

  ตลาดตางประเทศ 
  ประเทศไทยมีการสงออกมังคุดไปยงัตางประเทศท้ังในรูปผลสดและแชแข็ง แตยงัมีปริมาณ
การสงออกมังคุดไมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตในแตละปของการสงออกมังคุดท่ีมี
มากข้ึน  ตลาดตางประเทศท่ีรองรับผลผลิตใหญ ๆ มี 3 ประเภทคือ 
  1. ตลาดหลัก ไดแก ญ่ีปุน ฮองกง สิงคโปรและสหพันธรัฐมาเลเซีย 
  2. ตลาดรอง ไดแก ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด เยอรมันตะวันตกและสหราชอาณาจักร 
   3. ตลาดแหงใหม ไดแก สหรัฐอเมริกา ตะวนัออกกลาง แคนาดา สวิสเซอรแลนดและ
ออสเตรเลีย 
  มังคุดท่ีสงไปจําหนายยังประเทศตาง ๆ เปนการจัดสงมังคุดสดไปจําหนายไมตองแชแข็ง 
แตจะตองผานการตรวจสอบจากดานศุลกากรสําหรับประเทศท่ีนําเขา ดังนั้นการทําความสะอาด
และกําจัดแมลงไมใหติดไปกับผล จึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการจัดสงไปยังตลาดตางประเทศ  
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ตารางที่  2-5  เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีใหผลแลว ผลผลิตตอไร และปริมาณผลผลิตรวมของมังคุด
                       จําแนกตามแหลงปลูกสําคัญ  ป 2543 และ ป 2546

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

ป 2543
ตะวันออก 115,992 82,875 925 76,688

จันทบุรี 76,541 57,515 1,002 57,613
ชลบุรี 210 105 448 47
ตราด 18,383 14,723 808 11,890
นครนายก 651 507 1,000 507
ปราจีนบุรี 1,002 506 1,095 554
ระยอง 19,205 9,519 638 6,077

ใต 235,692 119,148 842 100,343
กระบ่ี 3,175 1,183 1,586 1,876
ชุมพร 79,947 36,969 899 33,227
นครศรีธรรมราช 62,672 42,317 786 33,278
นราธิวาส 15,105 6,810 393 2,674
ปตตานี 2,438 540 656 354
สงขลา 4,526 1,968 587 1,155
ภูเก็ต 591 329 1,185 390
ระนอง 20,717 8,018 1,302 10,441
สตูล 2,367 606 749 454
สุราษฎรธานี 11,529 3,955 709 2,803
พังงา 14,367 8,620 1,052 9,070
พัทลุง 10,139 4,673 558 2,608
ยะลา 4,276 2,059 630 1,298
ตรัง 3,843 1,101 649 715

ตะวันออก 138,412 104,799 986 103,358
จันทบุรี 86,655 69,848 1,021 71,281
ชลบุรี 2,710 1,990 2,130 4,239
ตราด 26,509 16,902 965 16,316
นครนายก 440 405 1,000 405
ปราจีนบุรี 1,369 661 1,309 865
ระยอง 20,729 14,993 684 10,252

ภาค/จังหวัด

ป 2546
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ตารางที่  2-5  (ตอ)

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

ป 2546 (ตอ)
ใต 263,517 168,253 886 149,013

กระบ่ี 3,610 2,026 1,702 3,449
ชุมพร 79,984 55,039 791 43,547
นครศรีธรรมราช 72,249 51,682 865 44,723
นราธิวาส 22,824 10,115 740 7,483
ปตตานี 2,960 1,230 950 1,168
สงขลา 4,013 2,270 864 1,962
ภูเก็ต 627 382 979 374
ระนอง 21,642 15,273 1,171 17,885
สตูล 3,641 1,450 890 1,291
สุราษฎรธานี 14,607 6,842 779 5,327
พังงา 18,597 12,562 928 11,657
พัทลุง 8,362 3,377 805 2,717
ยะลา 5,766 3,558 1,409 5,012
ตรัง 4,635 2,447 988 2,418

ท่ีมา  :  คํานวณจากขอมูลศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร 2548

ภาค/จังหวัด
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  ราคาผลผลิต 
  ผลผลิตมังคุดจะเก็บเกี่ยวระหวางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยเก็บเกี่ยวมากท่ีสุดในเดือน
มิถุนายนรอยละ 29 ของผลผลิตท้ังประเทศ ผลผลิตสวนมากมาจากภาคใต สวนภาคตะวันออก
ผลผลิตจะออกสูตลาดนอยกวา  แนวโนมราคามังคุดนั้นพบวาราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉล่ียตอ
กิโลกรัมในป 2541 เทากับ 31.19 บาท ขณะท่ีราคาในป 2546 และ 2547 เร่ิมลดลง เปน 22.4 และ 
16.00 บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 6.58 ตอป ซ่ึงสวนทางกับพื้นท่ีเพาะปลูกและปริมาณ
ผลผลิตรวมท่ีเพิ่มข้ึนนับจากป 2541 คิดเปนรอยละ 9.66 และ 10.25 ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2547) 

  ราคามังคุดจําแนกได  3 ระดับคือ   ราคาสงออก 30-35 บาทตอกิโลกรัม 
 ราคาขายปลีก 20-25 บาทตอกิโลกรัม 
 ราคาท่ัวไป 13-15 บาทตอกิโลกรัม 
 นอกจากนี้ หากมีการนําเขาผลไมเขตกึ่งรอน เชน สม ลําไย และล้ินจี่ เปนตน จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และไตหวัน หรือผลไมเมืองหนาว เชน แอปเปล สาล่ี ทอ เชอร่ี แอปปริคอท 
และองุน เปนตน จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา 
ไตหวัน และประชาคมยุโรป ในระหวางกลางฤดูการผลิตและการสงออกของผลไมไทย เชน มังคุด 
และทุเรียน ก็จะทําใหราคาขายในตลาดหลักท่ีสําคัญของประเทศไทยลดลง  
  ดานการสงออกประสบปญหากีดกันทางการคาโดยใชมาตรการดานสุขอนามัย ทําใหผลผลิต
ในประเทศมีปริมาณมาก สงผลกระทบตอราคา โดยราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายไดในชวงเดือน
มกราคม-เมษายน อยูท่ี 28.02 บาทตอกิโลกรัม และราคาท่ีเกษตรกรขายไดในเดือนพฤษภาคมอยูท่ี 
11.50 บาทตอกิโลกรัม    

 2.5.3 สถิติการคา 
 ตลาดสงออกท่ีสําคัญ ประเทศคูคา: ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวนัและญ่ีปุน 
 ประเทศคูแขง : อินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย 

  มังคุดเปนผลไมท่ีมีศักยภาพในดานการผลิตท่ีสามารถผลักดันการสงออก เพื่อสรางงาน
และรายไดใหกับเกษตรกรไทย ประเทศไทยสามารถผลิตปละประมาณ 1.5 แสนตัน ในขณะท่ี
การสงออกในปจจุบันสามารถสงออกได 1.7 หมื่นตันหรือประมาณรอยละ 12 ของผลผลิตมังคุด
ท่ีผลิตได สามารถทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศปละประมาณ 4 รอยลานบาท  การสงออกมังคุด
จะชวยยกระดับรายไดใหเพิ่มสูงข้ึน อันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับมังคุดโดยเฉพาะตลาดนําเขา
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ที่สําคัญคือ ประเทศญ่ีปุนท่ีประชากรมีรายไดสูงและนิยมบริโภคมังคุดท่ีมีรสชาติอรอยถูกรสนิยม
ของชาวญ่ีปุน ราคามังคุดท่ีซ้ือ-ขายปลีกในตลาดญ่ีปุนจะอยูระหวางผลละ 120-140 บาท กิโลกรัม
หนึ่งจะมีประมาณ 8 ผล หากคิดเปนราคาจะอยูระหวาง 960-1,120 บาทตอกิโลกรัม ขณะท่ี
เกษตรกรผูปลูกมังคุดจะสามารถจําหนายได ณ หนาสวนประมาณ 15-25 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้น
การผลักดันการสงออกมังคุดไทยไปตางประเทศจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการเกษตร 
สรางงานและรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีจะชวยใหเกษตรกรอยูดีกินดีเพิ่มมากข้ึน  แตตอง
อาศัยความรวมมือกันระหวางสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับภาคเอกชนท่ีเปนผูสงออกไทยท่ีจะทําการ
เจรจาการคากับผูนําเขา จะทําใหการล่ืนไหลทางการคาเปนไปไดโดยสะดวก(สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2547) 
 นอกจากรับประทานสดแลว ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกมังคุดรายใหญ
ของโลก ไมเคยมีรายงานในการนําเขามังคุดผลสด แชแข็ง หรือผลิตภัณฑแปรรูปเขามาในประเทศ
ไทย ผลผลิตมังคุดในแตละปมีปริมาณเพยีงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ และมีการ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศ ในรูปมังคุดผลสดและแชแข็ง  ตลาดสงออกมังคุดผลสดท่ีสําคัญ 
ไดแก ฮองกง ไตหวนั และสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการนําเขาผลมังคุดรวมของ 3 ตลาด  ประมาณ
รอยละ 95 ของมูลคาสงออกมังคุดท้ังหมด นอกจากน้ีประเทศไทยยังสามารถสงมังคุดผลสดไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ฟจิ เวยีดนาม เนเธอรแลนดและแคนาดา   
ในป 2546 ประเทศญ่ีปุนไดมีการยินยอมใหมีการนํามังคุดผลสดจากประเทศไทยเขาสูตลาดญ่ีปุนได  
 ขอมูลของกรมศุลกากรที่อางโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถานการณสงออก
มังคุดของประเทศไทยไปยังตลาดตางประเทศระหวาง ป 2543-2547 พบวาปริมาณการสงออก
มังคุดผลสดและผลิตภัณฑจากป 2537 มีปริมาณสงออกรวม 1,531 ตัน มูลคารวม 70.315 ลานบาท 
สวนในป 2547 เพิ่มเปน 27,006 ตัน มูลคา 462.21 ลานบาท หรือปริมาณสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 
47.93 ตอป มูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 29.85 ตอป (ตารางท่ี 2-6) ปริมาณ
และมูลคาการสงออกมังคุดนั้น จําแนกไดเปนมังคุดสดและมังคุดแชแข็ง ในป 2543 มีปริมาณ
สงออกรวม 12,886 และ 227 ตัน สําหรับมังคุดสดและมังคุดแชแข็ง ตามลําดับ สวนป 2547 ปริมาณ
สงออกของมังคุดสดเพิ่มจากป 2543 ประมาณ 2 เทา กลาวคือมีปริมาณสงออกเทากับ 26,763 ตัน 
แตมูลคาการสงออกมังคุดสดในชวงเวลาเดียวกลับเพิ่มนอยกวา 1 เทาคือ 439.372 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 19.52 ตอป ขณะท่ีปริมาณสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 29.36 ตอป ประเทศผูนําเขา
มังคุดสดท่ีสําคัญไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกงและญ่ีปุน ตามลําดับ โดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและญ่ีปุนมีแนวโนมการนําเขาในชวงเวลาดังกลาวสูงข้ึนประมาณ 2-3 เทาตอปขณะท่ี 
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ตารางที่  2-6  ปริมาณและมูลคาการสงออกมังคุดสดและผลิตภัณฑของประเทศไทย ป 2537-2547

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

2537 975 26.506 556 43.809 1,531 70.315
2538 3,117 65.721 704 43.809 3,821 111.842
2539 2,167 39.469 707 46.121 2,874 96.460
2540 2,812 62.376 436 56.991 3,248 99.381
2541 2,319 44.026 413 37.005 2,732 67.252
2542 5,001 104.832 281 23.226 5,282 130.727
2543 12,886 257.668 227 25.895 13,113 283.478
2544 18,388 408.430 329 25.810 18,717 429.597
2545 17,326 349.516 362 21.167 17,688 379.641
2546 13,039 295.149 225 30.125 13,264 307.360
2547 26,763 439.372 243 12.211 27,006 462.207

อัตราเพิ่มรอยละ 59.22 49.79 -4.26 -6.74 47.93 29.85

ที่มา : กรมศุลกากร, 2548

มังคุดสด มังคุดแชแข็ง รวม
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มังคุดแชแข็งนั้นประเทศผูนําเขาสําคัญคือ ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกาและไตหวัน ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ประเทศญ่ีปุนมีแนวโนมการนําเขามังคุดแชแข็งระหวางป 2543-2547 คิดเปนรอยละ 12.02 ตอป 
มูลคาการสงออกของมังคุดแชแข็งเพิ่มข้ึนรอยละ 12.97 ตอป จาก 25.81  ลานบาท ในป 2543 เปน 22.83 
ลานบาท ในป 2547 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ กลาวคือมีปริมาณ
สงออกมังคุดแชแข็ง 227 และ 243 ตันในป 2543 และ 2547 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2-7 และ ตารางท่ี 2-8) 
ดังนั้น อาจกลาววามูลคาตอหนวยของมังคุดแชแข็งนั้นสูงข้ึน ขณะท่ีมูลคารวมของการสงออก
มังคุดสดมีสัดสวนนอยกวาปริมาณหรืออาจกลาววามูลคาตอหนวยของมังคุดสดท่ีสงออกลดลง
แสดงวาราคาสินคาลดลงนั่นเอง 
 ผลไมเมืองรอนและผลิตภัณฑจากกลุมประเทศลาตินอเมริกา เปนคูแขงท่ีสําคัญของ
ผลไมเมืองไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป เนื่องจากมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา ทําเลที่ต้ัง
ใกลตลาด สะดวกและประหยัดคาขนสง รวมท้ังมีรสชาติและคุณภาพสอดคลองกับรสนิยมของ
ผูบริโภค ดังนั้น ทางรอดของประเทศไทยในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดผลไมเมืองรอนใน
ตลาดโลก จําเปนตองสรางความม่ันใจในสินคาผลไมจากประเทศไทย โดยใชคุณภาพและการ
ตอบสนองตอผูบริโภคไดรวดเร็ว ทันตอสถานการณและความตองการเปนกลยุทธในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงอ่ืน ๆ 
  การสงออกมังคุดสดของประเทศไทยตลาดหลักคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง
ตลาดมีแนวโนมสดใสโดยปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนทุกป โดยปท่ีผานมาเฉพาะตลาดจีนปริมาณสงออก
เกินกวารอยละ 40 ของมังคุดท่ีสงออกท้ังประเทศ เปนมังคุดจากท้ังภาคตะวันออกและภาคใต มีคูแขง
ท่ีสําคัญคือประเทศอินโดนีเซียซ่ึงมีปริมาณผลผลิตมังคุดจํานวนมากและตนทุนท่ีตํ่ากวา โดยฤดู
มังคุดของประเทศอินโดนีเซียจะไปตรงกับชวงของภาคใตมากกวาภาคตะวันออก  ประเทศท่ีเปนคูแขงขัน
ของประเทศไทยสําหรับมังคุดผลสดในตลาดไตหวัน และฮองกง คือ อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซ่ึง
แมรูปลักษณภายนอกจะดอยกวามังคุดจากประเทศไทย แตขายในราคาถูกกวา เนื่องจากมีตนทุนใน
การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตํ่ากวา รวมท้ังคุณภาพภายในมีความแตกตางกันนอยมาก 
คือ ผูบริโภคมีโอกาสพบอาการเนื้อแกวและยางไหลภายในผลไดในปริมาณใกลเคียงกัน ผูบริโภค
จึงมักเลือกซ้ือมังคุดจาก 2 ประเทศนี้แทนมังคุดจากประเทศไทย ทําใหปริมาณการนําเขามังคุดผลสด
จากอินโดนีเซียเขามาในไตหวันสูงกวายอดนําเขาจากประเทศไทยมาก ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงตอง
พยายามเพิ่มปริมาณการผลิตมังคุดคุณภาพดีอยางสม่ําเสมอ และลดตนทุนการผลิต เพื่อรักษาตลาดมังคุด
ท่ีมีอยูในอนาคตประเทศไทยอาจมีประเทศเวียดนามเปนคูแขงอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากประเทศเวียดนาม
มีการนําเขากิ่งพันธุมังคุดจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก และฤดูกาลของผลผลิตมังคุดจะใกลเคียง
กับมังคุดไทย 
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ตารางที่  2-7  ปริมาณและมูลคาการสงออกมังคุดสดของประเทศไทย จําแนกรายประเทศผูนําเขา ป 2543-2547

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

ไตหวัน 3,582.00 85.29 6,208.00 162.67 5,470.00 126.90 2,226.00 50.29 96.00 2.26
ฮองกง 7,348.00 119.30 10,061.00 194.95 10,168.00 188.18 8,724.00 156.89 3,440.00 58.37
ญี่ปุน 119.00 15.71 97.00 11.81 46.00 4.13 415.00 56.66 329.00 46.50
สิงคโปร 124.00 1.90 80.00 1.81 361.00 4.36 206.00 1.98 10.00 0.29
สหพันธรัฐมาเลเซีย 3.00 0.04 0.00 0.00 23.00 0.19 6.00 0.03 0.00 0.00
สหรัฐอเมริกา 90.00 9.31 136.00 8.68 139.00 6.50 31.00 2.36 16.00 1.09
แคนาดา 34.00 1.13 33.00 1.03 6.00 0.24 2.00 0.22 0.30 0.02
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,470.00 20.09 1,669.00 22.84 990.00 13.03 1,217.00 15.66 20,662.00 252.87
อื่น ๆ 116.00 4.89 104.00 4.64 123.00 5.99 211.00 8.06 2,209.70 77.97
รวม 12,886.00 257.67 18,388.00 408.43 17,326.00 349.52 13,038.00 292.15 26,763.00 439.37

ที่มา : กรมศุลกากร, 2548

ประเทศ
ป 2547ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
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ตารางที่  2-8  ปริมาณและมูลคาการสงออกมังคุดแชแข็งของประเทศไทย จําแนกรายประเทศผูนําเขา ป 2543-2547

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

ญี่ปุน 159.00 21.52 93.00 12.66 179.00 23.47 81.00 8.50 123.00 16.24
ไตหวัน 22.00 0.52 - - 1.00 0.02 - - 17.00 0.06
ฮองกง 6.00 0.30 199.00 4.86 118.00 1.69 98.00 0.83 - -
ออสเตรเลีย - - - - - - 0.03 - - -
สหรัฐอเมริกา 20.00 1.79 2.00 0.19 5.00 0.30 10.00 0.58 31.00 1.65
อื่นๆ 20.00 1.69 35.00 3.46 59.00 4.65 37.00 2.30 72.00 4.89
รวม 227.00 25.81 329.00 21.17 362.00 30.13 226.03 12.21 243.00 22.84

ที่มา : กรมศุลกากร, 2548

ป 2547ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
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   คุณภาพของมังคุดท่ีตลาดตองการ 
  1. ผลขนาดใหญ มีน้ําหนักประมาณ 70-100 กรัม ขนาดผลต้ังแต 8-12 ผลตอกิโลกรัม 
บางประเทศตองการขนาด 200 กรัมตอป 
  2. ผิวของผลสะอาด ไมมีรองรอยของการทําลายดวยโรคและแมลง มีผิวนวล 
  3. เปลือกของผลจะมีความหนาปานกลาง ไมแข็ง เนื้อภายในผลมีสีขาว 
  4. ไมมีอาการยางไหลที่เปลือก 
  5. ไมมีอาการเนือ้แกวหรือเนื้อเนาชํ้า 

 2.5.4 การแปรรูปและการใชประโยชนผลิตภณัฑ 
  ชาวสวนในภาคใตนําเนื้อมังคุดไปแปรรูปเปนมังคุดกวน นําน้ําจากเน้ือมังคุดนํามาหมัก
เปนน้ํามังคุดหมัก หรือเรียกกันท่ัวไปวา ไวน  มีการปรุงแตงรสชาติและสีโดยใชสีจากเปลือกมังคุด 
นอกจากนี้ยังมีการนําสวนตาง ๆ ของมังคุด อาทิ เนือ้และเมล็ดมังคุดมาสกัดและใชประโยชน
ในทางเภสัชวิทยาและเคร่ืองสําอาง  สวนเปลือกผลของมังคุดนอกจากใชทําสมุนไพรกาํจัดเช้ือรา
ในไมผลเชนเงาะแลว ยังพบวาเปลือกมังคุดมีสารแซนโทนแอนโทไซยานินและสารกลุมแทนนิน 
ซ่ึงสามารถลดอาการอักเสบของผิวหนังและมีฤทธ์ิตานออกซิเดช่ันชะลอความชรา กระชับรูขุมขน
และระงับกลิ่นกายไดเปนอยางดี จึงนํามาสกัดเปนเครื่องสําอางและ/หรือใชทําสบูมังคุด ในอดีต
มีผูนําเปลือกมังคุดมาตมแลวนําน้ําไปใชอาบเพื่อแกอาการผดผ่ืนคันท่ีผิวหนัง 

 2.5.5  แนวโนมในอนาคต 
  ความเปนไปไดในการผลักดันการสงออกมังคุดใหบรรลุผล ควรจะตองดําเนินการ
รวมกันระหวางสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับภาคเอกชนที่เปนผูสงออกไทย ท่ีจะทําการเจรจาการคา
กับผูนําเขาญ่ีปุน สวนทางราชการจะเปนผูใหการสนับสนุนดูแลการใชกฎระเบียบทางการคาใน
ลักษณะรัฐตอรัฐเพื่อใหเกิดความเปนธรรม แตตองมีเจาภาพรับผิดชอบ ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะชวย
ใหสินคาท่ีพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังทางการ และผูซ้ือในตางประเทศแลว ก็นาจะ
เกิดการล่ืนไหลการคาไดสะดวก 

  ไทยเปนประเทศผู ผลิตและสงออกมังคุดรายใหญของโลก มีการสงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศ ในรูปมังคุดผลสดและแชแข็ง คิดเปนมูลคารวม 380 ลานบาท (ผลสด 350 ลานบาท 
และแชแข็ง 30 ลานบาท) ป 2545 ตลาดสงออกมังคุดผลสดท่ีสําคัญ ไดแก ฮองกง ไตหวัน และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการนําเขาผลมังคุดรวมของ 3 ตลาด คิดเปนรอยละ 95.2 ของมูลคา
สงออกมังคุดท้ังหมด  นอกจากน้ีประเทศไทยยังสามารถสงมังคุดผลสดไปยังสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ฟจิ เวียดนาม เนเธอรแลนด และแคนาดา ในป 2546 
ประเทศญี่ปุนไดมีการยินยอมใหมีการนํามังคุดผลสดจากประเทศไทยเขาสูตลาดญี่ปุ นได 
โดยมีขอแมวาตองเปนผลมังคุดที่ผานการอบไอน้ําปองกันการกําจัดแมลงวันผลไมแลวเทานั้น 
แมวาจะมีขอมูลทางวิชาการวาแมลงวันผลไมไมเขาทําลายผลมังคุดที่ไมมีรอยแตก แตเนื่องจาก
ประเทศไทยยังเปนประเทศที่ยังมีโรคระบาดของแมลงวันผลไม จึงทําใหประเทศญี่ปุนกําหนด
มาตรการดังกลาวขึ้น สําหรับการนําเขามังคุดผลสดสูตลาดญี่ปุนในป 2546 นั้นยังมีปญหาไมมากนัก 
เนื่องจากยังมีปญหาในเรื่องอุปสรรคในเรื่องเทคนิคการอบไอน้ํา แตเปนที่คาดหมายกันวาปริมาณ
และมูลคาการนําเขาจะสูงขึ้นในปตอ ๆ ไป 
 ประเทศที่เปนคูแขงขันของประเทศไทยสําหรับมังคุดผลสดในตลาดไตหวัน และฮองกง 
คือ อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งแมรูปลักษณภายนอกจะดอยกวามังคุดจากประเทศไทย  
แตขายในราคาถูกกวา เนื่องจากมีตนทุนในการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต่ํากวา รวมทั้ง
คุณภาพภายในมีความแตกตางกันนอยมาก คือ ผูบริโภคมีโอกาสพบอาการเนื้อแกวและยางไหล
ภายในผลไดในปริมาณใกลเคียงกัน ผูบริโภคจึงมักเลือกซื้อมังคุดจาก 2 ประเทศนี้แทนมังคุด
จากประเทศไทย ทําใหปริมาณการนําเขามังคุดผลสดจากอินโดนีเซียเขามาในไตหวันสูงกวา
ยอดนําเขาจากประเทศไทยมาก ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงตองพยายามเพิ่มปริมาณการผลิตมังคุด
คุณภาพดีอยางสม่ําเสมอ และลดตนทุนการผลิต เพื่อรักษาตลาดมังคุดที่มีอยู ในอนาคตประเทศไทย
อาจมีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนคู แขงอีกประเทศหนึ ่ง เนื ่องจากประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีการนําเขากิ่งพันธุมังคุดจากประเทศไทยเปนจํานวนมากและมี
ฤดูกาลของผลผลิตมังคุดจะใกลเคียงกับมังคุดไทย 
 นอกจากนี้ผลไมเมืองรอนและผลิตภัณฑจากกลุมประเทศลาตินอเมริกายังเปนคูแขง 
ที่สําคัญของผลไมเมืองไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป เนื่องจากมีตนทุนการผลิต
ต่ํากวา ทําเลที่ตั้งใกลตลาด สะดวกและประหยัดคาขนสง รวมทั้งมีรสชาติและคุณภาพสอดคลอง
กับรสนิยมของผูบริโภค ดังนั้น ทางรอดของประเทศไทยในการเพิ่มสวนแบงการตลาดผลไมเมอืงรอน
ในตลาดโลก จําเปนตองสรางความมั่นใจในสินคาผลไมจากประเทศไทย โดยใชคุณภาพและ
การตอบสนองตอผูบริโภคไดรวดเร็ว ทันตอสถานการณและความตองการเปนกลยุทธในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงอื่น ๆ 
 

 
 



บทที่ 3 
การประเมินคุณภาพท่ีดิน 

 การกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ มังคุด 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 
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 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 ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ของพืช 
 - ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช (moisture availability: m) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนปจจัยช้ีวัด ไดแก ระยะเวลาการทวมขังของน้ําในฤดูฝน ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียในรอบปหรือ
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
ท่ีเปนปจจัยชี้วัด ไดแก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity) และ
ความอ่ิมตัวดวยดาง (base saturation) 
 - สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting conditions : r) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนปจจัยช้ีวัด 
ไดแก ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ําใตดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก 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
เปนดางของดินโดยขึ้นอยูกับชนิดพืชที่ปลูกดวย  เพื่อใหความเปนกรดเปนดางของดิน
อยูในสภาพท่ีเหมาะสม 
 - สภาวะการเขตกรรม (soil workability: k) คุณลักษณะที่ดินที่เปนปจจัยชี้วัด 
ไดแก ชั้นความยากงายในการเขตกรรม ซึ่งอาจหมายถึง การไถพรวนโดยเครื่องจักรหรือสัตว
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชมือก็ได ชั้นระดับความยากงายในการไถพรวนใชมาตรฐานเดียวกัน
กับการจัดลําดับการหยั่งลึกของราก แตใชเฉพาะดินบนเทานั้น 
 - ศักยภาพการใชเครื่องจักร (potential for mechanization: w) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนปจจัยชี้วัด 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) 
 ซ่ึงระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของมังคุด   แสดงในตารางท่ี 3-1    
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ตารางท่ี 3-1  ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของมังคุด
LAND-USE  REQUIREMENT FACTOR  RATING

