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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ขา้วเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีนิยม 
รับประทานขา้วเป็นอาหารหลกัมากกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ดงันั้น การผลิต การบริโภค และ
การคา้ขา้วจึงกระจุกตวัอยูใ่นทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ สาํหรับสถานการณ์การผลิตขา้วโลก ในปี 2555/56 
มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 982.50 ล้านไร่ได้ผลผลิต 468.99 ล้านตันข้าวสาร(699.92 ล้านตันข้าวเปลือก)  
ผลผลิตต่อไร่ 712 กิโลกรัม เน้ือท่ีเก็บเก่ียวลดลงจากปี 2554/55ร้อยละ 1.27แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.68 และ 2.01 ตามลาํดบั โดยประเทศท่ีมีผลผลิตเพิ่มข้ึน เช่น บงัคลาเทศ บราซิล กมัพชูา 
จีน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา 
 การผลิตขา้วของประเทศไทย สามารถผลิตไดปี้ละ 2 ฤดูไดแ้ก่ ฤดูฝน เรียกว่า “ขา้วนาปี” เป็นขา้วท่ี
เพาะปลูกระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี31 ตุลาคม สาํหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะเพาะปลูกระหว่างวนัท่ี 16 มิถุนายน ถึงวนัท่ี28 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และฤดูแลง้ 
เรียกว่า “ขา้วนาปรัง” เป็นขา้วท่ีเพาะปลูกระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี30 เมษายน ของปีถดัไป 
สาํหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะเพาะปลูกระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 
ถึงวนัท่ี15 มิถุนายน (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2550) การผลิตขา้วนาปีในประเทศไทย ในปี 2555/56  
มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 64.35 ล้านไร่ผลผลิต 26.60 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 396 กิโลกรัม เน้ือท่ี
เพาะปลูก ลดลงจากปี 2554/55 ร้อยละ 1.45สาํหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.29 เน่ืองจากเกษตรกร
บางส่วนเร่งเพราะปลูกขา้วใหเ้ร็วข้ึน และบางส่วนมีการปรับเปล่ียนไปปลูกออ้ยโรงงาน เน่ืองจากมีปริมาณ
นํ้าฝนท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ประกอบกบัโรคและแมลงระบาดเพียงเลก็นอ้ย 
 จากนโยบายรัฐบาลท่ีให้ความสาํคญักบัการจดัทาํเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความสมดุล 
ระหวา่งอุปทานและอุปสงค ์รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการประมาณการผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีจะออกสู่
ตลาดตามช่วงฤดูกาลต่างๆและเฝ้าระวงัเพ่ือหามาตรการรองรับไดท้นัท่วงที ตลอดจน เพ่ือสนบัสนุนการผลิต
ทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี จากเหตุผลดงักล่าวจึงไดจ้ดัทาํเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับการปลูก
ขา้วหอมมะลิโดยเฉพาะศกัยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิท่ีเป็นขา้วคุณภาพดีของประเทศ ซ่ึงการกาํหนด
บริเวณการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดใ้หค้วามสาํคญักบัลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสมในการปลูกขา้วในภาพรวม และมีศกัยภาพสาํหรับ
การปลูกขา้วหอมมะลิของประเทศ  

1.3 ขอบเขตการดาํเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาดาํเนินงาน เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2557 
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ีสําหรับการปลูกขา้วในภาพรวม และการปลูกขา้วหอมมะลิ
ของประเทศ 
 1.3.3 พ้ืนท่ีเหมาะสมสาํหรับขา้วหอมมะลิ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 

1.4 ขั้นตอนและวธีิดาํเนินงาน 
 1.4.1 การรวบรวมข้อมูลทัว่ไป 
   ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาและวิเคราะห์กาํหนดเขตศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินสําหรับปลูกขา้วนาปี และขา้วหอมมะลิ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย 
และขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ดงัน้ี 
   1) ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบายไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรนํ้ า ทรัพยากรป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม วิธีการปลูกและดูแลรักษา สถิติพ้ืนท่ีเพาะปลูก สถิติผลผลิตและการคา้ ตน้ทุนการเพาะปลูก 
ขอ้มูลดา้นการตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ รวมถึงนโยบายรัฐบาล 
และแผนพฒันาต่างๆ จากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2) ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีแสดงในรูปแผนท่ีต่างๆ เช่น แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ 
และขอบเขตการปกครอง แผนท่ีหน่วยท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แผนท่ีเขตชลประทาน 
แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ แผนท่ีอุทยานแห่งชาติ แผนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า แผนท่ีเขตหา้มล่าสัตวป่์า 
แผนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพือ่การเกษตร และแผนท่ีเขตนิคมสหกรณ์ เป็นตน้ 
 1.4.2 การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกขา้วนาปี โดยเฉพาะ
การปลูกขา้วหอมมะลิตามจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิสาํคญัในภาคต่าง  ๆตามระดบัความเหมาะสม
ทางกายภาพ 3 ระดบั คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมขอ้มูลจากบนัทึก เอกสาร รายงาน และผลการศึกษา จากหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
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 1.4.3 การนําเข้าและวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะแต่ละดา้น ไดมี้การนาํเขา้ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
และขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ผ่านทางโปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆ โดยมีการดาํเนินงาน ตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน ดา้นกายภาพกบัการปลูกขา้วหอมมะลิ 
โดยศึกษาร่วมกบัสภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการจดัการพ้ืนท่ี 
   2) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิตเพื่อประเมิน 
ความเหมาะสมของขา้วหอมมะลิกบัสภาพพ้ืนท่ีและประเมินผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ 
    (1) วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิโดยวิเคราะห์การใช้ปัจจยัการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุน 
รายไดแ้ละผลตอบแทน 
    (2) วิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาพการผลิตและการตลาด 
    (3) วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัดา้นการผลิตและการตลาดของขา้วหอมมะลิ
   3) วิเคราะห์พ้ืนท่ีเป้าหมายในการผลิตขา้วหอมมะลิ 
 1.4.4 การกาํหนดเขตศักยภาพการปลูกข้าว 
   นาํพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้ งประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกบัแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน 
สาํหรับการปลูกขา้วนาปีในภาพรวม และขา้วหอมมะลิ สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในพ้ืนท่ี ทศันคติการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร เพ่ือหาพ้ืนท่ีเป้าหมายในการผลิต
ขา้วหอมมะลิเพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันาศกัยภาพการผลิต และการตลาด 
 1.4.5 การจดัทํารายงานและแผนที ่
   จดัทาํรายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมตารางประกอบและจดัทาํแผนท่ี 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนงาน โครงการพฒันาการปลูกขา้วหอมมะลิในระดบัพ้ืนท่ี 
 1.5.2 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดขา้วหอมมะลิ สาํหรับการบริโภค
ภายในประเทศ และการส่งออก  
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1.6 ผู้ดาํเนินงาน 
 1) นายกิตตินนัท ์วรอนุวฒันกลุ   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
 2) นางสาวพิมพพ์ร พรพรหมินทร์  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ 
 3) นางสุภาณี ศกัดาเยีย่งยงค ์    เศรษฐกรชาํนาญการพิเศษ 
 4) นายพรชยั ชยัสงคราม     นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 
 5) นางสาวกลัยา ดาํรงสจัจศิ์ริ    นกัสาํรวจดินชาํนาญการ 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลท่ัวไป 

 ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5 องศา 
37 ลิปดา เหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหว่างลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ตะวนัออก กบั 105องศา 37 ลิปดา 
ตะวนัออก มีเน้ือท่ิ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,887 ไร่ มีอาณาเขต ติดต่อกบัประเทศ
ใกลเ้คียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ    ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศตะวนัออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศใต ้    ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัตก  ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และทะเลอนัดามนั 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 กล่าวโดยสรุปภาพรวมในภาคต่างๆของประเทศ ไดด้งัน้ี 
 2.1.1 ภาคเหนือ 
   ประกอบดว้ย 17 จงัหวดั มีเน้ือท่ี 106,027,680 ไร่หรือร้อยละ 33.06 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ลกัษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบักบัท่ีราบ