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

growing period
c 20-28 29-30 31-32

19-18
MOISTURE AVAILABILTY (m) Ann. Rainfall mm 2000-2500 2500-2800 2800-3500

1500-2000
Water requirement in 
growing period

mm

OXYGEN AVAILABILITY(o) Soil darinage class 5,6 4 3
NUTRIENT AVAILABILITY(s) N (total) %

P ppm
K ppm
Organic matter %
Nutrient status class VH,H M,L

NUTRIENT RETENTION(n) C.E.C. ดินลาง meq/100g >15 15-5 <5
B.S.     ดินลาง % >35 <35

ROOTING CONDITIONS(r) Effective soil depth cm. >150 100-150 50-100
Gravel % <15 15-40 40-80
Root penetration class 1,2 3 4

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

Reaction pH 5.1-6.5 6.6-7.3 7.4-8.0
4.5-5.0 4.0-5.0

SOIL WORKABILITY(k) Workability class class 1,2 3 4
POTENTIAL FOR 
MECHANIZATION(w)

Slope class A,B,C D E
Rockout crop class 1 2,3 4
Stoniness class 1 2 3

EROSION HAZARD(e) Slope class ABC D E
Soil loss Ton/rai/yrs <2 2-4 4-12

ที่มา : บัณฑิตและคํารณ (2542)
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3.2 คุณภาพของกลุมชุดดิน 

 กลุมชุดดินแตละกลุมจะมีลักษณะและสมบัติดินท่ีเฉพาะตามปจจัยการเกิดดินและการสรางดนิ 
เชน สภาพภูมิอากาศ ชนิดวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพื้นท่ี ระยะเวลาการพัฒนาของดิน พืชพรรณ
ธรรมชาติ ส่ิงท่ีมีชีวิต และการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน ซ่ึงลักษณะและสมบัติท่ีเปนขอเดนประจํา
กลุมชุดดินไดสรุปไวโดยอาศัยการเปรียบเทียบขอมูลเหลานี้กับลักษณะของดินท่ีพบ จะทําให
สามารถจัดจําแนกดินในเบื้องตนไดวานาจะอยูในกลุมชุดดินใด และนําไปสูรายละเอียดอื่น ๆ 
ของดิน รวมท้ังปญหาการใชประโยชน และแนวทางการจัดการดินท่ีเหมาะสมในลําดับตอไป 

 กลุมชุดดินท่ี 1 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณเทือกเขาหินปูน
หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลว
หรือคอนขางเลว  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง 
และมีรอยไถลในดิน สีดินสวนมากเปนสีดํา หรือสีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และ
อาจพบจุดประสีแดงบาง ปะปนตลอดชั้นดิน สวนดินชั้นลางมักมีกอนปูนปะปน ปฏิกิริยาดิน
สวนใหญเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การไถพรวนลําบาก เนื่องจากเปนดินเหนียวจัด 
ตองไถพรวนในชวงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม  ในขณะเดียวกันพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนน้ํา
ไดงายเมื่อฝนท้ิงชวงนานกวาปกติ เนื่องจากน้ําท่ีขังอยูจะซึมหายไปงาย เม่ือดินเร่ิมแหง จะแตกระแหง
เปนรองลึก 

 กลุมชุดดินท่ี 2 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบบริเวณท่ีราบชายฝงทะเลหรือท่ีราบลุมภาคกลาง 
ดินมีการระบายนํ้าเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหง
เปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยไถลในดิน สีดินเปนสีเทาหรือสีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน อาจพบผลึกยิปซัมบางเล็กนอย และพบชั้นดินเหนียวสีเทา
ท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตในระดับความลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร ทับอยูบนช้ันดินเลน
ตะกอนน้ําทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
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 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน  ไดแก ดินเปนกรดจัดมาก และมีศักยภาพกอใหเกิด
ความเปนกรดของดินเพิ่มข้ึนในดินลาง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิต แตถามีการจัดการที่ดิน
อยางดีแลว จะใหผลผลิตคอนขางสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 3 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอน
น้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ บริเวณชายฝงทะเลหรือ
หางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และ
มีรอยไถลลในดิน 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 
 กลุมชุดดินนี้ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน แตถาเปนที่ลุมมาก ๆ จะมีปญหา
เร่ืองน้ําทวมในฤดูฝน 
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 กลุมชุดดินท่ี 5 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าเลวหรือคอนขางเลว 
มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียว
สีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดช้ันดิน มักพบกอนสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู และในช้ันดินลางลึกๆ อาจพบกอนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.5-6.5  แตถาดินมีกอนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
 ปญหาโดยท่ัวไปไมพบ  

 กลุมชุดดินท่ี 6 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มี
การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียว
หรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง 
หรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแหงมีศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปน
อยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าหรือคอนขางตํ่า  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแกดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า 

 กลุมชุดดินท่ี 7 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มี
การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียว
หรือดินเหนียวสีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลออน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประ
สีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ปญหาการใชประโยชน พบนอยมาก  โดยพื้นท่ีสวนใหญใชทํานา ถาหากมีชลประทาน
และมีการจัดการท่ีดี สามารถทํานาไดปละ 2 คร้ัง ในชวงฤดูแลง บริเวณท่ีมีแหลงน้ําใชปลูกพืชลมลุก   
พืชไร พืชผัก หรือยาสูบ 
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 กลุมชุดดินท่ี 8 
 เปนกลุมชุดดินท่ีมีการยกรอง เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถม
เปนช้ัน ๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอย
ปะปนอยูดวย พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุม ซ่ึงเกษตรกรไดดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน 
หรือพืชไร ทําใหสภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินของดินไมแนนอน ข้ึนอยูกับสมบัติของดินเดิมท่ียกรอง แตสวนใหญ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ดินในกลุมนี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเปนอยางดี และไดทํามานานแลว จึงถือวาไมมีปญหา
แตประการใดในเรื่องคุณภาพของดิน  แตสําหรับดินตามชายทะเลบางแหง ซึ่งยกรองใหม 
อาจมีปญหาเรื่องความเค็ม  หรือถาเปนดินที่ยกรองในพื้นที่ที่เปนดินกรดจัดจะพบปญหา
เร่ืองความเปนกรดของดิน ซ่ึงตองมีการปรับปรุงดินหรือแกไขปญหาดังกลาว 
 ไมมีผลการวิเคราะหดินของกลุมชุดดินท่ี 8  เพราะเปนดินนาท่ียกรองข้ึนมาจากกลุมใด ๆ  
คุณสมบัติของดินจะเปนไปตามกลุมดินนั้น 

 กลุมชุดดินท่ี 9 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอน
น้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล ที่อาจมีน้ําทะเลหรือ
น้ํากรอยทวมเปนครั้งคราว มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลว เนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และ พบจุดประสีเหลือง
ฟางขาวของสารจาโรไซตอยูในระดับตื้นกวา 50 เซนติเมตร ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว 
และมีเศษพืชท่ีกําลังเนาเปอยปะปนอยูดวย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินช้ันบน
เปนกรดจัดมากหรือเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5 หรือนอยกวา 
สวนดินลางท่ีเปนดินเลน มีปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมากและเปนดินเค็ม 
ในฤดูแลงมีคราบเกลือลอยหนา ปลูกพืชไมข้ึน จึงจัดเปนดินมีปญหา  

 กลุมชุดดินท่ี 10 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณท่ีราบลุมท่ีหางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขัง
ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึก
ในชวงฤดูแลง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล
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ปนเหลือง สีแดง  ปะปนตลอดช้ันดิน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตภายในระดับ
ความลึกต้ืนกวา 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก 
มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน 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 
มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาการเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-5.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืช 
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรือมีสารละลายพวกอะลูมินัมและเหล็กเปนปริมาณมากเกินไป
จนเปนพิษตอพืชท่ีปลูก  

 กลุมชุดดินท่ี 12 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลวมาก เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือ
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  ท่ีมีลักษณะเปนดินเลน และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจํานวนมาก 
ดินบนมีสีดําปนเทา  มีจุดประสีน้ําตาลเล็กนอย สวนดินลางเปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว 
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินเลนท่ีมีโครงสรางเลวและเปนดินเค็ม
ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชประโยชนทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังคงมีน้ําทะเลทวมถึง
อยูเปนประจําในชวงน้ําทะเลขึ้น 
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 กลุมชุดดินท่ี 13 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวมาก เปนดินเลนเละ มีเนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  ดินบนมีสีดําปนเทา  มีจุดประสีน้ําตาล
เล็กนอย สวนดินลางเปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดิน
เปนจํานวนมาก เปนดินท่ีมีสารประกอบกํามะถันมาก ตามปกติเม่ือดินเปยก คาปฏิกิริยาดินจะเปนกลาง
หรือเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 แตเม่ือมีการระบายนํ้าออกไปหรือทําให
ดินแหง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา  ทําใหเปนดินกรดจัดมาก 
คาปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0 กลุมชุดดินนี้
จัดเปนดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู 
 ปญหาการใชประโยชน  สภาพพื้นท่ีเปนปาชายเลน ไมควรนํามาใชประโยชน ควรเก็บรักษาไว
เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณตอไป 

 กลุมชุดดินท่ี 14 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาในสภาพนํ้ากรอย พบในบริเวณท่ีลุมตํ่าชายฝงทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ 
มีน้ําแชขังนานในรอบป เปนดินลึก มีการระบายนํ้าเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนละเอียด 
ดินบนมีสีดําหรือสีเทาปนดํา ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลางมีสีเทา  มีจุดประสีเหลืองและ
สีน้ําตาลปะปนอยูเล็กนอย  ดินชวงลางระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีลักษณะเปนดินเลน
สีเทาปนเขียวที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-4.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินเปนกรดรจัดมาก อีกท้ังจะเปนกรดเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานติดตอกันนอกจากนี้ในชวง
ฤดูเพาะปลูกมักมีปญหาเร่ืองน้ําทวมเกิดข้ึนเสมอ ๆ 

 กลุมชุดดินท่ี 15 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มี
การระบายน้ําคอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา  ดินลางสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล
ปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นลางมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก   และแมงกานีส 
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ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 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 
หรือสีแดงในดินชั้นลาง  ในบางพื้นที่อาจพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส
ปะปน  ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และหนาดินแนนทึบ 
ทําใหขาวแตกกอไดยาก 

 กลุมชุดดินท่ี 17 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากท่ีมีการระบายน้าํ
คอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว ในบางพื้นท่ี อาจมีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปง
ละเอียด ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบ
ศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินบน
คอนขางเปนทราย และมักจะขาดแคลนน้ําถาใชปลูกขาว 

 กลุมชุดดินท่ี 18 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
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ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวเปนสวนใหญ เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย หรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือ
สีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
ในดินช้ันลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินช้ันลางจะเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนดางเล็กนอย 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  
 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
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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 และพบจุดประสีตาง ๆ เชน เทา น้ําตาล 
น้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน และในเนื้อดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-7.0 
 ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยมี แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวมอยางเฉียบพลัน
ในฤดูน้ําหลากได หรือถาใชทํานา ดินอาจขาดแคลนนํ้า หากฝนท้ิงชวง 

 กลุมชุดดินท่ี 22 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายนํ้า
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 
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 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ลุม
ระหวางสันทรายหรือระหวางเนินทรายชายฝงทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว 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 เปนดินลึกมากท่ีมีการระบายน้าํคอนขางเลว
ถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา
ปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินช้ันลางบางแหงจะพบชั้นท่ีมีการสะสม
อินทรียวัตถุ เปนชั้นบาง ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.5-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 
พืชมักแสดงอาการขาดนํ้า ในชวงฝนท้ิง และมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

 กลุมชุดดินท่ี 25 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนช้ันหินผุ 
พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินต้ืนท่ีมีการระบายนํ้า
คอนขางเลว มีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินช้ันลางเปนดินเหนียวหรือ
ดินรวนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเปนปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใตชั้นลูกรัง
อาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาเเลงออนปะปน  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก  
มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณตํ่า และ
มีโอกาสที่จะขาดนํ้าไดงายในชวงฤดูเพาะปลูก บางแหงมีเนื้อดินบนคอนขางเปนทราย 

 กลุมชุดดินท่ี 26 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก วัตถุตนกําเนิดดินเกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด 
ท่ีมาจากหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ท้ังหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน มีลักษณะ
เปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขา  เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดิน
เปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน มีอัตราเส่ียงตอการชะลางพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดิน
ไมเหมาะสม 

 กลุมชุดดินท่ี 27 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
พวกหินบะซอลต พบในบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน 
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวที่คอนขางรวนซุยและมีโครงสรางดี 
สีดินเปนสีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชน ไดแก ดินมีความสามารถในการซาบซึมน้ําเร็ว จึงมักจะ
ขาดแคลนน้ําไดงาย ถาหากฝนท้ิงชวง 

 กลุมชุดดินท่ี 28 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือเกิดจาก
การสลายตัวแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินตนกําเนิด พวกหินบะซอลต 
หรือหินแอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีอยูใกลกับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปนดินลึกที่มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยไถลในดิน  สีดิน
เปนสีดํา สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล  อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กนอย



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด                                                                                           สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

3-16

ในดินช้ันบน สวนช้ันดินลางอาจพบช้ันปูนมารล   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง
ถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวง
ที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในชวงฤดูแลง ดินมีการหดตัวทําใหดิน
แตกระแหงเปนรองลึก 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 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในชวงฤดูเพาะปลูก
พืชอาจขาดนํ้าไดหากฝนทิ้งชวงไปเปนเวลานาน สวนในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 30 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีภูเขาสูง 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 
ที่เปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวก
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ดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
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  สีดินเปนสีน้ําตาลหรือ
สีเหลืองปนน้ําตาล และอาจจะพบจุดประสีพวกสีเหลือง หรือสีเทา ในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ไมคอยมีปญหาในเร่ืองสมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเร่ืองน้ําทวม สรางความเสียหายใหแก
พืชท่ีปลูก หากน้ําในลําน้ํามีปริมาณมากจนไหลเออทวมตล่ิง และแชขังอยูเปนเวลานาน 

 กลุมชุดดินท่ี 33 
 เปนกลุมชุดดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกา 
เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด เปนดินลึกมาก การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินทรายแปง
หรือดินรวนละเอียด สีดินเปน สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึก ๆ  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 ของวัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ี
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คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวก
ดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีดิน
เปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 35 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจากหินตะกอน 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก 
มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ 
ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน  

 กลุมชุดดินท่ี 36 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน 
ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายหรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในช้ันดินลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงปานกลาง  ดินช้ันบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลาง
จะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 ปญหาที่พบไดแก การมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย ซึ่งทําใหดินอุมน้ําไดนอย พืชอาจ
ขาดแคลนน้ําไดในชวงฝนท้ิงเปนระยะเวลานาน ๆ สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง อาจมีปญหา
เร่ืองการชะลางพังทลายเกิดข้ึน 
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 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 

 กลุมชุดดินท่ี 38 
 เปนกลุมชุดดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ท่ีมีลักษณะการทับถมเปนช้ัน ๆ
ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือที่ราบตะกอนนํ้าพา เปนพื้นที่ดอน 
ท่ีมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ 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 หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพืน้ท่ี
คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก ที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวก
ดินรวนหยาบ สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในช้ันดินลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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 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 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาส
เส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลาย
ของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 41 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพา 
จากบริเวณท่ีสูง วางทับอยูบนช้ันดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ี
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง  เนื้อดิน
ชวง 50-100 เซนติเมตร เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน  สวนช้ันดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย 
และดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเหลืองปนสีน้ําตาล พบจุดประสีตาง ๆ 
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 บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพงัทลายไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 42 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทราย
ชายทะเล พบบนพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึก
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ปานกลางถึงช้ันดานอินทรีย มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก 
ใตลงไปเปนช้ันทรายสีขาว และดินลาง ระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร เปนช้ันท่ีมีการสะสม
ของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ําตาล สีแดง  ชั้นเหลานี้มีการเชื่อมตัวกันแนนแข็ง
เปนชั้นดานอินทรีย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก และเนื้อดิน
คอนขางเปนทรายจัด ไมมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชหลงเหลืออยู และพืชมักแสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารใหเห็น ในชวงฤดูแลงช้ันดานจะแหงและแข็งมาก รากพืชไมสามารถไชชอนผานไปได 
สวนในชวงฤดูฝนจะเปยกแฉะและมีน้ําแชขัง  

 กลุมชุดดินท่ี 43 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝงทะเล 
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคล่ือนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบหรือเปนลูกคล่ืนลอนลาด 
พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา 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
อยูกับท่ี ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน  มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเปน
เนินเขา เปนดินลึก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา หรือ
สีน้ําตาลออน และในดินลาง ท่ีลึกมากกวา 150 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือ
ดินรวนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-7.0 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  เนื้อดินเปนทรายจัดและหนามาก พืชมี
โอกาสขาดน้ําไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและโครงสรางไมดี บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี
ปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 45 
 เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน  พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นท่ี
เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดปะปนมาก 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการระบายนํ้าดี กรวดสวนใหญเปนพวกหินกลมมน หรือเศษหิน
ท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณตํ่า บริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 46 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจาก
พวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา 
เปนดินต้ืนมาก มีการระบายนํ้าดี  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหนิท่ีมี
เหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เปนดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณตํ่า  บริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 47 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี 
พบบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นต้ืนกวา 50 เซนติเมตร 
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สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดิน
เปนปริมาณมาก ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน
อยางรุนแรง 

 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 เปนดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เนื้อดินบน
เปนดินรวนปนทราย สวนดินช้ันลางเปนดินเหนียว ปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึกกอน 
50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีหรือสีเหลือง และกอนความลึก 100 เซนติเมตร จะเปนช้ันดินเหนียว
สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือ
หินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแลวในชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
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 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
บางแหงมีกอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูท่ัวไปเปนอุปสรรคตอการเขตกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชันสูง
เกิดการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง 

 กลุมชุดดินท่ี 50 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบ
ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา  พบบริเวณพื้นที่ดอน 
มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดิน
ชวง 50  เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก ประมาณ 
50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรังปริมาณมาก สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินคอนขาง
เปนทราย ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง จะมีปญหาเร่ืองการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 กลุมชุดดินท่ี 51 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุ
เนื้อคอนขางหยาบหรือคอนขางละเอียด ท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน
ท่ีเปนเนินเขาหรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เปนดินต้ืนหรือต้ืนมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินรวน
ปนเศษหิน เศษหินสวนใหญเปนพวกเศษหินทราย ควอรตไซต หรือหินดินดาน และพบชั้นหินพื้น 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดิน
เปนปริมาณมาก และมีชั้นหินพื้นอยูตื้นดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 52 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนช้ันปูนมารล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน 
มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงช้ันปูนมารล 
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มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
ที่มีกอนปูนหรือปูนมารลปะปนอยูมาก สีดินเปนสีดํา สีน้ําตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.0-8.5 
 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินจะมีนอย แตถาพบชั้นปูนมารลตื้นกวา 25 เซนติเมตร 
จะมีปญหาเร่ืองการไถพรวน 

 กลุมชุดดินท่ี 53 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุ
เนื้อละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึง
เปนเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว
ทับอยูบนดินเหนียว สวนดินลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม.เปนดินเหนียวปนลูกรัง
หรือดินปนเศษหินผุ สีดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชันสูง จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 54 
 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคล่ือนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต 
แอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน  มักอยูใกล
กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัว
ปะปนอยูในเนื้อดินดวย ในช้ันดินลางลึก ๆ อาจพบชั้นปูนมารล สีดินเปนสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลหรือ
น้ําตาลปนแดง ช้ันดินลางอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดาง
ประมาณ 6.5-8.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวง
ท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงัก
การเจริญเติบโต บริเวณท่ีพื้นท่ีมีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน  
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 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 หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคล่ือนยาย
มาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี 
เนื้อดินตอนบนชวง 50 เซนติเมตร เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน 
มักพบชั้นพบหินพื้นลึกกวา 100 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.0-6.0  
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก  ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า และ
อาจเกิดการชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชันมาก ๆ โดยไมมีการอนุรักษ
ดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

 กลุมชุดดินท่ี 57 
 เปนกลุมชุดดินท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีลุมตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ มีน้ําแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป 
การระบายนํ้าเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรียที่สลายตัวปานกลางหนา 40-100  เซนติเมตร 
บางแหงเปนช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย  สีดินเปนสีดําหรือสีน้ําตาลในช้ันดินอินทรีย 
สวนดินอนินทรียท่ีเกิดเปนช้ันสลับอยู มีสีเปนสีเทา ใตช้ันดินอินทรียลงไปเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล 
ที่พบระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกํามะถัน 
(ไพไรต) อยูมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก มีคา
ความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 
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 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 และยากตอการใชเครื่องมือทางการเกษตรเนื่องจาก
เปนท่ีลุมตํ่าและดินยุบตัว หากมีการระบายนํ้าออกเม่ือดินแหงจะติดไฟไดงาย 

 กลุมชุดดินท่ี 59 
 กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพ้ืนลางของเนิน หรือหุบเขา ท่ีมีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามา
ทับถมกัน ดินท่ีพบสวนใหญมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว 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
ปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 6.0-7.0 

 กลุมชุดดินท่ี 61 
 กลุมดินนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิด
ชนิดตาง ๆ แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน 
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ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตาง ๆ เชน เนื้อดิน สีดิน 
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิด
ของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณน้ัน ๆ สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจาย
ท่ัวไป 

 กลุมชุดดินท่ี 62 
 กลุมดินนี้ประกอบดวยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีพบไมแนนอน มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหิน
หรือพื้นโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรังหรือปาดงดิบช้ืน หลายแหงมีการทําไรเล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิน
และนํ้า ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล ซ่ึงลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีใชในการประเมินคุณภาพท่ีดินแสดงในตารางท่ี 3-2 

3.3 การจัดชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

 จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับมังคุดแยกตามกลุมชุดดินซึ่งพบมาก
ทางภาคตะวันออก และภาคใต โดยยังไมพิจารณาปริมาณนํ้าฝนซ่ึงกลุมชุดดินท่ีมีความเหมาะสมสูง   
ไดแก   8  26   26C   28b   32   32C   33   33C   38   และ38C   กลุมชุดดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลางไดแก  
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   และ 60D ไดผลการศึกษาดังตารางท่ี3-3 และระดับความเหมาะสมของปริมาณนํ้าฝน
เฉล่ียรายปในรอบ 33 ปท่ีนํามาใชประกอบในการประเมินคุณภาพท่ีดินของพืชเศรษฐกิจมังคุด 
ต้ังแตปพ.ศ. 2514 � 2546 แสดงในรูปท่ี 3-1       
 
 
 
 
 
 
 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมังคุด                                                                                           สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
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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

คุณภาพที่ดนิ 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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ตารางท่ี 3-3   ระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับ มังคุด
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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ตารางท่ี 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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ตารางท่ี 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) ตอการปลูกพืชเศรษฐกิจมังคุด 



บทที่ 4 
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคม 

 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตมังคุดไดศึกษาเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
ตนทุนการผลิต มูลคาผลผลิต(รายได)และผลตอบแทนจากการผลิต สวนท่ี 2 ปญหา ความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตมังคุด ขอมูลท่ีใชศึกษาไดจากการสํารวจ
เกษตรกรผูปลูกมังคุดตามอําเภอและจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญของภาคตะวันออกและ
ภาคใต ทั้งนี้จําแนกการศึกษาตามความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินท่ีสํารวจตัวอยางเกษตรกร
ผูผลิตมังคุดไว 3 ระดับ คือ พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) และพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และจําแนกตามแหลงการผลิตคือภาคตะวันออก
และภาคใต  สําหรับปญหา ความตองการและทัศนคติของเกษตรกรจะศึกษาในภาพรวมตามระดับ
ความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นท่ีและจําแนกตามภาค  หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหดังท่ีกลาวไว
ในบทท่ี 1  รายละเอียดผลการวิเคราะหดังหัวขอตอไปนี้ 