ระหวา่งเทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแม่นํ้า มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต ้ทางตอนเหนือ มีเทือกเขา
แดนลาวเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้าปิง กั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัเมียนมาร์ ตอนกลางของภาค
มีเทือกเขาผีปันนํ้ า ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าวงัและแม่นํ้ ายม ดา้นตะวนัออกของภาค มีเทือกเขาหลวง
พระบางซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าน่าน เทือกเขาทางภาคเหนือมีความสูงเฉล่ียประมาณ 1,600 เมตร
จากระดบัทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่มีความสูงมากกวา่ 1,000 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง และบางแห่ง
มีความสูงเกิน 1,750 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง 
 2.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   ประกอบดว้ย 20 จงัหวดั มีเน้ือท่ี 105,533,963 ไร่หรือร้อยละ 32.91 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งภาคยกตวัสูงเป็นขอบแยกตวัออกจากภาคอ่ืน
อยา่งชดัเจน มีเทือกเขาใหญ่กั้นอยูโ่ดยรอบทางดา้นทิศตะวนัตกและทางทิศใตมี้ภูเขาขนาดเลก็อยูท่ ัว่ไป
ภายในของภาคทางทิศตะวนัตกของภาคมีเทือกเขาใหญ่ 2 เทือก ทอดยาวติดต่อจากเหนือลงมาทางใต ้
คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ทางตอนเหนือและเทือกเขาดงพญาเยน็อยูท่างตอนใต ้เทือกเขาทั้งสองน้ีกั้นพ้ืนท่ี
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก มีความสูงเฉล่ีย 500-1,000 เมตร
จากระดบัทะเลปานกลาง ทางทิศใตข้องภาคมีเทือกเขาใหญ่อีก 2 เทือก ทอดยาวจากทางทิศตะวนัตก
ตลอดเขตแดนประเทศกมัพชูาและลาวคือ เทือกเขาสันกาํแพงและเทือกเขาพนมดงรัก พ้ืนท่ีโดยทัว่ไปมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบมีช่ือเรียกว่า ท่ีราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงในบริเวณเทือกเขาทาง ทิศตะวนัตกและทิศ
ใตแ้ละค่อยลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกสู่แม่นํ้าโขง บริเวณตอนในค่อนไปทาง ตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมี
เทือกเขาเต้ียๆ เรียกว่า เทือกเขาภูพาน และมีภูเขากระจดักระจายไม่เป็นเทือกเขา ทาํให้ลกัษณะพ้ืนท่ีใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นแอ่งท่ีราบใหญ่ 2 ตอน คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช 
 2.1.3 ภาคกลาง 
   ประกอบด้วย 18 จังหวดั และ 1 เขตการปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานครไม่นับว่าเป็น
จงัหวดั เน่ืองจากเป็นเขตการปกครองพเิศษมีเน้ือท่ี 43,450,440 ไร่หรือร้อยละ 13.55 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเกิดจากการท่ีแม่นํ้ าพดัพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด 
ทราย และตะกอนมาทบัถมพอกพนูมาเป็นเวลานาน ระดบัพื้นท่ีมีลกัษณะลาดลงมาทางใตพ้ื้นท่ีราบ 
ส่วนใหญ่มีความสูงโดยประมาณนอ้ยกว่า 80 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาเต้ียๆ เกิดข้ึนแต่ไม่
มากนกั โดยทางทิศตะวนัตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั
เมียนมาร์ มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางเกินกวา่ 1,650 เมตร ทางดา้นตะวนัออกมีเทือกเขาดงพญาเยน็ 
และเทือกเขาสันกาํแพงเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.1.4 ภาคตะวนัออก 
   ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั มีเน้ือท่ี 21,487,812 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขา แนวเทือกเขา ท่ีราบแคบๆ และชายฝ่ังทะเลทางตอนเหนือ
ของภาคมีเทือกเขาสันกาํแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก เป็นเส้นกั้นเขต
ระหว่างภาคตะวนัออกกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทางดา้นตะวนัออกของภาคมีเทือกเขาบรรทดัเป็นเส้น
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบักมัพชูาท่ีจงัหวดัตราด ถดัมามีเทือกเขาจนัทบุรีอยูใ่นแนวจงัหวดั
ชลบุรีและจนัทบุรี ทะเลภาคตะวนัออกประกอบไปดว้ยกลุ่มเกาะนอ้ยใหญ่หลายแห่ง เกาะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่
เกาะชา้ง เกาะหมาก เกาะกดู ในจงัหวดัตราด เกาะเสมด็ เกาะมนัใน ในจงัหวดัระยอง เกาะลา้น เกาะสีชงั 
ในจงัหวดัชลบุรี 
 2.1.5 ภาคใต้ 
   ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั มีเน้ือท่ี 44,196,992 ไร่หรือร้อยละ 13.78 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบักบัท่ีราบระหว่างเขาหรือท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีทะเลขนาบ
ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นฝ่ังทะเลตะวนัออกติดอ่าวไทยและฝ่ังทะเลตะวนัตกติดทะเลอนัดามนั สภาพพ้ืนท่ี
เป็นท่ีราบ มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางนอ้ยกว่า13 เมตร พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของภาค สูงกว่าทาง