4.1 ตนทุนและผลตอบแทน 
 ตนทุน รายได การจัดการดูแลรักษาซ่ึงรวมถึงการใชปจจัยการผลิตตางๆ ตลอดจน
ผลตอบแทนการผลิตเปนเครื่องชี้ประสิทธิภาพในการผลิตใหเห็นถึงความเหมาะสมของการ
ปลูกมังคุดในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมทางกายภาพตางกันและพื้นท่ีภาคตาง ๆ ของประเทศ 
เนื่องจากทดสอบคาทางสถิติพบวาผลผลิตมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในแตละภาค
และแตละระดับความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมังคุด ในท่ีนี้ จึงไดจําแนก
การวิเคราะหออกเปน 2 ลักษณะ ราคาผลผลิตท่ีนํามาคํานวณมูลคาผลผลิตหรือรายไดนัน้ใชราคาเฉล่ีย
จากตัวอยางราคาเดียวกันในการคํานวณมูลคาผลผลิตในทุกระดับความเหมาะสมทางกายภาพ
ของท่ีดินคือ 14.50 บาทตอกิโลกรัม สวนการวิเคราะหรายภาคนั้นใชราคาเฉล่ียของผลผลิตแตละภาค
คือ 14.83 และ 12.49 ตอกิโลกรัมสําหรับ ภาคใตและภาคตะวันออก ตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อกําจัด
ปญหาดานราคาท่ีแตกตางกันตามสถานท่ีผลิตในแตละภาคและระยะเวลาขายผลผลิต 
 การวิเคราะหเพื่อทราบผลตอบแทนจากการผลิตมังคุด เร่ิมตนจากการวิเคราะหตนทุนหรือ
คาใชจายในการผลิตซ่ึงจําแนกเปน 2 ประเภท คือตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี และในแตละประเภท
ของตนทุนนั้นจําแนกยอยเปนตนทุนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด การวิเคราะหผลตอบแทน
จากการผลิตจึงไดวิเคราะหตามตนทุนท่ีจําแนกไวคือจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด และการวิเคราะหขอมูล
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ของผลผลิตและราคาเสมือนกับเปนสวนมังคุดแปลงเดียวกันตลอดชวงระยะเวลาของการลงทุน
โครงการ เพื่อนํามาหาคาเฉลี่ยซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางการปฏิบัติ 
แตดวยสภาพเง่ือนไขของการศึกษาในคร้ังนี้ท้ังดานงบประมาณและระยะเวลาท่ีจํากัด ทําใหสามารถ
ดําเนินการเทาท่ีเปนไปไดแตใหใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด และเนื่องจากมังคุดเปนไมยืนตน
ที่มีอายุการผลิตมากกวา 1 ป การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนนอกจากการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนพืชตามปกติแลว ไดเพิ่มการวิเคราะหตามหลักเกณฑการประเมินโครงการเพ่ือเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยคํานวณมูลคาปจจุบัน (Net Present Value : NPV) ของตนทุน
และผลตอบแทนการผลิตมังคุดตลอดชวงอายุ 25 ป   อัตราคิดลด (Discount Rate)ใชอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรรอยละ 5.50 บาทตอป  คาผลตอบแทนสุทธิ
เฉล่ียตอปไดจากการปรับคามูลคาปจจุบันของตนทุน มูลคาผลผลิต(รายได) และผลตอบแทนดวยการ
คูณดวยตัวกอบกูทุน (Capital Recovery Factor : CRF) ท่ีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราท่ีใชในการคํานวณ 
คาปจจุบันสุทธิ  วิเคราะหคาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio : B/C ratio) เพื่อเปนเกณฑ
วัดประสิทธิภาพการผลิต(Productivity) และเปรียบเทียบผลไดหรือผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การลงทุนที่เทากัน สวนอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) นํามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลด ถาคาท่ีคํานวณไดมากกวาอัตราคิดลดที่ใชแสดงวาสมควรท่ีจะลงทุน
ตอไป  จุดคุมทุนหรือปท่ีคุมทุนชี้ใหเห็นระยะเวลาคืนทุน(Payback Period) ที่ผลตอบแทนสุทธิ
มีคาเทากับตนทุนการผลิต หรือเปนปท่ีผลตอบแทนสะสมเร่ิมมีคาเปนบวก  การวิเคราะหขอมูล
ตามหลักเกณฑดังกลาวนี้ทําใหทราบขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   
ซึ่งมีความสําคัญตอเกษตรกรในฐานะผูประกอบการโดยจะเปนขอมูลใหทราบถึงสถานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีจะตัดสินใจทําการผลิตหรือดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนําใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและกําหนดเขตการผลิต นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการผลิตพืชชนิดอ่ืน  รายละเอียดการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 4.1.1 การใชปจจัยการผลิต ปการผลิต 2547/48 
  ปจจัยการผลิตตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตมังคุดจากผลการสํารวจในปการผลิต 2547/48 
พบวาเกษตรกรมีเนื้อท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 6.57 ไรตอราย เนื้อท่ีใหผล 4.82 ไรตอราย จํานวนตนมังคุด
ตอไร 22 ตน ขนาดของเนื้อท่ีดังกลาวนับไดวาเปนสวนขนาดเล็ก การเตรียมดินใชเคร่ืองจักรไถ
เพียงคร้ังเดียว สวนใหญยกรองกอนขุดหลุมปลูก การดูแลรักษาพบวามีการฉีดยากําจัดวัชพืชและ
ฉีดยาปราบศัตรูพืชและใหฮอรโมน การกําจัดวัชพืชใชแรงงานเคร่ืองจักรควบคูกับการใชแรงงานคน 
(ดายหญา)  แรงงานท่ีใชในการผลิตสวนใหญเปนแรงงานคนท่ีมีคาใชจายสูงถึงประมาณรอยละ 92 
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ของคาแรงงานท้ังหมด วัสดุการเกษตรนั้นประมาณรอยละ 34 ของคาวัสดุจะเปนคาปุยเคมีซ่ึงเกษตรกร
ใส 59.34 กิโลกรัมตอไร สวนใหญเปนสูตร 15-15-15 รองลงมาเปนสูตร 8-24-24  และ 16-0-0 
มีการใชปุยคอก 148.73 กิโลกรัมตอไร เปนมูลคาประมาณรอยละ 19 ของคาวัสดุท้ังหมด  ลําดับ
รองลงมาเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนซ่ึงมีมูลคาประมาณรอยละ 18 ของคาวัสดุท้ังหมด   
เนื่องจากเกษตรกรมีเงินทุนในผลิตมังคุดไมเพียงพอ จึงไดกูเงินมาใชเฉล่ีย 32,887.41 บาทตอราย 
(ตารางท่ี 4-1)  

  เม่ือจําแนกพื้นท่ีตามระดับความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมังคุด
พบวาในเขตพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) เกษตรกรมีเนื้อปลูกเฉล่ีย 5.85 ไรตอราย เนื้อท่ี
เก็บผลผลิต 4.57 ไรตอราย แรงงานท่ีใชสวนใหญเปนแรงงานคน วัสดุการเกษตรท่ีใชปุยเคมี 82.86 
กิโลกรัมตอไร ปุยคอก 238.76 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) และเหมาะสมเล็กนอย (S3)  เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกเฉล่ียมากกวาในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง
เล็กนอย กลาวคือเกษตรกรใชเนื้อที่ปลูกมังคุดเฉลี่ย 6.53 และ 7.47 ไรตอราย ตามลําดับ แรงงาน
ท่ีใชสวนใหญเปนแรงงานคนเชนกัน วัสดุการเกษตรท่ีใชพบวาอยูในอัตราท่ีตํ่ากวาในเขตพื้นท่ี
ท่ีดินมีความเหมาะสมสูง เพราะใชปุยเคมี 34.55 และ 60.48 กิโลกรัมตอไร ปุยคอก 100.11 และ 
110.04 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ( ตารางท่ี 4-1 ) 
  เมื่อจําแนกตามพื้นที่ตามภาคที่ทําการสํารวจเกษตรกรผูปลูกมังคุด พบวาเกษตรกร
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยมากกวาภาคใต คือ 9.24 ไรตอราย ขณะท่ีภาคใตมีเนื้อท่ีปลูกเฉล่ีย 
4.48 ไรตอราย พื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตสําหรับภาคใตนั้นนอยกวาพื้นท่ีปลูกประมาณ 1 เทาตัวแสดงวา
ตัวอยางท่ีสํารวจนั้นเกษตรกรยังไมสามารถเก็บผลผลิตไดเต็มพื้นท่ี ในรายละเอียดพบวามีปญหาฝนแลง 
ทําใหสวนบางแหงไมไดรับผลผลิต ภาคตะวันออกใชปุยเคมีและปุยคอกในปริมาณท่ีมากกวาภาคใต 
คือ 64.09 และ 172.47  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ในขณะท่ีภาคใตใสปุยเคมีและปุยคอก 51.69 และ 
110.46 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาเกษตรกรผูปลูกมังคุดในภาคตะวันออกมีจํานวน
ตนมังคุดเฉล่ียตอไรสูงกวาภาคใต คือ 37 ตนตอไร สวนภาคใต 21 ตนตอไร (ตารางท่ี 4-2) 

 4.1.2 ตนทุน/รายไดและผลตอบแทน  
  4.1.2.1 ตนทุน/รายไดและผลตอบแทนระดับประเทศ  
 มังคุด มีตนทุนท้ังหมดไรละ 5,520.56 บาท เปนตนทุนผันแปรไรละ 4,759.90 บาท 
และตนทุนคงท่ีไรละ 760.66 บาท คิดเปนรอยละ 86.22 และ 13.78  ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนทั้งหมด
เปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 3,713.02 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 1,807.54 บาท ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสด 
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ตารางที่ 4-1 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตมังคุด จําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2547/48

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) รวม/เฉลี่ย
พันธุ (ตน./ไร) 22.03                                       21.80                                   21.32                                 21.79                         
ปุยเคมี (กก./ไร) 82.86                                       34.55                                   60.48                                 59.34                         
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 19.51                                       10.49                                   5.46                                   11.67                         
ปุยคอก/ปุยหมัก (กก./ไร) 238.76                                     100.11                                 110.04                               148.73                       
ยาปราบวัชพืช (น้ํา) (ลิตร/ไร) 0.66                                         3.03                                     2.30                                   2.00                           
ยาปราบวัชพืช (ผง)(กก./ไร) 0.02                                         0.04                                     0.01                                   0.02                           
ยาปราบศัตรูพืช (น้ํา) 0.73                                         0.98                                     1.66                                   1.14                           
ยาปราบศัตรูพืช (ผง) -                                          0.03                                     0.01                                   0.01                           
ฮอรโมน  (น้ํา) 1.65                                         0.31                                     0.18                                   0.70                           
ฮอรโมน  (ผง) -                                          0.03                                     -                                     0.01                           
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ลิตร/ไร) 15.90                                       19.03                                   24.31                                 19.86                         
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 5.85                                         6.53                                     7.47                                   6.57                           
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร / ครัวเรือน) 4.57                                         4.35                                     5.61                                   4.82                           

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต ระดับความเหมาะสมของที่ดิน



4-5

ตารางที่ 4-2 ปริมาณการใชปจจัยในการผลิตมังคุด จําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48

ตะวันออก ใต รวม/เฉลี่ย
พันธุ (ตน./ไร) 36.67                21.02               21.79                
ปุยเคมี (กก./ไร) 64.09                51.69               59.34                
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (กก./ไร) 12.36                10.55               11.67                
ปุยคอก/ปุยหมัก (กก./ไร) 172.47              110.46             148.73              
ยาปราบวัชพืช (น้ํา) (ลิตร/ไร) 3.15                  0.15                 2.00                  
ยาปราบวัชพืช (ผง)(กก./ไร) 0.03                  -                   0.02                  
ยาปราบศัตรูพืช (น้ํา) 1.78                  0.11                 1.14                  
ยาปราบศัตรูพืช (ผง) 0.02                  0.01                 0.01                  
ฮอรโมน  (น้ํา) 1.07                  0.10                 0.70                  
ฮอรโมน  (ผง) 0.02                  -                   0.01                  
น้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (ลิตร/ไร) 26.88                8.53                 19.86                
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 9.24                  4.48                 6.57                  
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร / ครัวเรือน) 8.16                  2.21                 4.82                  

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต ภาค
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รอยละ 96.08 เปนตนทุนผันแปร ในจํานวนตนทุนผันแปรทั้งหมดนั้นสวนใหญเปนคาแรงงาน
ซ่ึงมีมูลคาพอ ๆ กันกับคาวัสดุการเกษตร ซ่ึงคาแรงงานรอยละ 92 เปนคาแรงงานคน คาปุยเคมีนั้น 
มีสัดสวนประมาณรอยละ 34 ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ
รวมทุกชวงอายุเทากับ 428.03 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม มูลคา
ของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 6,206.44 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 2,493.42 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 
1,446.54 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 685.88 บาท  ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 12.90 
บาทตอกิโลกรัมซ่ึงตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ เกษตรกรจึงยังคงมีกําไรจากการผลิตมังคุด 
(ตารางท่ี 4-3) 
 เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุดในภาพรวมทั้งประเทศพบวา ตนทุนในปท่ี 1 นั้น
สัดสวนประมาณคร่ึงหนึ่งของตนทุนท้ังหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตร
มีมูลคาประมาณรอยละ 25 ของตนทุนท้ังหมด สําหรับชวงอายุ 2-6 ปนั้นคาใชจายในรายการตาง ๆ 
มีมูลคาพอ ๆ กันโดยคาวัสดุการเกษตรเปนคาใชจายท่ีมีมูลคามากที่สุด ลําดับรองลงมาคือคาแรงงาน  
มังคุดปท่ี 1 และปท่ี 2-6  เกษตรกรยังไมมีรายไดเนื่องจากมังคุดยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจาย
เพียงอยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน  ถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท 
กลาวคือปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 2,725.21 บาท และผลตอบแทน
เหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 3,282.20 บาท  สวนปท่ี 2-6  ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
ขาดทุนไรละ 2,020.85 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 2,598.59 บาท  
สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป เกษตรกรไดรับผลกําไรเนื่องจากมังคุดไดให
ผลผลิตแลว  391.09 1,241.96 และ  1 ,543.58 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  ซึ ่งถาพิจารณา
รายละเอียดของตนทุนตามตารางท่ี 4-2 พบวาคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนพอ ๆ กันกับคาแรงงาน 
ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอไรของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป
คือ 5,643.06 9,022.68 และ 11,671.58 บาท  ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
27.75  8,985.74 และ 10,710.33 บาทตอไร ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนผันแปร
ประมาณรอยละ 85  92 และ 90 ตามลําดับชวงอายุ ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวทําให
เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 859.40 9,693.69 และ 11,883.02 บาทตอไร 
ตามลําดับ  (ตารางท่ี 4-4) 

 4.1.2.2  ตนทุน/รายไดและผลตอบแทนจําแนกตามระดบัความเหมาะสมของท่ีดนิ  
 พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1)  มังคุด มีตนทุนท้ังหมดไรละ 6,424.68 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 5,639.16 บาท และตนทุนคงท่ีไรละ 785.52 บาท คิดเปนรอยละ 87.77 และ  
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ตารางที่ 4-3  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 3,567.35          1,192.55              4,759.90          

1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,926.09            10.24                   1,936.33            
พันธุ 43.59                 10.12                   53.71                 
ปุยคอก/ปุยหมัก 191.75               0.12                     191.87               
ปุยเคมี 658.47               -                       658.47               
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 60.43                 -                       60.43                 
ยาปราบวัชพืช 109.31               -                       109.31               
ยาปราบศัตรูพืช 363.54               -                       363.54               
ฮอรโมน 67.00                 -                       67.00                 
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 353.95               -                       353.95               
วัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 78.05                 -                       78.05                 

1.2 คาแรงงานคน 1,008.38            919.49                 1,927.87            
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 66.26                 102.04                 168.30               
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 112.38               -                       112.38               
1.5 คาไฟฟา 264.48               -                       264.48               
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                     160.78                 160.78               
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 189.76               -                       189.76               

2. ตนทุนคงที่ 145.67             614.99                 760.66             
2.1 คาเชาท่ีดิน 141.15               -                       141.15               
2.2 คาใชท่ีดิน -                     140.82                 140.82               
2.3 คาภาษีท่ีดิน 4.52                   -                       4.52                   
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                     474.17                 474.17               

รวมตนทุนทั้งหมด 3,713.02          1,807.54              5,520.56          
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 428.03             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50               
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 6,206.44          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 2,493.42          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,446.54          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 685.88             

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-4 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

 ชวงอายุตั้งแต
 21 ปข้ึนไป

 รวม/เฉลี่ย

1. ตนทุนผันแปร 2,725.21 2,020.85 4,811.41 8,314.73    10,498.89    4,759.90   
1.1 คาวัสดุการเกษตร 833.57    880.54    1,965.04 3,343.52      4,561.62        1,936.33   
1.2 คาแรงงาน 1,666.73 724.53    2,022.54 3,943.67      4,939.90        2,096.17   
1.3 คาใชจายอ่ืน ๆ 224.91    415.78    823.83    1,027.54      997.37           727.40      

2. ตนทุนคงท่ี 556.99    577.74  831.65  707.95       1,172.69       760.66      
รวมตนทุนท้ังหมด 3,282.20 2,598.59 5,643.06 9,022.68      11,671.58      5,520.56   
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) -         -         391.09    1,241.96      1,543.58        428.03      
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50      14.50      14.50      14.50           14.50             14.50        
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -         -         5,670.81 18,008.42    22,381.91      6,206.44   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,725.21- 2,020.85- 859.40    9,693.69      11,883.02      1,446.54   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 3,282.20- 2,598.59- 27.75      8,985.74      10,710.33      685.88      
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -         -         14.43      7.26             7.56               12.90        

รายการ
 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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12.23  ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 4,344.07 บาท และไมเปนเงินสด
ไรละ 2,080.61 บาท ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดรอยละ 99.42  เปนตนทุนผันแปร ตนทุนผันแปรนั้น
สวนใหญเปนคาแรงงานมีมูลคาพอ ๆ กันกับคาวัสดุการเกษตร ซึ่งคาแรงงานประมาณรอยละ 89 
เปนคาแรงงานคน คาปุยเคมีนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 43 ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด  
ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ียทุกชวงอายุ 491.92 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 14.50 
บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 7,132.84 บาท 
ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 2,788.77 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรไรละ 1,493.68 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 708.16 บาท  ตนทุนเฉล่ีย
ตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 13.06 บาทซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ ทําให
เกษตรกรยังคงมีกําไรจากการผลิต (ตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-6)  เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุด
ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงสําหรับการปลูกมังคุด พบวา ตนทุนในปท่ี 1 นั้นสัดสวนประมาณ
คร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 51 ของตนทุนทั้งหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตร
มีมูลคาประมาณรอยละ 28 ของตนทุนท้ังหมด สําหรับชวงอายุ 2-6 ปนั้นคาใชจายในรายการตาง ๆ 
มีมูลคาพอ ๆ กันโดยคาวัสดุการเกษตรเปนคาใชจายท่ีมีรองมาจากคาแรงงาน ลําดับรองลงมาคือ
คาแรงงาน ในปท่ี 1 และปท่ี 2-6 เกษตรกรยังไมมีรายไดเนื่องจากมังคุดปท่ี 1และปท่ี 2-6  ยังไมใหผลผลิต
คงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับตนทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถาพิจารณา
ตนทุนทุกประเภท ปรากฏวาปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมดขาดทุนไรละ 2,979.97 และ  3,471.83 บาท  ตามลําดับ  สวนปท่ี 2-6  ไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 1,828.80 และ 2,408.00 บาท  
สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากมังคุดใหผลผลิตแลว 
442.70 1,481.25 และ 2,144.44  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึ่งถาพิจารณารายละเอียดของตนทุน
ตามตารางท่ี 4-7 พบวาคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนนอยกวาคาแรงงานในชวงอายุ 7-12 ป และ 13-20 ป 
แตในชวงอายุ 21 ปข้ึนไปนั้นคาวัสดุการเกษตรมีมูลคามากกวาคาแรงงานประมาณ 3,000 บาทตอไร 
อาจเปนเพราะเกษตรกรตองใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดินจํานวนมาก   ตลอดจนคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใช 
ในการใหน้ําแกตนมังคุด ท้ังนี้เพื่อใหมังคุดในชวงอายุนี้ใหผลผลิตพอ ๆ กันหรือมากกวา 2 ชวงอายุแรก 
ตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอไรของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไปคือ 
5,873.62  17,246.58  13,686.98 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 545.53 
4,231.55 และ 17,407.40 บาทตอไร โดยมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 13.27  11.64 และ 6.38 บาท 
ตามลําดับชวงอายุมังคุด  ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 86  95  
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ตารางที่ 4-5  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดจําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2547/48  

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) รวม/เฉลี่ย
1. ตนทุนผันแปร 5,639.16               3,976.59                               4,672.78                            4,759.90            

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,253.99                 1,573.83                                 1,981.04                              1,936.33              
1.2 คาแรงงาน 2,489.62                 1,859.29                                 1,949.84                              2,096.17              
1.3 คาใชจายอื่นๆ 895.55                    543.47                                    741.90                                 727.40                 

2. ตนทุนคงที่ 785.52                  681.38                                  823.30                               760.66               
รวมตนทุนทั้งหมด 6,424.68               4,657.97                               5,496.08                            5,520.56            
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 491.92                  453.53                                  344.81                               428.03               
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50                     14.50                                    14.50                                 14.50                 
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 7,132.84               6,576.19                               4,999.75                            6,206.44            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,493.68               2,599.60                               326.97                               1,446.54            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 708.16                  1,918.23                               -496.33 685.88               
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 13.06                     10.27                                    15.94                                 12.90                 

หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ยทุกชวงอายุรวมทั้งปที่ไมใหผล

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

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 4,319.37          1,319.79              5,639.16           

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,232.52            21.47                    2,253.99            
พันธุ 45.42                 21.09                    66.51                 
ปุยคอก/ปุยหมัก 268.07               0.38                      268.45               
ปุยเคมี 976.79               -                        976.79               
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 97.22                 -                        97.22                 
ยาปราบวัชพืช 133.06               -                        133.06               
ยาปราบศัตรูพืช 282.86               -                        282.86               
ฮอรโมน 54.30                 -                        54.30                 
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 304.46               -                        304.46               
วัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 70.34                 -                        70.34                 

1.2 คาแรงงานคน 1,280.44            1,008.55               2,288.99            
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 100.03               100.60                  200.63               
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 111.39               -                        111.39               
1.5 คาไฟฟา 310.04               -                        310.04               
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                    189.17                  189.17               
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 284.95               -                        284.95               

2. ตนทุนคงที่ 24.70               760.82                 785.52              
2.1 คาเชาท่ีดิน 20.13                 -                        20.13                 
2.2 คาใชท่ีดิน -                    277.20                  277.20               
2.3 คาภาษีท่ีดิน 4.57                   -                        4.57                   
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                    483.62                  483.62               

รวมตนทุนทั้งหมด 4,344.07          2,080.61              6,424.68           
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 491.92              
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50                
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 7,132.84           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 2,788.77           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,493.68           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 708.16              

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-7 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง
                    จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 1
 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

ชวงอายุ
ต้ังแต 21 ป
ขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 2,979.97   1,828.80 5,050.33 16,450.17 12,494.31   5,639.16   
1.1 คาวัสดุการเกษตร 960.75      705.73     1,963.30  6,285.61    6,950.17       2,253.99   
1.2 คาแรงงาน 1,776.00   873.34     2,157.43  7,982.99    4,062.15       2,489.62   
1.3 คาใชจายอื่น ๆ 243.22      249.73     929.60     2,181.57    1,481.99       895.55      

2. ตนทุนคงที่ 491.86      579.20   823.29   796.41     1,192.67     785.52      
รวมตนทุนทั้งหมด 3,471.83   2,408.00 5,873.62 17,246.58 13,686.98   6,424.68   
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -          -         442.70   1,481.25  2,144.44     491.92      
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50      14.50     14.50     14.50      14.50           14.50        
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -          -         6,419.15 21,478.13 31,094.38   7,132.84   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,979.97-   1,828.80- 1,368.82 5,027.96  18,600.07   1,493.68   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 3,471.83-   2,408.00- 545.53   4,231.55  17,407.40   708.16      
ตนทุนการตอกิโลกรัม(บาท) -          -         13.27     11.64      6.38            13.06        

รายการ

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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และ 91 ตามลําดับชวงอายุ    ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวทําใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,368.82  5,027.96  และ18,600.07  บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ   
 พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มังคุด มีตนทุนท้ังหมดไรละ 
4,657.97 บาท จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 3,976.59 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 681.38 บาท 
คิดเปนรอยละ 85 และ 15   ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 
3,057.26 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 1,600.70 บาท ซึ่งตนทุนที่เปนเงินสดนั้นรอยละ 95.05  
เปนตนทุนผันแปร  ซ่ึงตนทุนผันแปรนั้นสวนใหญเปนคาแรงงานท่ีมีมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตร
ประมาณ 300 บาทตอไร  ซึ่งคาแรงงานประมาณรอยละ 93 เปนคาแรงงานคน คาปุยเคมีและ 
คาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 29 และ 21 ของคาวัสดุการเกษตรท้ังหมด  
ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ียทุกชวงอายุ 453.53 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 14.50 
บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 6,576.19 บาท 
ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 3,518.93 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรไรละ 2,599.60 บาท และผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 1,918.22 บาท  ตนทุนเฉล่ีย
ตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 10.27 บาทซ่ึงมีมูลคาตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ ทําให
เกษตรกรยังคงมีกําไรจากการผลิต (ตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-8)  เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุด
ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกมังคุด (ตารางท่ี 4-9) พบวา ตนทุนในปท่ี 1 
นั้นสัดสวนประมาณคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 51 ของตนทุนท้ังหมดเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาเปน
คาวัสดุการเกษตรมีมูลคาประมาณรอยละ 26 ของตนทุนท้ังหมด สําหรับชวงอายุท่ีเหลือนั้น 
คาแรงงานมีสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32 39  และ 40 ของตนทุนท้ังหมดในปท่ี 2-6  ปท่ี 7-13 
และ 21 ปข้ึนไป  ตามลําดับ  ในปท่ี 1 และปท่ี 2-6 นั้น เกษตรกรยังไมมีรายไดเนื่องจากมังคุดปที่ 1 และ
ปที่ 2-6  ยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุนเทากับ
มูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้น   ซึ่งถาพิจารณาตนทุนทุกประเภท ปรากฏวาปท่ี 1 ไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 2,548.68 บาท และ 
3,042.27 บาท  สวนปท่ี 2-6  ไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมดขาดทุนไรละ 1,941.87 และ 2,506.06 บาท  สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ป
ข้ึนไปนั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากมังคุดไดใหผลผลิตแลว 400.93  1,097.71 และ 1,380.95   
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงถาพิจารณาในรายละเอียดของ พบวาคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนนอยกวา
คาแรงงาน  ตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอไรของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป
คือ 5,627.37  4,754.43 และ 9,515.76 บาท ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด 
186.11  11,162.37 และ 10,508.02 บาทตอไร  และมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 14.04 4.33  
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ตารางที่ 4-8  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 2,905.93          1,070.66         3,976.59            

1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,573.83            -                    1,573.83            
พันธุ 61.45                 -                    61.45                 
ปุยคอก/ปุยหมัก 149.35               -                    149.35               
ปุยเคมี 455.56               -                    455.56               
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 32.80                 -                    32.80                 
ยาปราบวัชพืช 46.07                 -                    46.07                 
ยาปราบศัตรูพืช 297.59               -                    297.59               
ฮอรโมน 102.88               -                    102.88               
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330.43               -                    330.43               
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 97.70                 -                    97.70                 

1.2 คาแรงงานคน 903.19               833.61              1,736.80            
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 21.13                 101.36              122.49               
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 99.19                 - 99.19                 
1.5 คาไฟฟา 178.37               -                    178.37               
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                     135.69              135.69               
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 130.22               -                    130.22               

2. ตนทุนคงที่ 151.34             530.04            681.38               
2.1 คาเชาที่ดิน 146.94               -                    146.94               
2.2 คาใชที่ดิน -                     129.94              129.94               
2.3 คาภาษีที่ดิน 4.40                   -                    4.40                   
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                     400.10              400.10               

รวมตนทุนทั้งหมด 3,057.27          1,600.70         4,657.97            
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 453.53               
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50                 
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 6,576.19            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 3,518.92            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,599.60            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 1,918.22            

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-9 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง
                    จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

 ชวงอายุ
ตั้งแต 21 ป
ขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 2,548.68 1,941.87 4,848.38   4,216.80   8,194.74     3,976.59     
1.1 คาวัสดุการเกษตร 794.60    661.99    1,979.04   1,772.77   3,114.77     1,573.83     
1.2 คาแรงงาน 1,549.02 806.88    2,221.45   1,888.32   4,520.46     1,859.29     
1.3 คาใชจายอื่น ๆ 205.06    473.00    647.89      555.71      559.51        543.47        

2. ตนทุนคงที่ 493.59    564.19    778.99      537.63      1,321.02     681.38        
รวมตนทุนทั้งหมด 3,042.27 2,506.06 5,627.37   4,754.43   9,515.76     4,657.97     
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -          -          400.93      1,097.71   1,380.95     453.53        
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50      14.50      14.50        14.50        14.50          14.50          
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -          -          5,813.48   15,916.80 20,023.78   6,576.19     
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,548.68- 1,941.87- 965.10      11,700.00 11,829.04   2,599.60     
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 3,042.27- 2,506.06- 186.11      11,162.37 10,508.02   1,918.22     
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -          -          14.04        4.33          6.89            10.27          

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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และ 6.89 ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นจําแนกเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 86  84 
และ 86  ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวจะทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปร 965.10  11,700.00 และ 11,829.04  บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ    
 พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มังคุด มีตนทุนท้ังหมดไรละ 
5,496.08 บาท จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 4,672.78 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 823.30 บาท 
คิดเปนรอยละ 85 และ 15   ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนทั้งหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 
3,673.37 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 1,822.71 บาท หรือประมาณรอยละ 67 และ 33 ของตนทุนท้ังหมด 
ตามลําดับ ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสดน้ันประมาณรอยละ 95 เปนตนทุนผันแปร ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้น
คาวัสดุการเกษตรมีมูลคามากกวาคาแรงงานประมาณ 30 บาทตอไร ซ่ึงคาแรงงานประมาณรอยละ 
91 เปนคาแรงงานคน คาปุยเคมีและคาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 28 
และ 21 ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด เปนท่ีนาสังเกตวาคาวัสดุการเกษตรประมาณ 500 บาทตอไร 
หรือรอยละ 25 เปนคายาปราบศัตรูพืช ซ่ึงแสดงวาเกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอยประสบปญหาศัตรูพืชรบกวน ทําใหเกษตรกรไดรับปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไรคอนขางตํ่า
กลาวคือเม่ือเฉล่ียทุกชวงอายุ  344.81  กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 4,999.75 บาท เกษตรกรจึงไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 1,326.38 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 326.97 บาท  
สวนผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นพบวาขาดทุนไรละ 496.33 บาท  ตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัม
ของผลผลิตเทากับ 15.94 บาทซ่ึงมีมูลคาสูงกวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ 1.44  บาทตอกิโลกรัม 
(ตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-10)  เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุดในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอยสําหรับการปลูกมังคุด (ตารางที่ 4-11) พบวา สัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 51 
ของตนทุนทั้งหมดในปที่ 1 นั้นเปนคาแรงงาน ลําดับรองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตรที่มีสัดสวน
เทา ๆ กันกับตนทุนคงท่ีคือประมาณอยางละรอยละ 21 ของตนทุนท้ังหมด สําหรับชวงอายุ 2-6 ป
และ 7-12 ป  คาแรงงานกลับมีสัดสวนนอยกวาคาวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะชวงอายุ 2-6 ป 
คาแรงงานคิดเปนรอยละ 19 ขณะท่ีคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 44 ของตนทุนท้ังหมด  
มังคุดอายุ 7-12 ปมีคาวัสดุการเกษตรมากกวาคาแรงงงานประมาณ 200 บาทตอไร หรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 36 และ 33  ของตนทุนท้ังหมด ชวงอายุปท่ี 13-20  และ 21 ปข้ึนไป  มีคาแรงงาน
มากกวาคาวัสดุการเกษตรคิดเปนประมาณรอยละ 44  และ 56  ของคาแรงงานและรอยละ   56  และ 29 
ของคาวัสดุการเกษตรของแตละชวงอายุ  ตามลําดับ  ในปท่ี 1 และปท่ี 2-6 นั้น เกษตรกรยังไมมีรายได
เนื่องจากมังคุดยังไมใหผลผลิตคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุน
เทากับมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึน   ซ่ึงถาพิจารณาตามประเภทตนทุนแลว ปรากฏวาปท่ี 1 และปท่ี 2-6  
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ตารางที่ 4-10  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 3,485.24         1,187.54            4,672.78            

1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,971.75           9.29                     1,981.04             
พันธุ 25.28                9.29                     34.57                  
ปุยคอก/ปุยหมัก 160.03              -                      160.03                
ปุยเคมี 550.52              -                      550.52                
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 51.83                -                      51.83                  
ยาปราบวัชพืช 145.96              -                      145.96                
ยาปราบศัตรูพืช 499.99              -                      499.99                
ฮอรโมน 45.48                -                      45.48                  
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 421.91              -                      421.91                
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 70.75                -                      70.75                  

1.2 คาแรงงานคน 852.74              916.37                1,769.11             
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 76.72                104.01                180.73                
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 125.55              - 125.55                
1.5 คาไฟฟา 302.07              -                      302.07                
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                    157.87                157.87                
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 156.41              -                      156.41                

2. ตนทุนคงที่ 188.13            635.17               823.30               
2.1 คาเชาที่ดิน 183.55              -                      183.55                
2.2 คาใชที่ดิน -                    100.97                100.97                
2.3 คาภาษีที่ดิน 4.58                  -                      4.58                    
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                    534.20                534.20                

รวมตนทุนทั้งหมด 3,673.37         1,822.71            5,496.08            
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 344.81               
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50                 
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 4,999.75            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,326.38            
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 326.97               
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -496.33 

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่  4-11 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย
                       จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

ชวงอายุ
ตั้งแต 21 ป
ขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 2,537.97 2,193.90  4,571.58  11,227.49   11,392.62   4,672.78   
1.1 คาวัสดุการเกษตร 685.28    1,227.54  1,968.21  4,617.30     3,529.69     1,981.04   
1.2 คาแรงงาน 1,633.26 540.29     1,775.08  5,453.63     6,832.70     1,949.84   
1.3 คาใชจายอื่น ๆ 219.43    426.07     828.29     1,156.56     1,030.23     741.90      

2. ตนทุนคงที่ 674.08    597.33     872.46     1,068.32     905.42        823.30      
รวมตนทุนทั้งหมด 3,212.05 2,791.23  5,444.04  12,295.81   12,298.04   5,496.08   
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -          -           335.94     1,390.15     974.31        344.81      
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50      14.50       14.50       14.50          14.50          14.50        
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -          -           4,871.13  20,157.18   14,127.50   4,999.75   
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,537.97- 2,193.90-  299.55     8,929.69     2,734.88     326.97      
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 3,212.05- 2,791.23-  -572.91 7,861.37     1,829.46     -496.33 
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -          -           16.21       8.84            12.62          15.94        

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)

รายการ



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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เกษตรกรประสบกับการขาดทุนโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 2,537.97 
และ 2,193.90  บาท  ตามลําดับชวงอายุ สวนผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นขาดทุนไรละ 
3,212.05 บาท และ 2,791.23 บาท  ตามลําดับชวงอายุ  สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 
ปข้ึนไปน้ัน เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากมังคุดใหผลผลิตแลว 335.94  1,390.15  และ 974.31   
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาผลผลิตไดลดลงในชวงท่ีมังคุดมีอายุมากกวา 20 ปข้ึนไป  
ตนทุนท้ังหมดของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ ต้ังแต 21 ปข้ึนไปคือ 
5,444.04  12,295.81 และ 12,298.04 บาทตอไร  ณ ราคาขายผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม ทําให
เกษตรกรที่ปลูกมังคุดชวงอายุ 7-12 ป ประสบกับการขาดทุนเพราะมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
ท้ังหมดขาดทุนไรละ 572.91 บาท  คิดเปนตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 16.21 บาทซ่ึงมีมูลคา
มากกวาราคาท่ีเกษตรกรไดรับ ขณะท่ีมังคุดในชวงอายุ 13-20 ปและ 21 ปข้ึนไปไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนท้ังหมด 7,861.37 และ 1,829.46 บาทตอไร หรือมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 8.84 
และ 12.62 บาท ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 84  91 
และ 93 สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ปและ 21 ปข้ึนไป ตามลําดับ ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะ
ตนทุนผันแปรแลวจะทําใหเกษตรกรมีกําไรโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 299.55  
8,929.69 และ 2,734.88  บาทตอไร ตามลําดับชวงอายุ    
 จากตารางท่ี 4-12 พบวา มังคุดท่ีปลูกในภาคใตนั้น ไมวาพื้นท่ีปลูกมังคุดท่ีสํารวจ
จะถูกจําแนกอยูในระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินระดับใด เกษตรกรก็ประสบกับ
การขาดทุนท้ังส้ิน ท้ังนี้เปนเพราะมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิตสูงกวาราคาผลผลิต
ท่ีเกษตรกรไดรับ  ขณะท่ีมังคุดท่ีปลูกในภาคตะวันออก พบวาถาพื้นท่ีปลูกนั้นถูกจัดอยูในระดับ
ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) แลวเกษตรกรประสบกับการขาดทุน 546.04 บาทตอไร แตถาพื้นท่ี
ปลูกจัดอยูในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) แลว เกษตรกรยังคง
มีกําไร เพราะมีตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัมตํ่ากวาราคาท่ีเกษตรกรไดรับ คือ 11.68 และ 8.20 
สําหรับพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลาง ตามลําดับ 

  4.1.2.2 ตนทุน/รายไดและผลตอบแทนจําแนกตามภาค 
 ภาคตะวันออก มังคุดท่ีปลูกในภาคตะวันออกมีตนทุนท้ังหมดไรละ 6,443.37 บาท 
จําแนกเปนตนทุนผันแปรไรละ 5,600.77 บาท และตนทุนคงท่ีไรละ 842.60 บาท คิดเปนรอยละ 87 
และ 13  ตามลําดับ  ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนท่ีเปนเงินสดไรละ 4,552.61   บาท และ
ไมเปนเงินสดไรละ 1,890.76 บาท หรือประมาณรอยละ 71 และ 29   ของตนทุนท้ังหมด ตามลําดับ 
ซึ่งตนทุนที่เปนเงินสดนอกจากคาภาษีที่ดิน 5.53 บาทตอไรแลวจะเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด  
ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นคาวัสดุการเกษตรมีมูลคามากกวาคาแรงงานประมาณ 80 บาทตอไร   
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ตารางที่ 4-12 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดจําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ในพื้นที่ภาคตาง ๆ ของประเทศ ปการผลิต 2547/48

 ตะวันออก  ใต  ตะวันออก  ใต  ตะวันออก  ใต

1. ตนทุนผันแปร 7,854.86            3,523.94         4,321.78         3,315.97     5,279.51       3,291.17         
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,228.09              1,293.07           1,847.45          1,049.30       2,252.72         1,410.61           
1.2 คาแรงงาน 3,231.87              1,801.43           1,781.65          2,006.61       2,103.20         1,576.24           
1.3 คาใชจายอื่น ๆ 1,394.90              429.44              692.68             260.06          923.59            304.32               

2. ตนทุนคงที่ 875.23               711.17            739.11            550.48        910.80          627.20             
รวมตนทุนทั้งหมด 8,730.09            4,235.11         5,060.89         3,866.45     6,190.31       3,918.37         
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 747.42               255.05            617.28            142.85        389.26          236.51             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.50                 14.50              14.50              14.50          14.50            14.50               
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 10,837.59          3,698.23         8,950.56         2,071.33     5,644.27       3,429.40         
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 2,982.73            174.29            4,628.78         -1,244.64 364.76          138.23             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 2,107.50            -536.88 3,889.67         -1,795.12 -546.04 -488.97 
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 11.68                 16.61              8.20                27.07          15.90            16.57               

หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ยทุกชวงอายุรวมทั้งปที่ไมใหผล

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)

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



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

4-21

ซ่ึงเปนคาแรงงานคนท้ังหมด  คาปุยเคมี คายาปราบ/กําจัดศัตรูพืชและคาน้ํามันเช้ือเพลิง/หลอล่ืนนั้น
มีสัดสวนประมาณรอยละ 30  24 และ 20 ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวา
คายาปราบ/กําจัดศัตรูพืชมีสัดสวนของคาใชจายรองลงมาจากคาปุยเคมี ซ่ึงแสดงวาเกษตรกรท่ีปลูกมังคุด
ในภาคตะวันออกประสบปญหาศัตรูพืชรบกวน อาจทําใหเกษตรกรไดรับปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร
ตํ่ากวาท่ีควร  ปริมาณผลผลิตเฉล่ียทุกชวงอายุของภาคตะวันออกคือ 558.76 กิโลกรัมตอไร ณ ราคา
ขายผลผลิต 12.49 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไรตลอดชวงอายุ 25 ป
เทากับ 6,978.91 บาท เกษตรกรจึงไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดเฉล่ียไรละ 2,426.30   1,378.14  และ 535.54 บาท  
ตามลําดับ โดยมีตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 11.53 บาทซ่ึงมีมูลคาสูงกวาราคาผลผลิต
ท่ีเกษตรกรไดรับ 0.96 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 4-13 และตารางท่ี 4-14) เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุด 
พบวา ประมาณรอยละ 68 ของตนทุนท้ังหมดในปท่ี 1 นั้นเปนตนทุนคงท่ีซ่ึงไดแกคาอุปกรณการเกษตร
เปนสวนใหญ อันเปนอุปกรณหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับระบบการใหน้ํา  สําหรับตนทุนผันแปรนั้น
คาใชจายอ่ืนๆ มีสัดสวนมากท่ีสุดคือรอยละ 63 ลําดับรองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตรและคาแรงงาน
คิดเปนรอยละ 22 และ15 ตามลําดับ มังคุดชวงอายุท่ีเหลือนอกจากชวงอายุ 13-20 ปแลวจะมีสัดสวน
ของคาแรงงานนอยกวาคาวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะชวงอายุ 2-6 ป ท่ีมีคาแรงงานเพียงรอยละ 13 
ขณะท่ีคาวัสดุการเกษตรมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 38  ของตนทุนท้ังหมด  มังคุดอายุ 13-20 ปมีคาวัสดุ
การเกษตรนอยกวาคาแรงงานประมาณ 340 บาทตอไร หรือคิดเปนประมาณรอยละ 38 และ 42  
ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ มังคุดปที่ 1 และปที่ 2-6 ยังไมใหผลผลิต เกษตรกรผูปลูกมังคุด
ใน 2 ชวงอายุนี้จึงยังไมมีรายไดคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุน
เทากับมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถาพิจารณาตามประเภทตนทุนแลว ปรากฏวาปท่ี 1 และปท่ี 2-6 
เกษตรกรประสบกับการขาดทุนโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 1,705.35 
และ 1,997.59  บาท  ตามลําดับชวงอายุ  ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นพบวาขาดทุนไรละ 
5,278.85 และ 2,597.33 บาท ตามลําดับชวงอายุ สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป
นั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากมังคุดใหผลผลิตแลว 409.69  1,240.92 และ 1,552.83   กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวาปริมาณผลผลิตไดเพิ่มขึ้นตามอายุมังคุดที่เพิ่มขึ้น  ตนทุนทั้งหมด
ของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ ต้ังแต 21 ปข้ึนไปคือ 6,018.67 9,092.65 
และ 12,095.74 บาทตอไร  ณ ราคาขายผลผลิต 12.49 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรที่ปลูกมังคุด
ชวงอายุ 7-12 ป ประสบกับการขาดทุนเพราะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทน
เหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนไรละ 31.83 และ 901.64 บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนตนทุนท้ังหมด
เฉล่ียตอกิโลกรัม 14.69  บาท ซ่ึงมีมูลคามากกวาราคาขายผลผลิตมังคุดท่ีเกษตรกรไดรับถึง 2.20  
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ตารางที่ 4-13  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดจําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48  

ตะวันออก ใต รวม/เฉลี่ย
1. ตนทุนผันแปร 5,600.77            3,439.51            4,759.90             

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,358.37              1,289.21              1,936.33              
1.2 คาแรงงาน 2,278.89              1,801.71              2,096.17              
1.3 คาใชจายอื่น ๆ 963.51                 348.59                 727.40                 

2. ตนทุนคงท่ี 842.60               628.45               760.66                
รวมตนทุนท้ังหมด 6,443.37            4,067.96            5,520.56             
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 558.76               217.27               428.03                
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.49                 14.83                 14.50                  
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 6,978.91            3,222.11            6,206.44             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,378.14            -217.40 1,446.54             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) 535.54               -845.85 685.87                
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) 11.53                 18.72                 12.90                  

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

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 4,547.08         1,053.69            5,600.77          

1.1 คาวัสดุการเกษตร 2,358.37           -                      2,358.37           
พันธุ 2.57                   -                      2.57                   
ปุยคอก/ปุยหมัก 223.51              -                      223.51              
ปุยเคมี 698.03              -                      698.03              
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 52.63                -                      52.63                
ยาปราบวัชพืช 162.97              -                      162.97              
ยาปราบศัตรูพืช 571.48              -                      571.48              
ฮอรโมน 96.48                -                      96.48                
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 475.56              -                      475.56              
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 75.14                -                      75.14                

1.2 คาแรงงานคน 1,426.15           852.74                2,278.89           
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร -                    -                      -                    
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 148.57              -                      148.57              
1.5 คาไฟฟา 334.62              -                      334.62              
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                    200.95                200.95              
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 279.37              -                      279.37              

2. ตนทุนคงที่ 5.53                 837.07               842.60             
2.1 คาเชาที่ดิน -                    -                      -                    
2.2 คาใชที่ดิน -                    280.97                280.97              
2.3 คาภาษีที่ดิน 5.53                   -                      5.53                   
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                    556.10                556.10              

รวมตนทุนทั้งหมด 4,552.61         1,890.76            6,443.37          
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 558.76             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.49               
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 6,978.91          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 2,426.30          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,378.14          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 535.54             

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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บาทตอกิโลกรัม ขณะท่ีมังคุดในชวงอายุ 13-20 ปและ 21 ปข้ึนไปเกษตรกรมีกําไรเพราะไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 6,406.44 และ 7,299.11  บาทตอไร หรือมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย
ตอกิโลกรัม 7.33 และ 7.79 บาท ซ่ึงตํ่ากวาราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ 5.16 และ 4.70 บาทตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 92 และ 89 สําหรับชวงอายุ 
13-20 ปและ 21 ปข้ึนไป ตามลําดับ ดังนั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรแลวจะทําใหเกษตรกร
มีกําไรโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 7,118.46 และ 8,651.83  บาทตอไร ตามลําดับ
ชวงอายุ  (ตารางท่ี 4-15) 
 ภาคใต  มังคุดท่ีปลูกในภาคใตมีตนทุนท้ังหมดไรละ 4,067.96 บาท จําแนกเปน
ตนทุนผันแปรไรละ 3,439.51 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 628.45 บาท คิดเปนรอยละ 85 และ15  
ตามลําดับ ในจํานวนตนทุนท้ังหมดนั้นสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งเทากันจําแนกไดเปนตนทุน
ที่เปนเงินสดไรละ 2,052.33   บาท และไมเปนเงินสดไรละ 2,015.63 บาท ซ่ึงตนทุนท่ีเปนเงินสด
สัดสวนสูงถึงรอยละ 98 เปนตนทุนผันแปรท้ังหมด  ในจํานวนตนทุนผันแปรนั้นคาวัสดุการเกษตร
มีมูลคามากกวาคาแรงงานเพียงเล็กนอยหรือคิดเปนรอยละ 42 และ 41 ตามลําดับ คาแรงงานคน
คิดเปนรอยละ 76 ของคาแรงงานทั้งหมด  สําหรับคาปุยเคมีมีมูลคามากท่ีสุดหรือมีมูลคาประมาณ
รอยละ 46  ของคาวัสดุการเกษตรทั้งหมด  ปริมาณผลผลิตเฉล่ียทุกชวงอายุของภาคใตคือ 217.27 
กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 14.83 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉล่ียตอไร
ตลอดชวงอายุ 25 ปเทากับ 3,222.11 บาท เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุน โดยไดรับผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดขาดทุนเฉล่ียไรละ 217.40  และ 845.85 บาท  
ตามลําดับ โดยมีตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมของผลผลิตเทากับ 18.72 บาทซ่ึงมีมูลคาสูงกวาราคาผลผลิต
ท่ีเกษตรกรไดรับ 3.89 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 4-13 และตารางท่ี 4-16) เม่ือพิจารณาตามชวงอายุมังคุด 
พบวา ประมาณรอยละ 84 ของตนทุนท้ังหมดในปท่ี 1 นั้นเปนตนทุนผันแปรซ่ึงไดแกคาแรงงาน
เปนสวนใหญมีมูลคาเกินกวาคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 51 ของตนทุนท้ังหมด ซ่ึงพบวาในทุกชวงอายุมังคุด
ยกเวนมังคุดอายุ 2-6 ป  คาแรงงานจะมูลคามากกวาคาวัสดุการเกษตรที่มีสัดสวนรองลงมาในจํานวน
มูลคาของคาใชจายท้ังหมด  โดยเฉพาะชวงอายุ 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป  มีคาแรงงานสูงประมาณ
รอยละ 70 และ 65 ของตนทุนผันแปรใน 2 ชวงอายุดังกลาวซ่ึงมีมูลคามากกวาคาวัสดุเกษตรประมาณ  
3,560 และ 4,020 บาทตอไร ตามลําดับ มังคุดปท่ี 1 และปท่ี 2-6 ยังไมใหผลผลิต เกษตรกรผูปลูกมังคุด
ใน 2 ชวงอายุนี้จึงยังไมมีรายไดคงมีแตคาใชจายเพียงอยางเดียว  เกษตรกรจึงประสบกับการขาดทุน
เทากับมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถาพิจารณาตามประเภทตนทุนแลว ปรากฏวาปท่ี 1 และปท่ี 2-6 
เกษตรกรประสบกับการขาดทุนโดยไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนไรละ 2,741.58 
และ 2,276.64  บาท  ตามลําดับชวงอายุ  ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดนั้นพบวาขาดทุนไรละ  
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ตารางที่ 4-15 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ภาคตะวันออก จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

 ชวงอายุ
ตั้งแต 21 ป
ข้ึนไป

 รวม/เฉลี่ย

1. ตนทุนผันแปร 1,705.35 1,997.59 5,148.86 8,380.63 10,743.02   5,600.77   
1.1 คาวัสดุการเกษตร 370.00    1,000.71  2,112.37   3,481.78   5,103.23     2,358.37    
1.2 คาแรงงาน 265.00    349.98     2,058.83   3,824.65   4,515.74     2,278.89    
1.3 คาใชจายอ่ืน ๆ 1,070.35 646.90     977.66      1,074.20   1,124.05     963.51       

2. ตนทุนคงท่ี 3,573.50 599.74   869.81    712.02    1,352.72     842.60      
รวมตนทุนท้ังหมด 5,278.85 2,597.33  6,018.67   9,092.65   12,095.74   6,443.37    
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) -         -           409.69      1,240.92   1,552.83     558.76       
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.49      12.49       12.49        12.49        12.49          12.49         
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -         -           5,117.03   15,499.09 19,394.85   6,978.91    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) -1,705.35 -1,997.59 -31.83 7,118.46   8,651.83     1,378.14    
ผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมด (บาท/ไร) -5,278.85 -2,597.33 -901.64 6,406.44   7,299.11     535.54       
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -         -           14.69        7.33          7.79            11.53         

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-16  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดภาคใต ปการผลิต 2547/48  

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
1. ตนทุนผันแปร 2,021.21         1,418.30         3,439.51           

1.1 คาวัสดุการเกษตร 1,262.46           26.75                1,289.21           
พันธุ 109.71              26.43                136.14              
ปุยคอก/ปุยหมัก 140.54              0.32                   140.86              
ปุยเคมี 594.73              -                    594.73              
ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 73.00                -                    73.00                
ยาปราบวัชพืช 22.80                -                    22.80                
ยาปราบศัตรูพืช 28.27                -                    28.27                
ฮอรโมน 19.47                -                    19.47                
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 157.87              -                    157.87              
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 116.07              -                    116.07              

1.2 คาแรงงานคน 334.94              1,027.15           1,362.09           
1.3 คาแรงงานเครื่องจักร 173.08              266.54              439.62              
1.4 คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 54.02                -                    54.02                
1.5 คาไฟฟา 151.42              -                    151.42              
1.6 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  ( 5.5 %ตอป-คาดอกเบี้ยเงินกู ) -                    97.86                97.86                
1.7 คาดอกเบี้ยเงินกู 45.29                -                    45.29                

2. ตนทุนคงที่ 31.12              597.33            628.45              
2.1 คาเชาที่ดิน 27.39                -                    27.39                
2.2 คาใชที่ดิน -                    255.25              255.25              
2.3 คาภาษีที่ดิน 3.73                   -                    3.73                   
2.4 คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                    342.08              342.08              

รวมตนทุนทั้งหมด 2,052.33         2,015.63         4,067.96           
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 217.27              
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.83                
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 3,222.11           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,169.78           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) -217.40
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -845.85

รายการ ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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3,253.41 และ 2,837.59 บาท ตามลําดับชวงอายุ สําหรับชวงอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ 21 ปข้ึนไป
นั้น เกษตรกรมีกําไรเนื่องจากมังคุดใหผลผลิตแลว 346.45  1,253.60 และ 1,509.09   กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวาปริมาณผลผลิตไดเพิ่มข้ึนตามอายุมังคุดท่ีเพิ่มข้ึนเชนเดียวกับภาคตะวันออก  
ตนทุนท้ังหมดของการผลิตมังคุดในชวงอายุอายุ 7-12 ป 13-20 ป และอายุ ต้ังแต 21 ปข้ึนไปคือ 
4,728.14  8,161.24 และ 10,049.99 บาทตอไร  ณ ราคาขายผลผลิต 14.83 บาทตอกิโลกรัม ทําให
เกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 1,145.03  11,091.91 และ 12,831.58 บาทตอไร 
ตามลําดับชวงอายุ  และไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนท้ังหมดไรละ 409.71  10,429.65 และ 
12,329.90 ในแตละชวงอายุ ตามลําดับ หรือคิดเปนตนทุนท้ังหมดเฉล่ียตอกิโลกรัม 13.65 6.51 และ 
6.66 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงมีมูลคามากกวาราคาขายผลผลิตมังคุดท่ีเกษตรกรไดรับท้ังหมดเกษตรกร
จึงมีกําไร  (ตารางท่ี 4-17)  
 เม่ือพิจารณาผลตอบแทนของการปลูกมังคุดในแตละภาคโดยจําแนกตามระดับ
ความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินพบวา เกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) ของภาคตะวันออกประสบกับการขาดทุน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ในพื้นท่ีดังกลาวไดรับผลผลิตในปริมาณท่ีตํ่ากวาในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) และพื้นที่
ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ประมาณ 360 และ 230 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และยังขายผลผลิต
ไดในราคาท่ีตํ่ากวากัน 0.25 และ 1.34 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหขาดทุน 647.32 และ 1,558.12 บาทตอไร
เม่ือพิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรและตนทุนท้ังหมด ตามลําดับ  สําหรับภาคใตนั้น กลับเปนไป
ในทางตรงกันขาม กลาวคือ เกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงและพื้นท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมปานกลางประสบกับการขาดทุนเนื่องจากไดรับผลผลิตในปริมาณตํ่า และในพื้นท่ี
ท่ีดินมีความเหมาะสมสูงนั้นเกษตรกรยังขายผลผลิตไดในราคาท่ีตํ่ากวาใน 2 พื้นท่ีท่ีเหลือคือขายได
เพียง 11.92 บาทตอกิโลกรัม  เทานั้น  ขณะท่ีในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางและพ้ืนท่ี
ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอยเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาสูงกวาคือ 18.15 และ 17.84 บาท
ตอกิโลกรัม ตามลําดับ สงผลใหเกษตรกรประสบกับการขาดทุน 1,194.91 และ 1,273.72  บาทตอไร 
ในเขตพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงและพื้นท่ีท่ีดินเหมาะสมปานกลาง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-18) 

  4.1.2.3 การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาการปลูกทดแทนมังคดุ 
  เนื่องจากมังคุดเปนพืชท่ีมีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป  การวิเคราะหคร้ังนี้กําหนดให
มีรอบอายุการผลิต 25 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิตจึงใชมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
หรือผลไดเหนือตนทุนทั้งหมด(NPV) อัตราสวนของผลไดตอการลงทุน (B/C Ratio) และอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) ผลไดสุทธิท่ีคิดเปนมูลคาปจจุบัน ณ อัตราคิดลด
รอยละ 5.50  ตลอดอายุการผลิต 25 ป  มีมูลคา 10,060.38 บาทตอไร  ทําใหไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน 
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ตารางที่ 4-17 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุด ภาคใต จําแนกตามชวงอายุ ปการผลิต 2547/48 

 ชวงอายุ 
1 ป

 ชวงอายุ 
2-6 ป

 ชวงอายุ 
7-12 ป

 ชวงอายุ 
13-20 ป

 ชวงอายุ
ตั้งแต 21 ป
ขึ้นไป

 รวม/เฉล่ีย

1. ตนทุนผันแปร 2,741.58  2,276.64  3,992.82    7,498.98      9,548.22     3,439.51  
1.1 คาวัสดุการเกษตร 841.00     1,024.52  1,603.36    1,718.40      2,504.36     1,289.21  
1.2 คาแรงงาน 1,689.22  983.94     1,935.41    5,281.28      6,520.80     1,801.71  
1.3 คาใชจายอื่นๆ 211.36     268.18     454.05       499.30         523.06        348.59     

2. ตนทุนคงที่ 511.83     560.95     735.32       662.26         501.68        628.45     
รวมตนทุนทั้งหมด 3,253.41  2,837.59  4,728.14    8,161.24      10,049.90   4,067.96  
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) -          -           346.45       1,253.60      1,509.09     217.27     
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 14.83       14.83       14.83         14.83           14.83          14.83       
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) -          -           5,137.85    18,590.89    22,379.80   3,222.11  
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) -2,741.58 -2,276.64 1,145.03    11,091.91    12,831.58   -217.40 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -3,253.41 -2,837.59 409.71       10,429.65    12,329.90   -845.85 
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม(บาท) -          -           13.65         6.51             6.66            18.72       

รายการ

 ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
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ตารางที่ 4-18 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต มังคุดจําแนกตามภาค ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมระดับตาง ๆ  ปการผลิต 2547/48

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

1. ตนทุนผันแปร 7,854.86               4,321.78                          5,279.51                        3,523.94               3,315.97                          3,291.17                        
1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,228.09               1,847.45                          2,252.72                        1,293.07               1,049.30                          1,410.61                        
1.2 คาแรงงาน 3,231.87               1,781.65                          2,103.20                        1,801.43               2,006.61                          1,576.24                        
1.3 คาใชจายอื่นๆ 1,394.90               692.68                             923.59                           429.44                  260.06                             304.32                           

2. ตนทุนคงที่ 875.23                  739.11                             910.80                           711.17                  550.48                             627.20                           
รวมตนทุนทั้งหมด 8,730.09               5,060.89                          6,190.31                        4,235.11               3,866.45                          3,918.37                        
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 747.42                  617.28                             389.26                           255.05                  142.85                             236.51                           
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 12.15                    13.24                               11.90                             11.92                    18.15                               17.84                             
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 9,081.15               8,172.79                          4,632.19                        3,040.20               2,592.73                          4,219.34                        
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 1,226.29               3,851.01                          -647.32 -483.74 -723.24 928.17                           
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 351.06                  3,111.90                          -1,558.12 -1,194.91 -1,273.72 300.97                           
ตนทุนตอกิโลกรัม(บาท) 11.68                    8.20                                 15.90                             16.61                    27.07                               16.57                             

หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ยทุกชวงอายุรวมทั้งปที่ไมใหผล

ตะวันออก ใต
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)

รายการ
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ทั้งหมดหรือผลไดเฉลี่ยตอปประมาณ 750 บาทตอไร อัตราสวนของผลไดตอตนทุน (B/C Ratio) 
เทากับ 1.14  สวนอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) เทากับ 8.59 และมีจุดคุมทุน
ปท่ี 20  เม่ือพิจารณาตามความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน พบวา พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง 
(S1) มังคุดใหผลไดปจจุบันสุทธิ 26,211.79 บาทตอไร หรือ 1,965.88 บาทตอไรตอป  อัตราสวน
ของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.23 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 12.42 จุดคุมทุนปท่ี 20   
ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มังคุดใหผลไดปจจุบันสุทธิสูงกวาพื้นท่ีแรก คือ 
35,264.43 บาทตอไร หรือ 2,644.83 บาทตอไรตอปโดยมีอัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.55 
และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 14.75  จุดคุมทุนปท่ี 16  สวนพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสม
เล็กนอย (S3) มังคุดใหผลไดปจจุบันสุทธินอยกวา 2 พื้นที่แรก คือ 9,033.65 บาทตอไร หรือ 
677.52 บาทตอไรตอปโดยมีอัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.10 และอัตราผลตอบแทน
การลงทุนเทากับ 8.99 จุดคุมทุนปท่ี 18 แตถาพิจารณาเปนรายภาคปรากฏวาภาคใตใหรายได
ดีกวาภาคตะวันออกเพราะตัวช้ีวัดทุกตัวมีคาสูงกวา กลาวคือ มังคุดในภาคใตใหผลไดปจจุบันสุทธิ 
43,625.88 บาทตอไร หรือ 3,271.94 บาทตอไรตอป โดยมีอัตราสวนของผลไดตอตนทุนเทากับ 
1.59 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 16.70 จุดคุมทุนปท่ี 15  สําหรับภาคตะวันออกนั้น
มังคุดมีคาตัวช้ีวัดทุกตัวตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาคใตและเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมระดับตาง  ๆ 
กลาวคือ ใหผลไดปจจุบันสุทธิ 6,206.78 บาทตอไร หรือ 465.51 บาทตอไรตอป โดยมีอัตราสวน
ของผลไดตอตนทุนเทากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 7.26 จุดคุมทุนปท่ี 22 
(ตารางท่ี 4-19) จากเกณฑการตัดสินใจ  (ดูรายละเอียดบทท่ี 1)  สรุปไดการลงทุนผลิตมังคุดในพื้นท่ีตาง   ๆ  
ตามท่ีจําแนกไวนั้นยังกระทําได เพราะคาตัวช้ีวัดจากการคํานวณสูงกวาคาวิกฤตท่ีกําหนดไว แตเปน
ท่ีนาสังเกตภาคตะวันออกมีคาตัวช้ีวัดทุกตัวคอนขางตํ่า ทําใหเกษตรกรในภาคนี้มีความเส่ียงสูงกวา
ภาคใต ประกอบกับเกษตรกรบางรายตองการเปล่ียนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตร (รอยละ 15.48 ของ
เกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกทั้งหมด) และบางสวนหรือรอยละ 15.48 ของเกษตรกร     
ท่ีสํารวจในภาคตะวันออกท้ังหมดไมแนใจวาจะประกอบอาชีพในการเกษตรดังเดิมหรือไม ดังนั้น
อาจเปนสาเหตุท่ีเกษตรกรจะเลือกปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชนยางพาราหรือปาลมน้ํามัน หรือเปล่ียนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน  
 การลงทุนปลูกไมผลนั้นเกษตรกรจะตองตัดสินใจวาควรทําการตัดทิ้งแลว
ปลูกใหมเม่ือใดจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกไมผล
จะลดลงเม่ือถึงอายุหนึ่งไมคุมกับคาใชจายตางๆ ดังนั้นจึงไดวิเคราะหหาชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการปลูกทดแทนโดยวิธี capital  budgeting  หากกลับไปพิจารณาผลการวิเคราะหขางตนแลวจะ
พบวารายไดหรือผลไดปจจุบันสุทธิสามารถอธิบายไดเพียงลักษณะกําไรหรือขาดทุนทางการคา 
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ตารางที่ 4-19  ผลการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนผลิตมังคุด

รายการ ผลไดปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนการลงทุน อัตราสวนผลได ผลไดปจจุบันสุทธิ จุดคุมทุน
(NPV) (IRR) ตอตนทุน เฉลี่ยตอป ปที่

(บาท/ไร) (รอยละ) (B/C Ratio) (บาท/ไร)
รวมทั้งประเทศ 10,060.38 8.59 1.14 754.53 20
ระดับความเหมาะสมสูง 26,211.79 12.42 1.23 1,965.88 20
ระดับความเหมาะสมปานกลาง 35,264.43 14.75 1.55 2,644.83 16
ระดับความเหมาะสมเล็กนอย 9,033.65 8.99 1.10 677.52 18
ภาคตะวันออก 6,206.78 7.26 1.07 465.51 22
ภาคใต 43,625.88 16.70 1.59 3,271.94 15



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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ของสวนไมผลในแตละปเทานั้น ไมสามารถบอกไดวาเกษตรกรควรจะปลูกไมผลติดตอกันนาน
เปนระยะเวลากี่ปจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงควรคํานวณรายไดหรือผลไดมาตรฐาน  
(standardized income) หรือผลไดสุทธิเฉลี่ยตอปของผลไดปจจุบันสุทธิสะสมซ่ึงคํานวณจาก
ผลไดปจจุบันสุทธิสะสมปรับดวย Capital Recovery Factor เพื่อใหเปรียบเทียบกันได ซ่ึงผลได
ปจจุบันสุทธิสะสมคือผลรวมของผลไดปจจุบันสุทธิในปกอนหนานั้นเขาดวยกัน การคํานวณดวย
วิธีการดังนี้สามารถทําใหเกษตรกรทําการตัดสินใจไดวาควรทําการปลูกไมผลติดตอกันเปนระยะเวลากี่ป 
โดยพิจารณาจากปท่ีมีผลไดมาตรฐานสูงสุด การวิเคราะหหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการท่ีโคนตนเกาท้ิง
และปลูกทดแทนข้ึนมาใหมของการลงทุนปลูกมังคุดไดดําเนินการตามวิธีการของ สมใจ (2544) 
ผลการวิเคราะหจากตารางท่ี 4-20 ถึง 4-25  สรุปไดวาเกษตรกรผูปลูกมังคุดในแตละพื้นท่ียังไมควร
ตัดตนมังคุดท้ิงเม่ืออายุมังคุด 25 ป เพราะมังคุดยังใหผลไดมาตรฐานท่ีเปนบวกและมีมูลคาสูงสุดอยู  
และถาปลูกตอไปคาดวาผลไดมาตรฐานยังคงสูงข้ึนเพราะผลไดปจจุบันสะสมยังคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

4.2 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติดานผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 4.2.1 ปญหาดานการผลิตทางการเกษตร 
 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูปลูกมังคุดมีปญหาในการผลิตทุกราย ปญหาสําคัญ
ประการแรก ๆ ไดแก  ปจจัยการผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตตกตํ่า ฝนแลงและ ศัตรูพืชรบกวน
คิดเปนรอยละ 50.00  46.53  35.15 และ 32.67 ตามลําดับ  ปญหารองลงมาคือ ขาดแคลนแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร ขาดแคลนเงินทุนและผลผลิตมีคุณภาพต่ํา คิดเปนรอยละ 26.73 17.82 และ 10.89 
ตามลําดับ ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเหลือมีสัดสวนไมถึงรอยละ 10.00  (ตารางท่ี 4-26) 
 เมื่อจําแนกการวิเคราะหตามความเหมาะสมทางกายภาพที่ดินพบวา เกษตรกรทุกราย 
ท่ีปลูกมังคุดในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงพอ ๆ กัน
กับราคาผลผลิตตกตํ่าคิดเปนรอยละ 44.44 และ 43.06 ตามลําดับ ศัตรูพืชรบกวนและประสบ
ภัยธรรมชาติคือ ฝนแลงเปนอันดับถัดมามีสัดสวนพอ ๆ กันคือคิดเปนรอยละ 41.67 และ 40.28 
ตามลําดับ ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและขาดแคลนเงินทุนนั้นมีสัดสวนรอยละ 22.22 
และ 12.50 ตามลําดับ ปญหาสวนที่เหลือมีสัดสวนนอยกวารอยละ 10.00 ขณะที่เกษตรกรในเขต
พื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง(S2) ประสบกับปญหานอยประการกวาพื้นที่แรก ปญหาท่ี
สําคัญไดแก ปจจัยการผลิตมีราคาสูงคิดเปนรอยละ 59.70 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในเขต
พื้นท่ีนี้ท้ังหมด ลําดับรองลงมาคือราคาผลผลิตตํ่าและศัตรูพืชรบกวน มีสัดสวนรอยละ 50.75 และ 
31.34 ตามลําดับ ปญหาขาดแคลนเงินทุนมีความสําคัญพอ ๆ กันกับการท่ีตองประสบภัยฝนแลง 
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ตารางที่ 4-20 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด
หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -3,282.20 -3,109.88 -3,109.88 -3,280.93
2 -2,163.50 -1,943.90 -5,053.79 -2,736.63
3 -2,805.28 -2,390.10 -7,443.89 -2,757.96
4 -2,518.10 -2,033.37 -9,477.25 -2,705.76
5 -3,064.13 -2,314.95 -11,792.20 -2,759.38
6 -2,467.88 -1,790.45 -13,582.65 -2,716.53
7 -2,992.93 -2,059.14 -15,641.79 -2,752.95
8 -1,421.38 -926.74 -16,568.52 -2,617.83
9 -2,481.59 -1,534.86 -18,103.39 -2,606.89
10 -2,039.26 -822.84 -18,926.23 -1,741.21
11 370.95 166.55 -18,759.67 -1,866.59
12 545.97 287.73 -18,471.94 -2,142.75
13 1,452.00 725.27 -17,746.67 -1,943.26
14 1,760.57 1,031.69 -16,714.98 -2,223.09
15 2,022.95 957.87 -15,757.11 -1,646.62
16 5,607.76 3,117.91 -12,639.20 -1,560.94
17 8,234.81 3,508.03 -9,131.17 -872.03
18 8,136.02 3,116.09 -6,015.08 -535.34
19 8,985.74 3,266.32 -2,748.76 -237.77
20 8,719.72 3,003.94 255.18 21.31
21 10,710.33 3,496.92 3,752.10 305.80
22 9,124.84 2,828.70 6,580.80 523.17
23 5,757.54 1,692.72 8,273.52 641.20
24 10,710.33 2,982.83 11,256.35 855.48
25 1,744.45 460.53 11,716.88 872.91

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนที่รอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 428.03 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปที่ 20
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปที่ไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางท่ี 4-21 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -3,471.83 -3,289.56 -3,289.56 -3,470.48
2 -2,398.64 -2,155.18 -5,444.74 -2,948.33
3 -1,340.70 -1,142.28 -6,587.01 -2,440.49
4 -2,408.00 -1,944.46 -8,531.47 -2,435.74
5 -2,274.46 -1,718.35 -10,249.83 -2,398.46
6 -2,786.40 -2,021.53 -12,271.36 -2,454.27
7 -6,662.29 -4,583.65 -16,855.01 -2,966.48
8 2,790.18 1,819.19 -15,035.82 -2,375.66
9 545.53 337.41 -14,698.41 -2,116.57

10 986.29 577.97 -14,120.44 -1,878.02
11 904.91 503.13 -13,617.31 -1,681.74
12 521.17 274.65 -13,342.66 -1,547.75
13 4,231.55 2,113.66 -11,229.00 -1,229.58
14 4,231.55 2,003.64 -9,225.37 -964.05
15 4,231.55 1,899.96 -7,325.40 -728.88
16 4,231.55 1,802.64 -5,522.76 -527.42
17 4,231.55 1,707.43 -3,815.34 -351.01
18 4,231.55 1,620.68 -2,194.65 -195.32
19 4,231.55 1,538.17 -656.49 -56.79
20 4,231.55 1,457.77 801.28 66.91
21 17,407.39 5,683.51 6,484.79 528.51
22 17,407.40 5,396.29 11,881.09 944.55
23 17,407.40 5,117.78 16,998.86 1,317.41
24 17,407.40 4,847.96 21,846.82 1,660.36
25 17,407.40 4,595.55 26,442.38 1,969.96

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนที่รอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 491.92 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปที่ 20
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปที่ไมมีขอมูล

ปท่ี ผลไดสุทธิ



4-35

ตารางที่ 4-22 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด ในพื้นที่ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -3,042.27 -2,882.55 -2,882.55 -3,041.09
2 -1,568.02 -1,408.87 -4,291.42 -2,323.80
3 -2,752.92 -2,345.49 -6,636.90 -2,458.97
4 -2,414.08 -1,949.37 -8,586.27 -2,451.38
5 -3,387.76 -2,559.45 -11,145.73 -2,608.10
6 -2,510.55 -1,821.40 -12,967.13 -2,593.43
7 -3,498.90 -2,407.24 -15,374.37 -2,705.89
8 -1,728.66 -1,127.08 -16,501.45 -2,607.23
9 186.12 115.11 -16,386.34 -2,359.63

10 -576.60 -337.89 -16,724.23 -2,224.32
11 186.12 103.48 -16,620.75 -2,052.66
12 1,148.00 604.99 -16,015.76 -1,857.83
13 9,584.03 4,787.22 -11,228.53 -1,229.52
14 11,162.37 5,285.38 -5,943.15 -621.06
15 11,162.37 5,011.90 -931.25 -92.66
16 11,162.37 4,755.17 3,823.92 365.18
17 11,162.37 4,504.01 8,327.93 766.17
18 11,162.37 4,275.19 12,603.12 1,121.68
19 11,162.37 4,057.52 16,660.64 1,441.15
20 11,607.10 3,998.64 20,659.28 1,725.05
21 7,930.98 2,589.46 23,248.75 1,894.77
22 10,508.02 3,257.48 26,506.23 2,107.25
23 10,508.02 3,089.36 29,595.59 2,293.66
24 10,508.02 2,926.48 32,522.07 2,471.68
25 11,313.35 2,986.72 35,508.79 2,645.41

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนที่รอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 453.53 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปที่ 16
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปที่ไมมีขอมูล

ปท่ี ผลไดสุทธิ
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ตารางที่ 4-23 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -3,212.05 -3,043.42 -3,043.42 -3,210.81
2 -2,493.01 -2,239.97 -5,283.39 -2,860.95
3 -2,896.22 -2,467.58 -7,750.97 -2,871.73
4 -2,647.34 -2,137.73 -9,888.69 -2,823.22
5 -3,064.80 -2,315.46 -12,204.15 -2,855.77
6 -2,047.16 -1,485.21 -13,689.36 -2,737.87
7 -924.80 -636.26 -14,325.62 -2,521.31
8 -3,488.33 -2,274.39 -16,600.01 -2,622.80
9 -2,481.59 -1,534.86 -18,134.87 -2,611.42
10 -72.22 -42.32 -18,177.20 -2,417.57
11 -572.91 -318.54 -18,495.73 -2,284.22
12 -50.65 -26.69 -18,522.43 -2,148.60
13 7,861.37 3,926.75 -14,595.67 -1,598.23
14 7,861.37 3,722.36 -10,873.32 -1,136.26
15 7,861.37 3,529.75 -7,343.57 -730.68
16 8,386.99 3,572.86 -3,770.71 -360.10
17 7,861.37 3,172.06 -598.65 -55.08
18 3,686.12 1,411.78 813.14 72.37
19 7,861.37 2,857.61 3,670.74 317.52
20 8,090.46 2,787.16 6,457.91 539.24
21 1,829.46 597.32 7,055.22 575.00
22 1,829.46 567.13 7,622.36 605.98
23 1,829.46 537.86 8,160.21 632.42
24 1,829.46 509.50 8,669.72 658.90
25 1,829.46 482.98 9,152.69 681.88

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 14.50 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 344.81 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 18
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางที่ 4-24 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด ภาคตะวันออก

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -5,278.85 -5,001.71 -5,001.71 -5,276.80
2 -2,597.33 -2,333.70 -7,335.41 -3,972.13
3 -2,896.22 -2,467.58 -9,802.99 -3,632.01
4 -2,564.34 -2,070.70 -11,873.70 -3,389.94
5 -2,474.68 -1,869.62 -13,743.32 -3,215.94
6 -2,130.40 -1,545.61 -15,288.92 -3,057.78
7 -4,481.83 -3,083.50 -18,372.42 -3,233.55
8 -3,422.22 -2,231.29 -20,603.71 -3,255.39
9 -3,486.59 -2,156.46 -22,760.17 -3,277.46

10 -901.64 -501.31 -23,261.48 -2,872.79
11 -392.68 -206.94 -23,468.42 -2,722.34
12 3.77 2.21 -23,466.21 -3,121.01
13 1,676.12 641.95 -22,824.26 -2,031.36
14 6,406.44 3,200.02 -19,624.24 -2,148.85
15 6,406.44 3,033.45 -16,590.79 -1,733.74
16 6,406.44 2,876.49 -13,714.30 -1,364.57
17 6,406.44 2,729.14 -10,985.15 -1,049.08
18 6,406.44 2,585.00 -8,400.16 -772.81
19 6,406.44 2,328.74 -6,071.41 -525.18
20 6,351.12 2,187.96 -3,883.45 -324.27
21 6,524.73 2,130.33 -1,753.13 -142.88
22 7,299.11 2,262.72 509.59 40.51
23 7,299.11 2,145.94 2,655.53 205.80
24 7,299.11 2,032.80 4,688.33 356.31
25 8,549.60 2,257.09 6,945.43 517.43

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 12.49 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 558.76 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 22
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ปที่ ผลไดสุทธิ
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ตารางที่ 4-25 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนมังคุด ภาคใต

หนวย:บาท/ไร/ป

ผลไดปจจุบัน ผลไดปจจุบัน ผลได
สุทธิ สุทธิสะสม มาตรฐาน

1 -3,253.41 -3,082.61 -3,082.61 -3,252.15
2 -2,163.50 -1,943.90 -5,026.51 -2,721.86
3 -2,704.18 -2,303.96 -7,330.47 -2,715.94
4 -2,244.33 -1,812.30 -9,142.77 -2,610.26
5 -3,276.80 -2,475.62 -11,618.39 -2,718.70
6 -2,773.00 -2,011.81 -13,630.20 -2,726.04
7 -570.89 -392.78 -14,022.98 -2,468.04
8 156.12 91.49 -13,931.49 -1,852.89
9 211.85 111.64 -13,819.85 -1,603.10

10 409.71 253.41 -13,566.44 -1,953.57
11 1,032.19 573.90 -12,992.54 -1,604.58
12 6,549.85 4,270.50 -8,722.04 -1,378.08
13 8,719.71 3,714.60 -5,007.44 -478.21
14 10,429.65 4,938.44 -69.00 -7.21
15 10,429.65 4,682.91 4,613.91 459.08
16 10,429.65 5,209.61 9,823.52 1,075.68
17 10,429.65 4,208.36 14,031.88 1,290.93
18 10,429.65 3,994.56 18,026.43 1,604.35
19 10,429.65 3,791.18 21,817.61 1,887.22
20 14,063.44 4,844.86 26,662.47 2,226.32
21 12,329.90 4,025.71 30,688.18 2,501.09
22 12,329.90 3,822.27 34,510.45 2,743.58
23 12,329.90 3,624.99 38,135.44 2,955.50
24 12,329.90 3,433.88 41,569.32 3,159.27
25 12,329.90 3,255.09 44,824.42 3,339.42

หมายเหตุ 1)ใชอัตราการทอนคาและตัวกอบกูทุนท่ีรอยละ 5.5 ตอป อายุโครงการ 25 ป
2)ราคาผลผลิต 14.83 บาทตอกิโลกรัม   ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 217.27 กิโลกรัมตอไร
3)จุดคุมทุนปท่ี 15
4)ใชคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุแทนในปท่ีไมมีขอมูล

ผลไดสุทธิปที่
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คิดเปนรอยละ 26.87 และ 25.37 ตามลําดับ ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและผลผลิต
มีคุณภาพตํ่าเปนประการถัดมาคิดเปนรอยละ 17.91 และ 13.43 ตามลําดับ ปญหาอ่ืนๆ ท่ีเหลือลวนมี
สัดสวนไมถึงรอยละ 10.00 ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอยสําหรับการปลูกมังคุด พบวา 
ปจจัยการผลิตมีราคาสูงมีสัดสวนเทากันกับราคาผลผลิตตกตํ่าคือรอยละ 46.03 ลําดับรองลงมา
เปนปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประสบกับฝนแลงและ ศัตรูพืชรบกวนคิดเปนรอยละ 
41.27  39.68 และ 23.68  ตามลําดับ และยังมีปญหาประการอ่ืน ๆ อีกแตพบวามีสัดสวนไมมากนัก 
(ตารางท่ี 4-26) 
 พื้นท่ีภาคตาง ๆ ท่ีสํารวจการปลูกมังคุดนั้นพบวา  เกษตรกรผูปลูกมังคุดของภาคตะวนัออก
ทุกรายท่ีสํารวจมีปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าเปนประการแรกมีสัดสวนรอยละ 58.43 ของจํานวน
เกษตรกรท่ีสํารวจในภาคนี้ท้ังหมด จากการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพบวา
ราคาขายผลผลิตมังคุดเฉล่ีย 12.49 บาทตอกิโลกรัม ขณะท่ีภาคใตนั้นเกษตรกรขายผลผลิตมังคุดได
ในราคาท่ีสูงกวาคือ 14.83 บาทตอกิโลกรัม ปญหาของเกษตรกรภาคตะวันออกลําดับรองลงมาคือ
ราคาปจจัยการผลิตสูงและประสบปญหาฝนแลงซ่ึงมีสัดสวนพอ ๆ กันคือรอยละ 49.44 และ 47.19 
สวนขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรมีสัดสวนรอยละ 33.71 ลําดับถัดมาเปนปญหาผลผลิตมีคุณภาพต่ํา 
ขาดแคลนเงินทุน ปญหาผูรับซ้ือเอาเปรียบและขาดแคลนแรงงานคิดเปนรอยละ 17.98 13.48  11.24 
และ 10.11  ตามลําดับ ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเหลือลวนมีสัดสวนนอยกวารอยละ 10.00 ภาคใตนั้นเกษตรกร
ผูปลูกมังคุดประสบปญหาศัตรูพืชรบกวนเปนประการแรกคิดเปนรอยละ 53.10 ของเกษตรกรที่สํารวจ
ในภาคนี้ทั้งหมด และปญหาที่เกษตรกรภาคใตจํานวนครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 50.44  ประสบคือ
ปจจัยการผลิตมีราคาสูง ลําดับถัดมาเปนปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและฝนแลงคิดเปนรอยละ 37.17 
และ 25.66  สําหรับปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและขาดแคลนเงินทุนนั้นพบวามีสัดสวน
เทากันคืออยางละรอยละ 21.24 ปญหาประการอื่น ๆ ที่เหลือมีสัดสวนนอยกวารอยละ 10.00 
(ตารางท่ี 4-27) 

 4.2.2 ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการผลิตทางการเกษตร 
 เกษตรกรที่ปลูกมังคุดตองการความชวยเหลือทุกราย ดังนี้ ใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิต
ในราคายุติธรรมรอยละ 69.40 จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเปนอันดับรองลงมามีสัดสวน
รอยละ 34.43 ถัดมาไดแกตองการใหจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและใหมีการประกันราคาผลผลิต
คิดเปนรอยละ 22.40 และ 13.66 ตามลําดับสวนความตองการประการอื่น ๆ เชน ใหรัฐสงเสริมและ
แนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือการสงเสริมและแนะนําดานการปรับปรุงดินเปนตน ลวนมีสัดสวน
นอยกวารอยละ 5.00 (ตารางท่ี 4-26) 
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 เมื่อจําแนกตามพื้นที่ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินพบวา เกษตรกรที่ปลูกมังคุด
ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ตองการใหรัฐสงเสริมการผลิตโดยจัดหาปจจัยการผลิต
ในราคายุติธรรมคิดเปนรอยละ 66.67 ลําดับรองลงมารอยละ 36.51 ตองการใหรัฐจัดหา/สรางแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร   สวนความตองการใหรัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและประกันราคาผลผลิตนั้น
พบวามีสัดสวนรอยละ 20.63 และ 17.46 ตามลําดับ ความตองการใหรัฐชวยเหลือประการอื่น ๆ 
ที่เหลือลวนมีสัดสวนนอยกวารอยละ 5.00  สําหรับพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
สําหรับการปลูกมังคุดพบวา เกษตรกรมีความตองการใหรัฐชวยเหลือใน 3 อันดับแรกคือ ตองการ
ใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและจัดหาตลาด
รองรับผลผลิตโดยมีสัดสวนรอยละ 73.02  28.57 และ 25.40 ตามลําดับ ปญหาประการอื่น ๆ นั้น
มีสัดสวนนอยกวารอยละ 10.00 เกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
มีความตองการประการแรก ๆ เชนเดียวกับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงและพื้นท่ีท่ีดิน
มีความเหมาะสมปานกลางคือ ตองการใหรัฐจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม จัดหา/สรางแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร จัดหาตลาดรองรับผลผลิตและประกันราคาผลผลิตโดยมีสัดสวนรอยละ 68.42 
38.60 21.05 และ 14.04 ตามลําดับ สวนความตองการใหรัฐชวยเหลือประการอื่น ๆ มีสัดสวน
นอยกวารอยละ 5.00 (ตารางท่ี 4-26) 
 ดานความตองการความชวยเหลือจากรัฐของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคตางๆ ที่สํารวจพบวา  
เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีสํารวจจํานวนเกินกวาคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 51.35 ตองการใหรัฐ
จัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม ลําดับรองลงมานั้นมีสัดสวนพอ ๆ คือใหรัฐจัดหา/สราง
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตคือรอยละ 45.95 และ 44.59 ของจํานวน
เกษตรกรที่สํารวจในภาคน้ีท้ังหมด สวนความตองการประการอื่น ๆ ท่ีเหลือมีสัดสวนนอยกวารอยละ 
5.00 สําหรับเกษตรกรในภาคใตนั้นความตองการใหรัฐชวยเหลือประการแรกโดยมีสัดสวนสูงถึง
รอยละ 81.65 คือตองการใหจัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม ลําดับรองลงมาไดแก ตองการ
ใหรัฐจัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประกันราคาผลผลิตและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตมีสัดสวน
รอยละ 26.61 22.94 และ 7.34 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-27) 

 4.2.3 ทัศนคติดานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกมังคุดนั้นสวนใหญหรือรอยละ 60.82 เห็นวาเปนพืชท่ีดูแล
รักษางาย  ลําดับรองลงมาคือผลผลิตขายไดราคาดี และใชเงินทุนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 22.16 
และ 13.40 ตามลําดับ  ดานแนวโนมในการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกพบวา เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญ
หรือรอยละ 82.29  ไมตองการเปลี่ยนจากมังคุดไปปลูกพืชอื่นๆ สวนผูที่ตองการเปลี่ยนมีเพียง
รอยละ 6.77 ของเกษตรกรท่ีสํารวจท้ังหมด โดยจะเลิกปลูกมังคุดรอยละ 22.22 เทากับผูท่ีตองการ
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ปลูกเพิ่มขึ้น และปลูกลดลงรอยละ 55.56 ของเกษตรกรรายที่คิดจะเปลี่ยนทั้งหมด แนวคิด
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น เกษตรกรใหความเห็นวาควรปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ 
รอยละ 57.84 รองลงมาคือการลงทุนในเร่ืองจัดหาแหลงน้ํารอยละ 44.12 สวนท่ีเหลือรอยละ 8.82 
เห็นควรวาเปลี่ยนพันธุพืชเสียใหม ในดานการเปลี่ยนอาชีพนั้นเกษตรกรผูปลูกมังคุดที่สํารวจ
ไมคิดจะเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตรสัดสวนสูงถึงรอยละ 74.62  ของจํานวนเกษตรกร
ที่สํารวจทั้งหมด สําหรับผูที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตรมีเพียงรอยละ 7.11 
(ตารางท่ี 4-26) 

 ทัศนคติของเกษตรกรที่จําแนกตามระดับความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินท่ีปลูกมังคุด 
พบวาเกษตรกรท่ีปลูกมังคุดในพื้นท่ีซ่ึงท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) สวนใหญหรือรอยละ 72.86 
ยังไมคิดเปล่ียนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตร แตมีเกษตรกรบางรายคิดเปนรอยละ 2.86 ของจํานวน
เกษตรกรที่ในเขตพื้นท่ีนี้ท้ังหมดมีความคิดท่ีจะเปล่ียน เกษตรกรที่สํารวจรอยละ 53.73 ใหเหตุผล
ที่เลือกปลูกมังคุดวาเปนพืชที่ดูแลรักษางาย  ลําดับรองลงมานั้นมีสัดสวนรอยละ 14.93 เทากันคือ
เปนพืชที่ใชเงินทุนนอยและใหผลผลิตเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับไมผลชนิดอื่น ๆ สวนการที่ผลผลิต
ขายไดราคาดีนั้นมีสัดสวนรอยละ 13.43 และเกษตรกรรอยละ 4.55 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจ
ในเขตพื้นที่นี้ทั้งหมดตองการจะเปลี่ยนแปลงการผลิตโดยจะปลูกมังคุดเพิ่มขึ้นทุกราย  วิธีการ
ปรับปรุงบํารุงดินและการลงทุนจัดหาแหลงน้ําเกษตรกรรอยละ 63.04 และ 34.78 เห็นวาจะเปน
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร สําหรับเกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพื้นท่ีซ่ึงท่ีดินมีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง(S2) นั้นมีผูท่ียังคงตองการทําอาชีพในภาคการเกษตรพอ ๆ กันกับพื้นท่ีแรก
คือรอยละ 72.31 และรอยละ 81.82 ยังคงปลูกมังคุดตอไป มีผูที่ตองการจะเปลี่ยนการปลูกมังคุด
รอยละ 9.38 โดยมีผูปลูกลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงการปลูกมังคุด
ท้ังหมด เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกมังคุดเพราะดูแลรักษางาย ผลผลิตขายไดราคาดี ใหผลผลิตเร็ว 
และใชเงินทุนนอยคิดเปนรอยละ 65.15 21.21 12.12 และ 6.06 ตามลําดับ  วิธีการเพิ่มผลผลิตนั้น
เกษตรกรในเขตพื้นท่ีนี้เห็นวาจะตองปรับปรุงบํารุงดิน ลงทุนเร่ืองจัดหาแหลงน้ําและเปล่ียนพันธุพืช
เสียใหม ตามลําดับ โดยมีสัดสวนรอยละ 54.84  38.71 และ 9.68 ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจ
ในพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางท้ังหมด สําหรับเขตพื้นที่ท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)  
เกษตรกรเห็นวาการลงทุนเร่ืองจัดหาแหลงน้ําสมควรท่ีจะทําเปนประการแรกถาตองการเพิ่มผลผลิต
คิดเปนรอยละ 68.00  ของผูที่ปลูกมังคุดในเขตพื้นที่นี้ทั้งหมด ลําดับรองลงมาคือควรปรับปรุง
บํารุงดินรอยละ 52.00 สวนแนวความคิดท่ีจะตองเปล่ียนพันธุพืชเสียใหมนั้นมีสัดสวนเพียงรอยละ 
8.00 เกษตรกรในเขตพื้นที่นี้ไมตองการเปลี่ยนอาชีพไปสูภาคนอกเกษตรสูงกวาเขตพื้นที่อื่น หรือ
คิดเปนรอยละ 79.03 ของเกษตรกรที่สํารวจในพื้นท่ีนี้ท้ังหมด โดยมีความคิดท่ีจะปลูกมังคุดตอไป



 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

4-42

รอยละ 82.26 มีเพียงรอยละ 6.45 ท่ีตองการเปล่ียนสภาพการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงสวนใหญหรือ
รอยละ 75.00 ตองการลดการปลูกมังคุด และอีกรอยละ 25.00 ตองการเลิกปลูก  (ตารางท่ี 4-26) 
 เกษตรกรท่ีสํารวจการปลูกมังคุดในภาคตะวันออกและภาคใตยังตองการทําอาชีพ
ทางการเกษตรรอยละ 69.04 และ 78.77  ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในแตละภาคทั้งหมด 
แตในภาคตะวันออกนั้นพบวามีผูท่ีตองการจะเปล่ียนอาชีพไปสูภาคนอกการเกษตรคิดเปนรอยละ 
15.48 เทากันกับผูท่ีไมแนใจวาจะเปล่ียนอาชีพหรือไม  เกษตรกรภาคตะวันออกไดใหเหตุผลท่ีเลือก
ปลูกมังคุดเพราะใหเปนพืชดูแลรักษางายสูงถึงรอยละ 66.67 ลําดับรองลงมามีสัดสวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของลําดับแรกหรือคิดเปนรอยละ 35.71 คือผลผลิตมังคุดขายไดราคาดี   และเกษตรกร
ของภาคตะวันออกรอยละ 83.95 ยังจะปลูกมังคุดตอไป มีผูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก
รอยละ 8.64 ซ่ึงทุกรายท่ีตองการเปล่ียนแปลงสภาพการผลิตทางการเกษตรน้ันตองการที่จะปลูก
มังคุดเพิ่มขึ้น ในดานการเพิ่มผลผลิตนั้นเกษตรกรภาคตะวันออกเห็นวาควรปรับปรุงบํารุงดิน
เปนอยางแรก สวนการลงทุนเร่ืองจัดหาแหลงน้ําเปนประการถัดมาคิดเปนรอยละ 65.91 และ 47.73 
ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคตะวันออกทั้งหมด ตามลําดับ  สําหรับภาคใตนั้นเกษตรกร
ไมคิดจะเปล่ียนจากการปลูกมังคุดเปนพืชอ่ืนรอยละ 81.08 สวนผูท่ีตองการจะเปล่ียนท่ีมีอยูรอยละ 5.41 
นั้นตองการลดพ้ืนท่ีปลูกมังคุดลง คิดเปนรอยละ 62.50 ของผูท่ีตองการเปลี่ยนสภาพการผลิตพืช
ท้ังหมดในภาคนี้  รองลงมาเปนผูท่ีตองการเลิกปลูกมังคุดรอยละ 25.00 สวนท่ีเหลือจะเพิ่มพื้นท่ี
ปลูกมังคุดมากข้ึน เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกมังคุดเพราะเห็นวาเปนพืชท่ีดูแลรักษางายเปนอยางแรก
มีสัดสวนรอยละ 56.36 ของเกษตรกรผูปลูกมังคุดท่ีสํารวจในภาคใตท้ังหมด สวนเหตุผลอ่ืน ๆ  ไดแก 
ใชเงินทุนจํานวนนอย ใหผลผลิตเร็วและผลผลิตขายไดราคาดีคิดเปนรอยละ 20.00 14.55 และ 
11.82 ตามลําดับ และอีกรอยละ 3.64 เลือกปลูกมังคุดเพราะเปนไมผลท่ีใชพื้นท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบ
กับทุเรียนและเงาะ การเพิ่มผลผลิตนั้นเกษตรกรเห็นวาตองปรับปรุงบํารุงดินเปนประการแรก 
รองลงมาคือลงทุนจัดหาแหลงน้ําและเปล่ียนพันธุพืชเสียใหมคิดเปนรอยละ 51.72 41.38 และ 13.79 
ของจํานวนเกษตรกรที่สํารวจในภาคใตท้ังหมด (ตารางท่ี 4-27) 
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ตารางท่ี 4-26  ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกรผูผลิตมังคุด                          
                        จําแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2547/48

รายการ เหมาะสมสูง 
(S1)

เหมาะสมปานกลาง 
(S2)

เหมาะสมเล็กนอย
 (S3)

รวม/เฉลี่ย

ปญหาดานการผลิตทางการเกษตร
ราคาปจจัยการผลิตสูง 44.44             59.70                      46.03                  50.00      
ราคาผลผลิตตกต่ํา 43.06             50.75                      46.03                  46.53      
ฝนแลง 40.28             25.37                      39.68                  35.15      
ศัตรูพืชรบกวน 41.67             31.34                      23.81                  32.67      
ขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 22.22             17.91                      41.27                  26.73      
ขาดแคลนเงินทุน 12.50             26.87                      14.29                  17.82      
ผลผลิตคุณภาพต่ํา 8.33               13.43                      11.11                  10.89      
ปญหาผูรับซื้อเอารรัดเอาเปรียบ 8.33               5.97                        6.35                    6.93        
ขาดแคลนแรงงาน 2.78               2.99                        11.11                  5.45        
คุณภาพปจจัยการผลิตต่ํา 2.78               8.96                        3.17                    4.95        
สภาพดินขาดความสมบูรณ -                7.46                        3.17                    3.47        
น้ําทวม 1.39               -                         4.76                    1.98        
ไมมีตลาดรับซื้อผลผลิต 2.78               1.49                        1.59                    1.98        
ท่ีดินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 1.39               -                         1.59                    0.99        
ขาดแคลนพันธุท่ีมีคุณภาพ 1.39               -                         -                      0.50        

ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตทางการเกษตร
จัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม 66.67             73.02                      68.42                  69.40      
จัดหา/สรางแหลงน้ําการเกษตร 36.51             28.57                      38.60                  34.43      
จัดหาตลาดผลผลิต 20.63             25.40                      21.05                  22.40      
ประกันราคา 17.46             9.52                        14.04                  13.66      
สงเสรมิและแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืช 3.17               3.17                        3.51                    3.28        
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา -                1.59                        1.75                    1.09        
จัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพเสริม -                -                         1.75                    0.55        
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน 1.59               -                         -                      0.55        
ใหความรูเกี่ยวกับการทําสารเรง พด.ตาง ๆ 1.59               -                         -                      0.55        



4-44

 ตารางท่ี 4-26 (ตอ)

รายการ เหมาะสมสูง 
(S1)

เหมาะสมปานกลาง 
(S2)

เหมาะสมเล็กนอย
 (S3)

รวม/เฉลี่ย

ทัศนคติ
เหตุผลท่ีเลือกปลูกพืชนี้

ดูแลรักษางาย 53.73             65.15                      63.93                  60.82      
ขายไดราคาดี 13.43             21.21                      32.79                  22.16      
ใชเงินทุนนอย 14.93             6.06                        19.67                  13.40      
ใหผลผลิตเร็ว 14.93             12.12                      1.64                    9.79        
มีเนื้อท่ีนอย 5.97               -                         -                      2.06        

 การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยูในปจจุบัน
ไมเปลี่ยน 81.82             82.81                      82.26                  82.29      
เปลี่ยน 4.55               9.38                        6.45                    6.77        
ไมแนใจ 13.63             7.81                        11.29                  10.94      
การเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น 100.00           25.00                      -                      22.22      
ลดลง -                50.00                      75.00                  55.56      
เลิก -                25.00                      25.00                  22.22      

แนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงดิน 63.04             54.84                      52.00                  57.84      
ลงทุนเรื่องจัดหาแหลงน้ํา 34.78             38.71                      68.00                  44.12      
เปลี่ยนพันธุใหม 8.70               9.68                        8.00                    8.82        

การเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
ไมเปลี่ยน 72.86             72.31                      79.03                  74.62      
เปลี่ยน 2.86               9.23                        9.68                    7.11        
ไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจ 24.28             18.46                      11.29                  18.27      
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ตารางที่ 4-27 ปญหา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกร                       
                         ผูผลิตมังคุดจําแนกตามภาค ปการผลิต 2547/48

รายการ ตะวันออก ใต รวม/เฉล่ีย

ปญหาดานการผลิตทางการเกษตร
ราคาปจจัยการผลิตสูง 49.44          50.44            50.00          
ราคาผลผลิตตกตํ่า 58.43          37.17            46.53          
ฝนแลง 47.19          25.66            35.15          
ศัตรูพืชรบกวน 6.74            53.10            32.67          
ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 33.71          21.24            26.73          
ขาดแคลนเงินทุน 13.48          21.24            17.82          
ผลผลิตคุณภาพตํ่า 17.98          5.31              10.89          
ปญหาผูรับซื้อเอาเปรียบ 11.24          3.54              6.93            
ขาดแคลนแรงงาน 10.11          1.77              5.45            
คุณภาพปจจัยการผลิตตํ่า 5.62            4.42              4.95            
สภาพดินขาดความสมบูรณ 5.62            1.77              3.47            
น้ําทวม 4.49            -                1.98            
ไมมีตลาดรับซื้อผลผลิต 3.37            0.88              1.98            
ท่ีดินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 1.12            0.88              0.99            
ขาดแคลนพันธุท่ีมีคุณภาพ -             0.88              0.50            

ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตทางการเกษตร
จัดหาปจจัยการผลิตในราคายุติธรรม 51.35          81.65            69.40          
จัดหา/สรางแหลงน้ําการเกษตร 45.95          26.61            34.43          
จัดหาตลาดผลผลิต 44.59          7.34              22.40          
ประกันราคา -             22.94            13.66          
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืช 2.70            3.67              3.28            
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา 2.70            -                1.09            
จัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพเสริม 1.35            -                0.55            
สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน -             0.92              0.55            
ใหความรูเกี่ยวกับการทําสารเรง พด.ตาง ๆ -             0.92              0.55            
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ตารางที่ 4-27 (ตอ)     

รายการ ตะวันออก ใต รวม/เฉล่ีย

ทัศนคติ
เหตุผลที่เลือกปลูกพืชนี้

ดูแลรักษางาย 66.67          56.36            60.82          
ขายไดราคาดี 35.71          11.82            22.16          
ใชเงินทุนนอย 4.76            20.00            13.40          
ใหผลผลิตเร็ว 3.57            14.55            9.79            
มีเนื้อท่ีนอย -             3.64              2.06            

การเปล่ียนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยูในปจจุบัน
ไมเปลี่ยน 83.95          81.08            82.29          
เปลี่ยน 8.64            5.41              6.77            
ไมแนใจ 7.41            13.51            10.94          
การเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้น 100.00        12.50            22.22          
ลดลง -             62.50            55.56          
เลิก -             25.00            22.22          

แนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงดิน 65.91          51.72            57.84          
ลงทุนเรื่องจัดหาแหลงน้ํา 47.73          41.38            44.12          
เปลี่ยนพันธุใหม 2.27            13.79            8.82            

การเปล่ียนอาชีพไปสูนอกภาคการเกษตร
ไมเปลี่ยน 69.04          78.77            74.62          
เปลี่ยน 15.48          0.88              7.11            
ไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจ 15.48          20.35            18.27          



































บทที่ 6 
เขตการใชที่ดิน 

 มังคุดเปนไมผลเมืองรอนท่ีมีรสชาติเปนเอกลักษณหาไมไดในไมผลชนิดอ่ืน   อายุของตน
ยืนยาว เปนสินคาเกษตรสงออกนําเงินเขาประเทศปละไมนอย   มังคุดในเมืองไทยปลูกกัน
อยางแพรหลายในภาคตะวันออกและภาคใต   ซึ่งนิยมปลูกเปนลักษณะสวนผสม   มีชวงฤดูกาล
ที่ผลผลิตออกสูตลาดคอนขางยาวนานเพราะมังคุดแตละภาคจะออกผลไมพรอมกัน   คือ   มังคุด
ภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนมังคุดท่ีอ่ืน ๆ ชุดท่ีสองเปนมังคุดภาคใตฝงอันดามัน 
ประกอบดวย จังหวัดระนอง   พังงา   กระบ่ี   ตรัง เปนตน    และชุดท่ีสามจะเก็บเกี่ยวลากวาชุดท่ีสอง
ประมาณ 30 - 45 วัน   มังคุดชุดนี้เปนมังคุดจากภาคใตฝงอาวไทย ประกอบดวยจังหวัด ชุมพร   
สุราษฎรธานี   และนครศรีธรรมราช เปนตน 
 ความตองการมังคุดท่ีมีคุณภาพ ( ผลมีน้ําหนักมากกวา 80 กรัม   ผิวผลเรียบ เปนมัน ไมมี
รองรอยการเขาทําลายของโรคและแมลง  ไมมีอาการเนื้อแกว ยางไหลในผลนอยมาก) สูงข้ึนเร่ือย ๆ   
บางปเกษตรกรไมสามารถผลิตมังคุดท่ีมีคุณภาพไดเพียงพอกับความตองการของตลาด   เม่ือพิจารณา
คุณสมบัติเดนประจําตัวของมังคุดรวมกับอัตราการเพ่ิมของผลผลิตที่มีคุณภาพดีรวมถึงการแขงขัน
ในตลาดตางประเทศยังมีนอย   สงผลใหมังคุดมีอนาคตการตลาดท่ีสดใสในสายตาผูประกอบธุรกิจ
สงออกสินคาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรเพื่อกําหนดเปาหมายการผลิต 
มังคุด โดยไดกําหนดเปาหมายตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปพ.ศ. 2552   ใหมีพื้นที่ปลูก 391,000 ไร   
และไดผลผลิตประมาณ 405,000 ตัน (ไดคุณภาพสงออกรอยละ 35) ซึ่งตั้งแตป 2547 - 2552 
ตามยุทธศาสตรของมังคุดไมลดพื้นท่ีเพาะปลูกเพียงแตตองมีการดูแลจัดการใหมีผลผลิตตอไร
เพิ่มข้ึนเทานั้น 
 จากการกําหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ มังคุด ซ่ึงไมมีการแบงแยกพันธุ   จากการศึกษา
ของนักวิชาการหลายทานพบวายังไมสามารถแบงแยกพันธุของมังคุดไดเปนท่ีแนชัด  จึงถือวามังคุด
ท่ีบริโภคในปจจุบันมีเพียงพันธุเดียวเทานั้น คือ พันธุพื้นเมือง ในการกําหนดเขตการใชท่ีดินใช
ลักษณะทางกายภาพพิจารณารวมกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร   โดยพิจารณาถึงพื้นท่ีเปาหมายการผลิตเปนสําคัญ โดยคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ระดับความเหมาะสมสูงและปานกลางเปนหลัก 
 ในการกําหนดเขตการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเพื่อเกษตรกรรม 165 ลานไร   ไดแบงเขตความเหมาะสม
เปน 3 เขต คือ เขตการใชท่ีดินมีความเหมาะสมมาก (Z-I)   ปานกลาง (Z-II)   และนอย (Z-III)   
ตามลําดับ   ซ่ึงสําหรับมังคุดพบเพียง 2 เขต เทานั้น คือ เหมาะสมมากและปานกลาง   เม่ือพิจารณา
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เปนรายภาคพบวา ในภาคตะวันออกเขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากมีเนื้อที่ 116,861 ไร   
พบมากท่ีจังหวัด จันทบุรี   มีเนื้อท่ี 100,168 ไร เขตการใชท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางมีเนื้อท่ี 
86,386 ไร พบมากท่ีจังหวัดจันทบุรี   มีเนื้อท่ี 47,178 ไร   ภาคใตเขตการใชท่ีดินมีความเหมาะสมมาก
มีเนื้อท่ี 143,392 ไร พบมากท่ีจังหวัด นครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี 45,016 ไรเขตการใชท่ีดินมีความเหมาะสม
ปานกลางมีเนื้อที่ 43,423 ไร  พบมากที่จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 13,637 ไร (ตารางที่ 6-1) และ
การกระจายของเขตการใชท่ีดินแสดงในรูปท่ี 6-1 ถึง 6-21 
 นอกจากนี้ไดพิจารณาเขตการใชท่ีดินในระดับตําบล (ตารางท่ี 6-2) เพื่อเปนแนวทางใหกับ
หนวยงานของรัฐบาลในการกําหนดแผนการพัฒนาในแตละพื้นที่ใหมีความสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง   ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหาโดยเฉพาะทางดานการเกษตรที่เกี่ยวกับ
มังคุดตรงประเด็นมากข้ึน   เพราะมังคุดจัดเปนพืชท่ีมีอนาคตไกลหากไดรับความรวมมือจากเกษตรกร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี   ราชินีผลไมของเมืองไทยก็สามารถนําเงิน
เขาสูประเทศและสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางดี 

 ขอเสนอแนะ 
 1. การพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีสงเสริมการปลูกมังคุด หนวยราชการควรนําขอมูลการกําหนด
เขตการใชท่ีดินสําหรับปลูกมังคุดไปใชใหเปนประโยชน  เพราะพ้ืนที่ท่ีกําหนดเขตการใชท่ีดินวามี
ความเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลางจะเปนพื้นที่ซึ่งคาดวาจะใหผลผลิตปริมาณสูง และ
ควรคํานึงถึงสวนประกอบอ่ืน ๆ อาทิ อยูใกลแหลงรับซ้ือ บริเวณดังกลาวมีเกษตรกรจํานวนหลายราย
เพื่อภาครัฐจักไดสนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
 2.  ควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุตาง ๆ เชน ปุยหมัก 
และ ปุยคอก เปนตน ผลการสํารวจพบวา เกษตรกรที่ปลูกมังคุดไดใชปุยดังกลาวควบคูกับปุยเคมี
อยูแลว   เกษตรกรท่ีสํารวจสวนใหญเห็นวาวิธีการนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดได  
และจากผลการสํารวจพบวาเกษตรกรประสบปญหาปจจัยการผลิตซ่ึงสวนใหญเปนปุยเคมีมีราคาสูง  
ดังนั้นเพื่อลดปริมาณการใชปุยเคมีอันจะเปนการประหยัดตนทุนและเปนการเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกร จึงควรท่ีหนวยงานของรัฐเชนกรมพัฒนาท่ีดินจักเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย
ควบคูกับการใชปุยเคมีซ่ึงอาจจะทําแปลงสาธิต ประชาสัมพันธการใชปุยอินทรีย ปุยหมักของเกษตรกร
โดยผานทางตัวแทนกรม คือ หมอดินอาสาและหนวยงานของกรม ฯ ในพื้นท่ี 
 3. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่ปลูกขนาดเล็กใหใหญขึ้น 
จากการสํารวจพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูกเฉลี่ยนอยกวา 5 ไรตอราย  การท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ  
ก็เพื่อสะดวกและเหมาะสมในการท่ีจะพัฒนาการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรในกระบวนการผลิต
มังคุดมากข้ึน 
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 4. ควรพัฒนาการทําสวนมังคุดโดยเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานและลดจํานวนแรงงาน
ในสถานการณการผลิตมังคุดคุณภาพ เกษตรกรจะตองเสียคาใชจายในการจางแรงงานเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมังคุดรอยละ 25 ของตนทุนการผลิตท้ังหมด คาแรงงานในการเก็บเกี่ยวตอตนจะมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับขนาดตน ทรงพุม จํานวนผลผลิตตอตนและจํานวนรุนของผลผลิต ดังนั้นตองทําใหตนมังคุด
มีขนาดพอเหมาะ และนําเทคนิคการชักนําการออกดอกมังคุดใหเปนรุนเดียวกันมาใช เพื่อใหการใช
แรงงานท่ีมีอยูนอยใหมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาดานการผลิตและการตลาดไปสูระบบการเกษตรที่ลดการใชสารเคมีตาง ๆ เพื่อ
ลดตนทุนการผลิต   
 6. ใชเทคโนโลยีอยางถูกหลักวิชาการเพื่อชวยในการเพิ่มผลผลิตมังคุดตอไร
แทนการเพิ่มพื้นท่ีปลูก 
 7. จัดหาตลาดรับซ้ือพรอมสนับสนุนการสงออกผลมังคุดสดสงขายยังตางประเทศ  
ภาครัฐควรจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตร เพราะรัฐจะจายเงินชดเชยหรือแทรกแซงหรือพยุงราคา
สินคาลดลง แตตองมีมืออาชีพเขามาบริหาร จัดการ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบท่ีมีมาตรฐาน
และคุณภาพ 
 8. ควรพัฒนาดานการแปรรูปผลผลิตมังคุดหรือองคประกอบของตนใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 
ใหมีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน อันจะเปนการเพ่ิมมูลคาของผลิตผลแลว เชนจากท่ีมีไวนมังคุด 
มังคุดกวน สบูมังคุด โดยท่ีภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธถึงคุณคาทางโภชนาการและสุขภาพ 
ตลอดจน ประโยชนของมังคุดทางเภสัชวิทยาและเคร่ืองสําอางเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูบริโภค  
  9. ภาครัฐควรชวยเหลือเกษตรกรในดานการพัฒนาแหลงน้ํา และจัดหาแหลงสินเช่ือ
ปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรมากข้ึน จากการสํารวจพบวาเกษตรกรมีปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรอยูในลําดับแรก ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูกมังคุดภาคตะวันออกประสบกับภัยแลงและ
ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเปนสัดสวนท่ีมากกวาเกษตรกรผูปลูกมังคุดภาคใต 
  10. ภาครัฐควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมตัวจัดตั้งเปนสหกรณการเกษตรในทองท่ี
ที่มีการปลูกมังคุดกันมาก เพื่อจะเปนองคกรท่ีเปนผูรวบรวมผลผลิตจัดสงไปขายโดยตรงกับผูสงออก
หรือเปนผูรับซ้ือรายใหญ ๆ และกวดขันควบคุมกันเองในดานคุณภาพผลผลิตในหมูสมาชิก จะทําให
มีอํานาจในการตอรองราคามากขึ้น นอกจากนั้นยังชวยใหมีการสงเสริมและเผยแพรความรู
แกเกษตรกรผูปลูกมังคุดไดงายและสะดวกข้ึน ท้ังสามารถแลกเปล่ียนความรูความชํานาญและ
ความคิดเห็นในการปลูก ในการเพิ่มผลผลิตหรือการแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นอีกดวย 
การมีสหกรณการเกษตรยังชวยใหไดรับความชวยเหลือดานเงินลงทุนจากสถาบันการเงินและ
หนวยงานของรัฐบาลมากข้ึนดวย 
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ตารางท่ี 6-1 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ มังคุด เปนรายภาค

ภาค จังหวัด เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)
Z-I Z-II Z-III รวม

ตะวันออก จันทบุรี 100,168 47,178 - 147,346
ตราด - 33,585 - 33,585
ปราจีนบุรี 2,113 - - 2,113
ระยอง 14,580 5,623 - 20,203

รวม 116,861 86,386 - 203,247
ใต กระบี่ 4,194 1,367 - 5,561

ชุมพร 41,907 13,637 - 55,544
ตรัง 404 - - 404
นครศรีธรรมราช 45,016 6,218 - 51,234
นราธิวาส 11,766 1,696 - 13,462
ปตตานี 8,634 1,304 9,938
พังงา 379 5,948 - 6,327
พัทลุง 5,952 490 - 6,442
ภูเก็ต 431 - - 431
ยะลา 1,987 - - 1,987
ระนอง 907 4,014 - 4,921
สงขลา 1,637 1,294 - 2,931
สตูล 189 130 - 319
สุราษฎรธานี 19,989 7,325 - 27,314

รวม 143,392 43,423 - 186,815
รวมท้ังประเทศ 260,253 129,809 - 390,062

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



ตารางท่ี 6-2    เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ มังคุด เปนรายตําบล

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ (กิ่งอ.) คลองพลู 8,832 - - 8,832

จันทเขลม 1,083 - - 1,083
ชากไทย 10,885 - - 10,885
ตะเคียนทอง 999 - - 999
พลวง 16,636 - - 16,636

รวม 38,435 - - 38,435
ขลุง ซึ้ง - 337 - 337

ตรอกนอง - 180 - 180
บอเวฬุ - 3,287 - 3,287
วังสรรพรส - 942 - 942

รวม - 4,746 - 4,746
ทาใหม เขาแกว 5,450 3,483 - 8,933

เขาบายศรี 1,258 1,370 - 2,628
ทาใหม 180 - 180
ทุงเบญจา 9,760 1,393 - 11,153
รําพัน - 842 - 842
สองพี่นอง 14,669 1,384 - 16,053

รวม 31,317 8,472 - 39,789
นายายอาม วังโตนด 480 3,737 - 4,217

วังใหม 1,288 29 - 1,317
รวม 1,768 3,766 - 5,534

โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน 1,452 1,698 - 3,150
หนองตาคง 197 2,247 - 2,444

รวม 1,649 3,945 - 5,594



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
จันทบุรี มะขาม ฉมัน 11,591 1,585 - 13,176

ทาหลวง 2,539 - - 2,539
ปถวี 443 1,598 - 2,041
มะขาม 5,089 4,210 - 9,299
วังแซม 5,779 - - 5,779
อางคีรี - 3,565 - 3,565

รวม 25,441 10,958 - 36,399
เมืองจันทบุรี เกาะขวาง - 45 - 45

คมบาง - 3,355 - 3,355
คลองนารายณ - 210 - 210
พลับพลา - 4,298 - 4,298
แสลง 830 - 830
หนองบัว - 1,716 - 1,716

รวม 830 9,624 - 10,454
สอยดาว ทรายขาว 116 - 116

ปะตง - 56 - 56
สะตอน 612 694 - 1,306

รวม 728 750 - 1,478
แหลมสิงห คลองนํ้าเค็ม - 404 - 404

พลิ้ว - 4,513 - 4,513
รวม - 4,917 - 4,917

รวม 8 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํ 100,168งอาเภอ   36 าบล 47178 - 147346



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
ตราด เขาสมิง เขาสมิง - 2,736 - 2,736

เทพนิมิต - 2,528 - 2,528
ประณีต - 16,842 - 16,842
วังตะเคียน - 277 - 277
สะตอ - 5,052 - 5,052
แสนตุง - 1,825 - 1,825

รวม - 29,260 - 29,260
บอไร ชางทูน - 3,993 - 3,993

หนองบอน - 170 - 170
รวม - 4,163 - 4,163

เมืองตราด หวยแรง - 162 - 162
รวม - 162 - 162

รวม 3 อําเภอ   9 ตําบล - 33,585 - 33,585
ปราจีนบุรี กบินทรบุรี บานนา 1,645 - - 1,645

หนองกี่ 468 - - 468
รวม 2,113 - - 2,113

รวม 1 อําเภอ   2 ตําบล 2,113 - - 2,113
ระยอง เขาชะเมา(กิ่งอ.) นํ้าเปน 3,903 - - 3,903

หวยทับมอญ 792 - - 792
รวม 4,695 - - 4,695

แกลง กองดิน 3,798 2,755 - 6,553
คลองปูน 2,094 - - 2,094
ทุงควายกิน 666 966 - 1,632
พังราด 156 33 - 189

รวม 6,714 3,754 - 10,468



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
ระยอง บานคาย บางบุตร 195 - - 195

รวม 195 - - 195
วังจันทร ชุมแสง 2,080 1,530 - 3,610

พลงตาเอ่ียม 896 339 - 1,235
รวม 2,976 1,869 - 4,845

รวม 3 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํงอาเภอ   9 าบล 14,580 5,623 - 20,203
กระบ่ี เกาะลันตา คลองยาง 37 - - 37

รวม 37 - - 37
เขาพนม หนาเขา 165 - - 165

รวม 165 - - 165
คลองทอม เพหลา 166 - - 166

รวม 166 - - 166
ปลายพระยา เขาตอ 168 - - 168

ปลายพระยา 314 - - 314
รวม 482 - - 482

เมืองกระบี่ กระบี่นอย 346 - - 346
เขาคราม 154 - - 154
เขาทอง 81 - - 81
ทับปริก 68 - - 68
ไสไทย 632 - - 632
หนองทะเล 126 - - 126
อาวนาง 95 - - 95

รวม 1,502 - - 1,502



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
กระบ่ี เหนือคลอง คลองเขมา 236 - - 236

ตลิ่งชัน 0 1,367 - 1,367
รวม 236 1,367 - 1,603

อาวลึก เขาใหญ 1,178 - - 1,178
คลองหิน 64 - - 64
บานกลาง 131 - - 131
แหลมสัก 93 - - 93
อาวลึกเหนือ 140 - - 140

รวม 1,606 - - 1,606
รวม 7 อําเภอ   19 ตํ 4,194าบล 1,367 - 5,561

ชุมพร ทาแซะ ทรัพยอนันต 292 - - 292
ทาขาม 705 - - 705
นากระตาม 438 - - 438
รับรอ 247 1,370 - 1,617
สองพี่นอง 25 - - 25
หินแกว 377 123 - 500

รวม 2,084 1,493 - 3,577
ทุงตะโก ชองไมแกว 1,329 1,542 - 2,871

ตะโก 7,225 220 - 7,445
ทุงตะไคร 421 - - 421

รวม 8,975 1,762 - 10,737
ปะทิว เขาไชยราช 1,492 655 - 2,147

ชุมโค 2,235 - - 2,235
บางสน 126 - - 126
สะพลี 1,214 1,897 - 3,111

รวม 5,067 2,552 - 7,619



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

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

พระรักษ 0 678 - 678
พะโตะ 0 356 - 356

รวม 124 1,034 - 1,158
เมืองชุมพร ขุนกระทิง 128 - - 128

ตากแดด 935 - - 935
ถ้ําสิงห 424 - - 424
ทุงคา 95 - - 95
นาชะอัง 18 - - 18
นาทุง 514 - - 514
บางลึก 1,444 - - 1,444
บานนา 1,155 640 - 1,795
วังไผ 1,166 - - 1,166
วังใหม 3,319 218 - 3,537
วิสัยเหนือ 785 - - 785
หาดพันไกร 1,010 739 - 1,749

รวม 10,993 1,597 - 12,590
ละแม ทุงคาวัด 1,614 204 - 1,818

ทุงหลวง 182 - - 182
ละแม 938 594 - 1,532

รวม 2,734 798 - 3,532



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
ชุมพร สวี เขาทะลุ - 723 - 723

ครน 86 - - 86
ทุงระยะ 1,616 - - 1,616
นาโพธิ์ 26 - - 26
นาสัก 4,211 3,503 - 7,714
วิสัยใต 134 - - 134
สวี 167 - - 167

รวม 6,240 4,226 - 10,466
หลังสวน ขันเงิน 353 - - 353

นาขา 2,370 - - 2,370
บางมะพราว 180 - - 180
บานควน 1,424 - - 1,424
ปากนํ้า 323 - - 323
วังตะกอ 435 175 - 610
หาดยาย 261 - - 261
แหลมทราย 344 - - 344

รวม 5,690 175 - 5,865
รวม 8 อําเภอ   46 ตําบล 41,907 13,637 - 55,544

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

รวม 189 - - 189
ปะเหลียน ปะเหลียน 98 - - 98

รวม 98 - - 98
หวยยอด ปากแจม 117 - - 117

รวม 117 - - 117
รวม 3 อําเภอ   4 ตํ 404าบล - - 404



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

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

นบพิตํา 174 - - 174
นาเหรง 449 - - 449

รวม 793 - - 793
ขนอม ควนทอง 794 171 - 965

รวม 794 171 - 965
จุฬาภรณ นาหมอบุญ 281 - - 281

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

รวม 698 300 - 998
ฉวาง ละอาย 989 - - 989

หวยปริก - 31 - 31
รวม 989 31 - 1,020

เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน - 467 - 467
สวนหลวง - 49 - 49

รวม - 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



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

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

เชียรใหญ แมเจาอยูหัว - 770 - 770
รวม 0 770 - 770

ทาศาลา กลาย 573 - - 573
ดอนตะโก - 94 - 94
ตลิ่งชัน 9,350 - - 9,350
ทาขึ้น 58 - - 58
โมคลาน - 321 - 321
สระแกว 7,009 - - 7,009

รวม 16,990 415 - 17,405
ทุงสง ชะมาย 88 - - 88

ถ้ําใหญ 595 - - 595
นํ้าตก 66 - - 66

รวม 749 - - 749
ทุงใหญ กุแหระ 30 - - 30

บางรูป 64 - - 64
รวม 94 - - 94

พรหมคีรี ทอนหงส 1,710 - - 1,710
นาเรียง 307 57 - 364
บานเกาะ 2,740 - - 2,740
พรหมโลก 378 - - 378
อินคีรี 121 80 - 201

รวม 5,256 137 - 5,393
พระพรหม ทายสําเภา 728 - - 728

นาพรุ 155 - - 155
รวม 883 - - 883



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช พิปูน กะทูน - 85 - 85

เขาพระ 202 - - 202
รวม 202 85 - 287

เมืองนครศรีฯ กําแพงเซา 38 - - 38
ไชยมนตรี 430 - - 430
ทางิ้ว 346 17 - 363
นาทราย - 70 - 70
ปากพูน - 848 - 848
โพธิ์เสด็จ 314 - - 314

รวม 1,128 935 - 2,063
รอนพิบูลย ควนเกย 52 - - 52

ควนพัง - 1,151 - 1,151
รอนพิบูลย 1,010 - - 1,010
หินตก 1,249 - - 1,249

รวม 2,311 1,151 - 3,462
ลานสกา เขาแกว 680 - - 680

ทาดี 578 - - 578
ลานสกา 5,872 - - 5,872

รวม 7,130 - - 7,130
สิชล เขานอย 2,604 - - 2,604

ฉลอง 235 - - 235
ทุงปรัง 238 - - 238
เทพราช 313 - - 313
เปลี่ยน 66 - - 66
สิชล 137 - - 137
สี่ขีด 621 - - 621



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
นครศรีธรรมราช รวม 4,214 - - 4,214

หัวไทร ควนชะลิก - 98 - 98
ทรายขาว 82 - - 82

รวม 82 98 - 180
รวม 17 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํงอาเภอ   64 าบล 45,016 6,218 - 51,234
นราธิวาส จะแนะ ชางเผือก 437 - - 437

ดุซงญอ 533 - - 533
ผดุงมาตร 106 - - 106

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

รวม 174 - - 174
บาเจาะ บาเจาะ 82 - - 82

ปะลุกาสาเมาะ 435 - - 435
รวม 517 - - 517

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

รวม 3,141 - - 3,141



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

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

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

แมดง 84 - - 84
โละจูด 152 - - 152

รวม 317 - - 317
ศรีสาคร เชิงคีรี 277 - - 277

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

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

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

รวม 1,516 1,434 - 2,950



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

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

สุไหงโกลก 67 - - 67
รวม 236 - - 236

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

รวม 1,022 - - 1,022
รวม 10 อําเภอ ตํ   41 าบล 11,766 1,696 - 13,462
ปตตานี กะพอ กะรุบี 1,987 - - 1,987

ตะโละดือรามัน 560 - - 560
รวม 2,547 - - 2,547

โคกโพธิ์ ควนโนรี 159 - - 159
โคกโพธิ์ 173 - - 173
ชางใหตก 467 - - 467
ทุงพลา 260 - - 260
นาประดู 537 - - 537
บางโกระ 188 - - 188
ปากลอ 138 - - 138
มะกรูด 318 - - 318

รวม 2,240 - - 2,240
ทุงยางแดง ปากู 153 - - 153

พิเทน 608 - - 608
รวม 761 - - 761



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
ปตตานี เมืองปตตานี บาราเฮาะ - 130 - 130

ปะกาฮะรัง - 591 - 591
รวม - 721 - 721

แมลาน แมลาน 43 - - 43
รวม 43 - - 43

ไมแกน ดอนทราย - 77 - 77
ไมแกน - 26 - 26

รวม - 103 - 103
ยะรัง กระโด 163 - - 163

เขาตูม 560 - - 560
คลองใหม 465 - - 465
ประจัน 541 - - 541
ปตูมุดี 65 - - 65
เมาะมาวี 272 - - 272
ระแวง 193 - - 193
สะดาวา 206 - - 206

รวม 2,465 - - 2,465
ยะหร่ิง จะรัง - 263 - 263

บาโลย - 217 - 217
รวม - 480 - 480

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

รวม 578 - - 578



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
รวม 9 อําเภอ   32 ตําบล 8634 1304 9938

พังงา กะปง กะปง - 523 - 523
ทานา - 179 - 179
รมณีย - 242 - 242
เหล - 94 - 94

รวม - 1,038 - 1,038
คุระบุรี บางวัน - 63 - 63

รวม - 63 - 63
ตะกั่วปา โคกเคียน - 170 - 170

ตะกั่วปา - 69 - 69
ตําตัว - 148 - 148
บางนายสี - 989 - 989
บางมวง - 28 - 28

รวม - 1,404 - 1,404
ทับปุด โคกเจริญ 78 - - 78

บอแสน - 252 - 252
รวม 78 252 - 330

ทายเหมือง ทายเหมือง - 22 - 22
นาเตย - 15 - 15
ลําภี - 3,154 - 3,154

รวม - 3,191 - 3,191
เมืองพังงา ถ้ํานํ้าผุด 301 - - 301

รวม 301 - - 301
รวม 6 อําเภอ   16 ตําบล 379 5,948 - 6,327



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
พัทลุง ศรีนครินทร(กิ่งอ.) บานนา 14 - - 14

ลําสินธ 442 - - 442
รวม 456 - - 456

กงหรา คลองเฉลิม 259 - - 259
คลองทรายขาว 106 - - 106
ชะรัด 162 - - 162
สมหวัง - 210 - 210

รวม 527 210 - 737
เขาชัยสน โคกมวง 14 - - 14

รวม 14 - - 14
ควนขนุน ปนแต - 147 - 147

รวม - 147 - 147
ตะโหมด คลองใหญ 489 - - 489

ตะโหมด 3,092 - - 3,092
รวม 3,581 - - 3,581

ปาบอน หนองธง 370 - - 370
รวม 370 - - 370

ปาพะยอม เกาะเตา 101 133 - 234
รวม 101 133 - 234

เมืองพัทลุง ชัยบุรี 285 - - 285
ทาแค 127 - - 127
ทามิหรํา 172 - - 172
นาทอม 143 - - 143
รมเมือง 176 - - 176

รวม 903 - - 903
รวม 7 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํงอาเภอ   17 าบล 5,952 490 - 6,442



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย 431 - - 431

รวม 431 - - 431
รวม 1 อําเภอ   1 ตําบล 431 - - 431

ยะลา กรงปนัง(กิ่งอ.) สะเอะ 235 - - 235
หวยกระทิง 181 - - 181

รวม 416 - - 416
เมืองยะลา บุดี 363 - - 363

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

รวม 1,470 - - 1,470
ยะหา ละแอ 101 - - 101

รวม 101 - - 101
รวม 2 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํงอาเภอ   10 าบล 1,987 - - 1,987
ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. 907 360 - 1,267

นํ้าจืด - 343 - 343
ปากจ่ัน - 318 - 318
ลําเลียง - 2,843 - 2,843

รวม 907 3,864 - 4,771
กะเปอร เชี่ยวเหลียง - 150 - 150

รวม - 150 - 150
รวม 2 อําเภอ   5 ตําบล 907 4,014 - 4,921



ตารางท่ี 6-2   ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
สงขลา กระแสสินธุ เกาะใหญ 83 - - 83

รวม 83 - - 83
จะนะ ทาหมอไทร - 28 - 28

นาหวา 75 - - 75
นํ้าขาว 70 - - 70
สะพานไมแกน 246 54 - 300

รวม 391 82 - 473
เทพา เทพา - 346 - 346

ปากบาง - 272 - 272
รวม - 618 - 618

นาทวี ประกอบ 84 - - 84
สะทอน 125 212 - 337

รวม 209 212 - 421
บางกล่ํา แมทอม - 66 - 66

รวม - 66 - 66
รัตภูมิ กําแพงเพชร - 124 - 124

เขาพระ 70 88 - 158
ทาชะมวง 185 - - 185

รวม 255 212 - 467
สะเดา ทุงหมอ 146 - - 146

ปริก - 104 - 104
สํานักแตว 110 - - 110

รวม 256 104 - 360



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
สงขลา สะบายอย เขาแดง 68 - - 68

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

รวม 443 - - 443
รวม 8 อําเภอ   20 ตําบล 1,637 1,294 - 2,931

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

รวม 189 - - 189
เมืองสตูล บานควน - 130 - 130

รวม - 130 - 130
รวม 2 อําเภอ   3 ตําบล 189 130 - 319
สุราษฎรธานี วิภาวดี(กิ่งอ.) ตะกุกใต 276 32 - 308

ตะกุกเหนือ 644 - - 644
รวม 920 32 - 952

กาญจนดิษฐ กรูด 168 - - 168
กะแดะ 76 - - 76
ชางขวา 525 - - 525
ทาอุแท 144 - - 144
ปารอน 94 - - 94

รวม 1,007 - - 1,007
คีรีรัฐนิคม ถ้ําสิงขร 106 - - 106

ทากระดาน 1,543 - - 1,543
ทาขนอน 271 - - 271
นํ้าหัก 434 - - 434
ยานยาว 413 - - 413



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
สุราษฎรธานี รวม 2,767 - - 2,767

เคียนซา บานเสด็จ 63 - - 63
รวม 63 - - 63

ไชยา ปากหมาก 266 - - 266
เลม็ด 121 - - 121

รวม 387 - - 387
ดอนสัก ไชยคราม 66 - - 66

ปากแพรก 346 - - 346
รวม 412 - - 412

ทาฉาง เขาถาน 54 - - 54
รวม 54 - - 54

ทาชนะ คลองพา 334 - - 334
คันธุลี 1,505 - - 1,505
ทาชนะ 377 - - 377
ประสงค 284 - - 284
สมอทอง 632 - - 632

รวม 3,132 - - 3,132
บานนาเดิม ทาเรือ 43 - - 43

นาใต 109 - - 109
รวม 152 - - 152

บานนาสาร คลองปราบ 817 - - 817
ทุงเตา 306 - - 306
ทุงเตาใหม 162 - - 162
นาสาร 4,200 207 - 4,407
นํ้าพุ 989 - - 989
พรุพี 258 - - 258



ตารางท่ี 6-2 ( ตอ )

จังหวัด อําเภอ ตําบล
เน้ือท่ีเขตการใชท่ีดิน (ไร)

Z-I Z-II Z-III รวม
สุราษฎรธานี เพิ่มพูนทรัพย 36 178 - 214

ลําพูน 929 324 - 1,253
รวม 7,697 709 - 8,406

พนม คลองชะอุน 382 - - 382
คลองศก 0 1,854 - 1,854
ตนยวน 329 - - 329
พลูเถื่อน 324 - - 324

รวม 1,035 1,854 - 2,889
พระแสง บางสวรรค 173 - - 173

รวม 173 - - 173
พุนพิน เขาหัวควาย 64 - - 64

ทาขาม 107 - - 107
นํ้ารอบ 338 - - 338
บางงอน 101 - - 101
บางเดือน 240 - - 240
มะลวน - 4,730 - 4,730
หนองไทร 345 - - 345

รวม 1,195 4,730 - 5,925
เวียงสระ เขานิพันธ 69 - - 69

บานสอง 820 - - 820
เวียงสระ 106 - - 106

รวม 995 - - 995
รวม 13 อําเภอ 1 กิ่ ํ ตํงอาเภอ   48 าบล 19,989 7,325 - 27,314
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 
การสุมตัวอยาง (Sampling) 

 การสุมตัวอยางหมายถึงกระบวนการจัดกระทําใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง (Sampling) 
ที่เปนตัวแทนประชากร (Population) การสุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเปนตัวแทนของประชากรไดจะตอง
เลือกวิธีสุมตัวอยางท่ีเหมาะสมและกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใหญเพียงพอ 

 วิธีการสุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเปนการสุมตัวอยางแบบไมลําเอียงโดยอาศัยหลักความนาจะเปน 
(Probability sampling) การกําหนดขาดกลุมตัวอยางท่ีใหญเพียงพอสามารถดําเนินการไดโดยใช
สูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมหรือใชตารางสําเร็จรูป 

วิธีการสุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับงานกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 วิธีการสุมตัวอยางประชากรแบบท่ีมีประชากรท่ีอยูรวมกันเปนกลุม ๆ  (Cluster) โดยแตละกลุม
มีลักษณะในกลุมท่ีหลากหลายหรือมีความแตกตางในทํานองเดียวกันระหวางกลุมมีความคลายกัน 
เรียกวา วิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ถาการจัดกลุมของประชากรเปนกลุมยอย 
โดยใชสภาพทางภูมิศาสตร (Geographic subdivision) เปนหลัก จะเรียกวา Area sampling  

 วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) เปนการสุมตัวอยาง
ประชากรแบบจัดประชากรเปนพวกหรือช้ัน (Stratum) โดยยึดหลักใหพวกของประชากรมีลักษณะ
ภายในคลายกันหรือเปนเอกพันธ (Homogeneous) มากท่ีสุดแตจะแตกตางกันระหวางช้ันมากท่ีสุด 
จากนั้นจึงทําการสุมจากแตละช้ันมาทําการศึกษาโดยใชสัดสวนของกลุม ตัวอยางประชากรทีสุ่มข้ึนมา
เทากันหรือไมเทากันก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 วิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) เปนการสุมตัวอยางประชากร
โดยแบงประชากรออกเปนลําดับช้ันตาง ๆ แบบลดหล่ัน เชน ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน 
โดยทําการสุมประชากรจากหนวยลําดับชั้นที่ใหญกอน แลวทําการสุมหนวยที่มีลําดับรองลงไป
ทีละข้ันจนถึงกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
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ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 การหาขนาดของกลุมตัวอยางเปนการกําหนดจํานวนตัวอยางท่ีจะตองเก็บมาวิเคราะห 
เพื่อใหไดคาตัวแทนประชากรการกําหนดจํานวนตัวอยางท่ีเหมาะสม จะทําใหสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและประหยัดคาใชจาย โดยผลที่ไดจะมีความนาเช่ือถือและยอมรับได
ตามหลักสถิติ วิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีนิยมมี 2 วิธีดวยกันคือ 

 1. ใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง 

 n = 
NZ2σ2

 NE2+Z2σ2   

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง Z= คาท่ีกําหนดจากความเช่ือม่ัน 
N= ขนาดของประชากร ความเช่ือม่ัน คา Z 
σ2= คาความแปรปรวนของตัวแปรหลักท่ีตองการศึกษา 90% 1.65 
E= คาความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมเส่ียงในการสรุปผล 95% 1.96 
 99% 2.58 

 2. หาโดยใชตารางสําเร็จรูป 
  ตารางขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากร (µ) ที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 99,95 และ 90 เปอรเซ็นต เม่ือยอมใหความคลาดเคล่ือน (E) เกิดข้ึนในระดับ ± 5%  , ± 10% 
และ ± 15% ของคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1-1 ขนาดของกลุมตัวอยาง สําหรับศึกษาคาเฉล่ียของประชากร (µ) ณ ระดับ
ความเช่ือม่ัน 99, 95 และ 90 เปอรเซ็นต เม่ือยอมใหความคลาดเคล่ือน (E) 
ของการประมาณคาสัดสวนเกิดข้ึนไดในระดับ +5%, +10 และ +15% ของ
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

ระดับความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่น 99% ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความเชื่อมั่น 90% 
         ความคลาดเคลื่อน (E) 

 
ขนาดของประชากร 

± 5%   ± 10% ± 15% ± 5%   ± 10% ± 15% ± 5%   ± 10% ± 15% 

100 
200 
300 
500 
700 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
50,000 
70,000 

100,000 
∞ 

97 
189 
277 
439 
586 
783 

1,059 
1,286 
1,475 
1,636 
1,775 
1,895 
2,000 
2,093 
2,250 
2,377 
2,483 
2,571 
2,647 
2,903 
3,051 
3,214 
3,359 
3,424 
3,475 
3,600 

90 
164 
225 
321 
394 
474 
563 
621 
662 
692 
716 
735 
750 
763 
783 
797 
809 
818 
826 
849 
861 
874 
884 
889 
892 
900 

80 
133 
171 
222 
255 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
395 
397 
398 
398 
400 

94 
178 
253 
381 
487 
615 
774 
889 
976 

1,043 
1,098 
1,143 
1,180 
1,212 
1,263 
1,302 
1,333 
1,358 
1,379 
1,446 
1,481 
1,519 
1,550 
1,564 
1,575 
1,600 

80 
133 
171 
222 
255 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
395 
397 
398 
398 
400 

64 
94 

112 
131 
142 
151 
159 
163 
166 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
173 
174 
174 
175 
176 
176 
177 
177 
177 
177 
178 

92 
169 
235 
343 
426 
521 
631 
705 
759 
799 
831 
856 
877 
894 
922 
942 
959 
971 
982 

1,015 
1,033 
1,051 
1,066 
1,072 
1,077 
1,089 

73 
115 
143 
176 
196 
214 
230 
240 
246 
250 
253 
255 
257 
258 
260 
262 
263 
263 
265 
267 
269 
270 
271 
271 
272 
272 

55 
75 
86 
97 

103 
108 
112 
114 
115 
116 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
121 
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ภาคผนวก 2 
มังคุด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 มังคุดเปนไมผลขนาดกลาง  ตนโตเต็มท่ีจะมีความสูงประมาณ 10-25 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของลําตนประมาณ 25-35 เซนติเมตร เปลือกของลําตนจะมีสีน้ําตาลเขม ลําตนจะเจริญเติบโตชา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตนอายุนอย  ๆลักษณะทรงตนมังคุดจะตั้งตรงและแข็งแรง ทรงพุมเปนแบบพีรามิด 
มีการแตกกิ่งกานออกจากลําตนเปนรัศมีรอบๆ ลําตนเทากันทุกดาน 
 ใบ มีขนาดใหญและมีลักษณะคลายรูปไข คอนขางยาว สวนของโคนใบอาจจะเล็กเรียวหรือ
เปนมุมปาน หรือใบกลม ปลายใบแคบและหนาแข็ง พื้นใบดานบนจะมีสีเขียวเขมถึงเขียวอมเหลือง 
มีลักษณะมัน มองเห็นเสนขนานของใบมีประมาณ 35-40 คู ยาวจนชิดขอบใบ ดานทองใบจะมีสีเหลือง 
หรือเหลืองอมเขียว ใบมีความกวางประมาณ 4.5 ถึง 10 เซนติเมตร และยาวต้ังแต 12-23 เซนติเมตร 
กานใบแตละกานยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตร 
 ดอกมังคุด  จะเกิดบนปลายก่ิงท่ีมีอายุกวา 2 ป ข้ึนไป ลักษณะการเกิดดอกเดี่ยวหรือเปนคู
มีเสนผาศูนยกลางของดอกประมาณ 5 ถึง 6 เซนติเมตร กานดอกหนาแข็ง และเปนเหล่ียมยาว
ประมาณ 1.8-2 เซนติเมตร หนา 0.7-0.9 เซนติเมตร แตละดอกจะมีกลีบดอก 4 กลีบ คือ 2 กลีบแรก
จะอยูดานใน หอหุมดวย 2 กลีบนอกซ่ึงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีสีเขียวอมเหลือง กลีบดานใน
จะมีขนาดเล็กกวา ตรงขอบมีสีแดง สวนกลีบเล้ียงมี 4 กลีบ เชนเดียวกัน มีลักษณะของกลีบเปนรูปไข 
คอนขางกลม หนาและอวบ มีสีเขียวอมเหลือง สวนขอบมีสีแดง กลีบเล้ียงใหญประมาณ 2.5 x 3.0 
เซนติเมตร สวนในดอกของตัวเมียอาจจะพบสวนของตัวผูท่ีเปนหมัน เรียกวา สตามิโนด (Staminode) 
อยูดวยกันประมาณ 1 ถึง 3 ดอก ติดอยูตรงฐานภายในดอกตัวเมีย ยาวประมาณ 0.5-0.6 เซนติเมตร 
อับละอองเกสรตัวผูมีขนาดเล็กและเปนหมัน 
 รังไข  มีลักษณะเปนแฉก จัดตัวเปนวงกลมแนบติดผิวมีเซลล 4-8 เซลล สวนกานเกสรตัวเมีย
หรือยอดรังไขในดอกจะมีลักษณะกลมอยูติดผิวและมีลักษณะคลายเซลลท่ีอยูในรังไข 
 ผลมังคุด  ประกอบดวยยอดของรังไขในดอกหอหุมดวยกลีบเล้ียง ผลมีขนาดเสนผาศูนย กลาง            
ประมาณ 3.5-7.0 เซนติเมตร ผลมียางสีเหลือง เม่ือปอกเปลือกมังคุดจะเห็นกลีบสีขาวนารับประทาน 
จํานวน 4-8 กลีบ ซ่ึงกลีบสีขาวแตละกลีบจะมีเมล็ดอยูภายใน 2-3 เมล็ดตอผล เมล็ดมีความยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมังคุด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
 



ผ-5

 เมล็ดมังคุด  เกิดจากเนื้อเยื่อของไขออนจานช้ันท่ีเรียกวา นิวเซลลัส ไมไดเกิดจากการผสม
แบบเมล็ดพืชชนิดอ่ืนท่ัวไป ดังนั้นเมล็ดจึงมีอายุส้ันกวาปกติเม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืน เมล็ดที่อยู
ในผลสุกจะมีอายุเพียง  3-5 สัปดาห แตถาเก็บเมล็ดไวในสภาพที่เหมาะสม  คือ  อุณหภูมิ
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนพอเหมาะ อายุของเมล็ดจะยาวข้ึน 
 การปลูกมังคุดสวนใหญจะปลูกโดยใชเมล็ด ทําใหมังคุดใชเวลาในการใหผลผลิตชากวา
ผลไมอ่ืน ๆ คือ มังคุดจะใชเวลาในการปลูกประมาณ 7-10 ป แตถาแมการขยายตัวของมังคุดจะเปนไป
อยางชา ๆ มังคุดก็เปนพืชท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ คือไมมีโรคและแมลงท่ีรายแรงเหมือนกับ
ผลไมอ่ืนๆ และทนทานตอสภาพแวดลอมไดดีกวาไมผลชนิดอ่ืน ๆ  

พันธุมังคดุ 

 ปจจุบันมังคุดท่ีปลูกในประเทศมีอยูสายพันธุเดียว จึงจัดไดวามังคุดเปนผลไม �พรหมจรรย" 
(Parthenocarpic) เพราะมังคุดเปนผลไมท่ีขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดและไมไดเกิดมาจากการผสม
เกสร แตจะนํามาจากเน้ือเยื่อของอวัยวะเพศเมียแทน ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษของมังคุด ทําใหไมมี
ความแปรปรวนทางดานพันธุกรรมการคัดเลือกสายพันธุใหผลผลิตท่ีดี จึงเปนเร่ืองทําไดยาก จะตองมี
การศึกษาคัดเลือกพันธุมังคุดเพื่อจะไดมาซ่ึงสายพันธุท่ีมีผลผลิตท่ีสูงและมีคุณภาพท่ีดีตอไป 

การปลูก 

 การทําสวนมังคุดนั้น การเตรียมพื้นท่ีก็คลายกับการทําสวนผลไมชนิดอ่ืน ๆ โดยจะเร่ิม
เพาะปลูก ต้ังแตชวงฤดูแลงเพื่อความสะดวก และควรเตรียมเคร่ืองมือการเกษตรใหพรอม  

การเตรียมพื้นท่ี 

 1. พื้นท่ีดอน  
 - ไถพรวน คือ การปรับพื้นท่ีใหเรียบรอยและขุดรองระบายนํ้า แตถาหากพบวาเคยมี
ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ีนั้นมากอน ก็ไมควรไถพื้นท่ีนัน้  

 2. พื้นท่ีลุม 
 - พื้นท่ีมีน้ําทวมขังไมมาก ควรนําดินมาเทกองตามผังปลูก สูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร 
แลวปลูกมังคุดบนสันกลางของกองดิน 
 - พื้นท่ีมีน้ําทวมขังมาก ควรยกรองสวนใหมีขนาดสันรองกวางไมนอยกวา 6 เมตร 
รองน้ํา กวาง1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้าํเขา-ออก เปนอยางด ี
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วิธีการปลูก 

 1. การคัดเลือกตนพันธุ 
 - ควรเลือกตนพนัธุท่ีไดจากการเพาะเมล็ด 
 - มีความสมบูรณแข็งแรง อายุไมนอยกวา 2 ป หรือมีความสูงมากกวา 30 เซนติเมตร  
 - มีระบบรากสมบูรณไมขดหรืองอ 

 2. ระยะการปลูก 
 การปลูกมังคุดควรปลูกสลับกับผลไมชนิดอื่น ๆ ระยะปลูกขึ้นอยูกับระยะถี่หาง
ของตนไมท่ีเปนไมประธาน เชน ปลูกมังคุดแซมในสวนทุเรียนท่ีมีระยะการปลูก 10 เมตรถาหาก
การปลูกมังคุดเปนสวนเอกเทศ หรือเปนการปลูกมังคุดอยางเดียว ระยะปลูกท่ีเหมาะสมตองข้ึนอยูกับ
ความอุดมสมบูรณของดิน คือ ระยะปลูกตั้งแต 6-10 เมตร ระยะปลูกที่เหมาะสมของมังคุด คือ 
10x10 เมตร เพราะมังคุดเปนผลไมท่ีเจริญเติบโตชํ้าและตองการรมเงาบาง บางสวนที่ทําการปลูก
ระยะ 6x6 เมตร เม่ือตนใหญราว 20-30 ป ก็ตองทําการตัดออกเพื่อไมใหตนสูงใหญจนเกินไป 
 

ตารางแสดงระยะปลูกและจํานวนตนตอไร 
ระยะปลูก (เมตร) จํานวนตนตอไร 

6 51 
7 38 
8 30 
9 22 
10 18 

 
 3. วิธีปลูก 

 แบบเตรียมหลุมปลูก 
 - ขุดหลุม กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร ในพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
 - ผสมดินปลูกดวยหญาแหง ปุยคอกและปุยเคมี 
 - ตากดินท้ิงไวระยะหนึ่งจนดนิยุบตัวคงท่ีหลังจากนั้นเติมดินผสมลงไปอีกจนเต็ม 
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 - ปลูกตนพันธุในหลุม ใหรอยตอระหวางตนพันธุและตนตออยูสูงกวาระดับพื้นดิน 
กลบดินรอบตนพันธุใหแนน 
 - ผูกเชือกยดึตนกลามังคุดติดกบัไมหลักเพื่อกันการโยกคลอนของตน 

 แบบนั่งแทนหรือยกโคก 
 -  ไมตองขุดหลุมปลูก 
 - วางตนพันธุ แลวขุดดินมากกลบจนอยูในระดับเดียวกับผิวดินของตนพันธุ 
ในลักษณะลาดเอียงออกไปโดยรอบรัศมีประมาณ 1 เมตร กลบดินใหแนน 
 -  พรวนดินและขุดดินเพื่อขยายโคน ปละ 1 คร้ัง จนเร่ิมใหผลผลิตจึงหยุด 

การดูแลรักษา 

 การบังแสง 
 มังคุดตองการรมเงาตั้งแตแรกไปจนโต ในระยะที่เปนตนออนอายุประมาณ 1-2 ป 
สวนของตาและใบออนจะถูกทําลายโดยแสงแดดไดงาย ดังนั้นในวันท่ีปลูกตองจัดทํารมเงาใหทันที 
สวนวัสดุบังแสงอาจจะเปนแบบช่ัวคราว คือ ใชทางมะพราวเปนวัสดุบังแสง โดยใชไมไผ 4 หลัก 
นําทางมะพราวผูกกับหลักไมไผเพื่อบังแสง ใหตนมังคุดท้ังดานบนและดานขาง นอกจากชวยบังแสงแลว
ยังสามารถปองกันการกระแทกของฝนและลมไดอีกดวย สวนรมเงาถาวรท่ีนิยมคือ การปลูกพืชบังรม
ใหมังคุด เชน ทุเรียน กระถินยักษ ทองหลาง แคฝร่ัง และกลวย เปนตน 

 การใหน้ํา 
 น้ําเปนส่ิงจําเปนสําหรับมังคุด เพราะตนมังคุดตองการน้ํามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก
ของการปลูกจะขาดน้ําไมได เพราะระบบรากของมังคุดมีรากขนออนนอยมากทําใหพื้นท่ีผิวเพื่อ  
ดูดซับน้ํามีนอย ถาหากตนมังคุดขาดน้ําจะปรากฏอาการเหี่ยวเฉาจนถึงตายได ดังนั้นในฤดูแลงและ
ระยะตนมังคุดเล็กจะตองใหน้ําวันเวนวันหรือสองวันคร้ังข้ึนอยูกับสภาพดิน จนกวาตนจะต้ังตัวได 
ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการระบายนํ้าไมใหทวมตน 
 วิธีการใหน้ํามังคุด อาจทําไดโดยการใชสายยางรดเฉพาะกิ่งที่โคนตน หรือใชสายยางฉีด
ใหท่ัวท้ังตนจะเปนการชวยเพิ่มปริมาณความช้ืนในอากาศบริเวณรอบ ๆ ตนใหสูงข้ึน โดยเฉพาะใบ
จะถูกชะลางใหสะอาดชวยทําใหมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีการใหน้ํา    
ท่ีจะตองกระทําเปนประจําทุกคร้ัง คือ หลังจากใสปุย ท้ังนี้เพื่อเปนการละลายปุยลงสูดินและเจือจางปุย
ไมใหเปนอันตรายตอระบบรากของมังคุด 
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 การใหปุย 
 การใหปุยจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับตนมังคุดซ่ึงเปนพืชท่ีเติบโตใหผลผลิตชา ปุยเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีจะทําใหผลมังคุดมีขนาดใหญตามความตองการ อายุของตนมังคุดประมาณ 8-10 ป จึงจะเร่ิมใหผล 
การบํารุงรักษาและใหปุยจะทําใหมังคุดสามารถใหผลเร็วข้ึน 1-2 ป หลังจากปลูกตนมังคุดมีอายุ
ประมาณ 1 เดือน ควรใสปุยอินทรีย ปุยคอก และปุยหมัก ในอัตราตนละ 10 กิโลกรัม ถาหากเปนปุยเคมี
ควรใชสูตร 15-15-15 หรือ 20-20-20 ในชวงของการเจริญเติบโตควรใส 2-3 ครั้งละเทา ๆ กัน 
ในครั้งแรกใหใสหลังจากปลูก 1 เดือน หรือระหวางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สวนครั้งที่สอง
ใสในชวงเดือนธันวาคม วิธีใสปุยควรหวานปุยไปรอบ ๆ โคนตนใหหางจากโคนประมาณ 20-30 
เซนติเมตร พรอมกัลปพรวนดินแลวใชดินกลบ ควรใสปุยในชวงท่ีดินมีความช้ืนเพื่อใหปุยสามารถ
ละลายในดินได เม่ือมังคุดเร่ิมออกดอกและติดผล ควรใหน้ําอยางตอเนื่องเม่ือติดลูกแลวประมาณ   
1 เดือน ใหใสปุยสูตร 12-12-24 หรือสูตร 13-13-21 ในอัตราตนละ 1.5 กิโลกรัม การใสปุย
ควรหวานปุยลงไปใหท่ัวบริเวณทรงพุมของตนแลวใชคราดกลบปุยบาง ๆ ใชน้ํารดตามเพ่ือใหปุย
ละลายซึมลงในดิน เพื่อเปนการบํารุงใหผลเจริญเติบโตและมีรสชาติดี เมื่อมังคุดเริ่มใหผลและ
เก็บเกี่ยว ควรตัดแตงกิ่งท่ีหักแหงหรือไมสมบูรณออกและใสปุยอินทรียบริเวณทรงพุมในอัตรา 20-30 
กิโลกรัมตอตนแลวพรวนดินกลบ หลังจากใสปุยอินทรียไปประมาณ 1 เดือนใหใสปุยเคมีสูตร 
15-15-15 หรือสูตร 10-10-14 หรือสูตร 13-13-21 อัตราตนละ 1.5 กิโลกรัม ซึ่งการใสปุยมังคุด
ในระยะนี้  จะตรงกลับชวงฤดูฝน การใสควรใสเปนหลุม ๆ โดยขุดหลุมลึก 3-5 เซนติเมตร 
หลุมควรหางจากกันประมาณ 60 เซนติเมตร และหยอดปุยลงไปในหลุมกลบดินเพื่อปองกัน
การถูกน้ําพัดพาเมื่อฝนตกหนัก การใสปุยควรใสใหทั่วๆ เทากับบริเวณทรงพุม ปริมาณการใสปุย
ในปตอ ๆ ไปควรขึ้นอยูกับขนาดของตนและความอุดมสมบูรณของดิน คือ ควรเร่ิมต้ังแตนอยและ
เพิ่มมากข้ึนทุกป เม่ือผลมากควรใสเพิ่มมากข้ึนตาม 

 การตัดแตงก่ิง 
 ตนมังคุดมีการเจริญเติบโตในลักษณะลําตนเดี่ยวๆ และมีกิ่งแขนงใหญแตกออกจากลําตน
รอบทิศทางประมาณ 10-20 กิ่ง ในระยะ 3 ป แรกของการปลูก จึงไมจําเปนตองตัดแตงกิ่ง ควรทํา
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตประจําปเสร็จลงแลว หรือทําปละคร้ัง โดยตัดแตงกิ่งที่แก กิ่งที่บอบซํ้า 
กิ่งเปนโรค กิ่งท่ีแซมออกมากไมไดเปนประโยชน หรือกิ่งท่ีปกคลุมบริเวณสวนโคนตนออกเพ่ือให
โคนตนโปรง สําหรับใหแสงแดดสองผานได และเปนการปองกันการเกิดโรคและแมลงตาง ๆ  
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การขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
 การขยายพันธุมังคุดท่ีไดผลท่ีสุด คือ การใชเมล็ดมังคุดเพาะ ควรเลือกมาจากผลของมังคุด
ท่ียังสดอยู ในผลมังคุดจะมีเมล็ดท่ีโตท่ีสุดหนึ่งเมล็ด และมีเมล็ดท่ีมีขนาดรองลงมาอีก 1 หรือ 2 เมล็ด
สวนเมล็ดนอกเหนือจากนั้นเปนเมล็ดตายหรือเมล็ดเล็กท้ังหมด วิธีการเลือกเมล็ดมังคุดควรเลือก
จากผลมังคุดท่ีมีขนาดโตและขนาดเมล็ดควรมีน้ําหมักประมาณกวา 1 กรัมข้ึนไป เพราะเมล็ดใหญ
จะมีความแข็งแรงกวาเมล็ดอ่ืน ๆ หลังจากนั้นนําเมล็ดมาลางทําความสะอาดดวยน้ําเพื่อลางเสนใย
และเนื้อออกใหหมด สวนเมล็ดมังคุดที่มีขนาดโตอาจจะตัดออกเปนแวน ๆ กอน ซึ่งเมล็ดหนึ่ง
อาจตัดออกไดประมาณ 2-3 แวน และทุกๆแวนเม่ือนําไปเพาะอาจจะงอกไดแวนละ 1 ตน 
 เมล็ดมังคุดเม่ือนําออกจากผลแลวควรทําการเพาะอยางรวดเร็ว เพราะเมล็ดมังคุดมีชวงชีวิตส้ัน 
การเพาะเมล็ดมังคุดควรเพาะเมื่อยังสดอยูจะมีเปอรเซ็นตการงอกประมาณ 85 เปอรเซ็นต 
ถาหากเพาะลาชาออกไป 3-5 วัน จะมีเปอรเซ็นตการงอกประมาณ 70 เปอรเซ็นต และถาหากลาชา
ไปอีก 15 วัน จะเหลือเปอรเซ็นต การงอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต เม่ือปลอยไวนานจะยิ่งสูญเสีย
เปอรเซ็นตการงอกเพ่ิมมากข้ึน 
 การเพาะเมล็ดควรเพาะในวัสดุชําท่ีมีอินทรียสูง มีสวนผสมของทราย, ซากพืชซากสัตวและ
หนาดิน ถาหากเพาะในแปลง ควรเตรียมแปลงโดยใสสวนผสมของทราย 2 สวน  ซากพืชซากสัตว
และหนาดิน 1 สวน วางเมล็ดในแปลงเพาะ เวนระยะประมาณ 2-3 เซนติเมตร ฝงเมล็ดลึก 1 เซนติเมตร 
แปลงเพาะควรมีรมเงาและมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอประมาณ 20-30 วัน การงอกของรากจะมีการพัฒนา
จากสวนปลายของเมล็ด รากท่ีงอกออกมาแรกสุดจะตายและรากใหมจะพัฒนามาจากฐานของยอด 
เม่ือตนกลามีใบออนประมาณ 2 ใบ จึงทําการยายลงชําในถุงพลาสติก การยายตนกลาควรใหมีดิน
ติดรากอยู และควรยายในระยะท่ีตนกลามีใบ 2-3 ใบ ตนกลาท่ีแก นอกจากจะยายยากแลวจะปลูกได
ยากกวา เพราะรากไดมีการพัฒนามากข้ึน และระบบรากของมังคุดจะออนแอตอการกระทบกระเทือน
ระหวางการยายตนกลา การดูแลตนกลานอกจากจะมีการใสปุยรดน้ําอยางสมํ่าเสมอแลว ตนกลา
จะตองมีการบังแสงหรืออยูในท่ีรม เพราะระบบรากของมังคุดจะมีรากขนออนอยูในปริมาณ ท่ีนอยมาก 
และสามารถดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดนอย สาเหตุท่ีทําใหตนกลาออนแอ คือ แสงแดด ซ่ึงจะทําให
ใบของตนกลาไหมและแคระแกร็นหรือเสียหายได สําหรับปุยควรจะใสใหบางจะเปนการชวยเรงให
ตนกลาโตเร็วข้ึน ในระยะชํานี้ควรใสปุยอินทรียหรือปุยหมักเทานั้น 
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