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ฝ่ังตะวนัออก มีเทือกเขาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยูด่า้นฝ่ังทะเลตะวนัตกทอดในแนวเหนือ-ใต้
ขนานกบัฝ่ังทะเล กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัเมียนมาร์ เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวต่อจากเทือกเขา
ตะนาวศรีเร่ือยไปจนถึงเกาะภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดในแนวเหนือ-ใต้
ทางดา้นใตข้องภาคมีเทือกเขาสนักาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัมาเลเซีย ฝ่ังทะเลทั้ง
สองดา้นน้ีมีเกาะจาํนวนมาก 

2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมน้ีพดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบ้ริเวณ 
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต ้
เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร มรสุมน้ีนาํมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทาํใหมี้เมฆมาก
และฝนตกชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนตก
มากกว่าบริเวณอ่ืน 

   2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลงัจากหมดอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคมมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์
ลมมรสุมน้ีมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็และแหง้แลง้มาจากแหล่งกาํเนิด เขา้มาปกคลุมประเทศไทย
ทาํให้ฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเยน็ และแห้งแลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากลมมรสุมน้ี นาํเอาความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทย
เขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุดของลมมรสุมทั้งสองชนิดดงักล่าว อาจผนัแปรไปจากปกติไดใ้น
แต่ละปี 

 2.2.2 ฤดูกาล 
   แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 
   1) ฤดูร้อน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงเปล่ียนจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือ 
หนัเขา้หาดวงอาทิตยโ์ดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอ์ยู่เกือบตรงศีรษะใน
เวลาเท่ียงวนั ทาํให้ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ต็มท่ีสภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป ในฤดูน้ี
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แมว้่าจะมีอากาศร้อนและแหง้แลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผล่งมาปกคลุม ถึง
ประเทศไทยตอนบน ทาํใหเ้กิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูเ่หนือ
ประเทศไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า พายฤุดูร้อน 
   2) ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านประเทศไทยทาํใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศตํ่าน้ี 
ปกติจะพดัผ่านภาคใตใ้นระยะตน้เดือนพฤษภาคมแลว้จึงเล่ือนข้ึนไปทางเหนือตามลาํดบั จนถึงช่วง 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผ่านอยูบ่ริเวณประเทศจีนตอนใตท้าํให้ฝนในประเทศไทยลดลง 
ระยะหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ฝนท้ิงช่วง อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ย 
นานนบัเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนกลบัลงมาจากทางตอนใตข้อง 
ประเทศจีนพาดผา่นบริเวณประเทศไทยอีกคร้ัง ทาํใหมี้ฝนตกชุกต่อเน่ืองและปริมาณฝนเพิ่มข้ึนตั้งแต่ 
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนกระทัง่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยแทนท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเร่ิม 
มีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่ภาคใตย้งัคงมีฝนตกชุก 
ต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากจนก่อให้เกิดอุทกภยั โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัออก ซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก อย่างไรก็ตาม การเร่ิมตน้ฤดูฝนอาจจะชา้
หรือเร็วกว่ากาํหนดได ้ประมาณ 1-2 สปัดาห์ 
   3) ฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์เม่ือลมมรสุม 
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน1-2 
สปัดาห์เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรือมี
ฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก ซ่ึงจะหมดฝนและเร่ิมมีอากาศเยน็
ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.2.3 ปริมาณนํา้ฝน 
   ปริมาณนํ้าฝนรวมเฉล่ียตลอดปีในแต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือ มีค่า 1,261.4 มิลลิเมตร 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่า 1,395.8 มิลลิเมตร ภาคกลาง มีค่า 1,199.8 มิลลิเมตร ภาคตะวนัออก มีค่า 
1,795.0 มิลลิเมตร และภาคใตมี้ค่า 2,368.6 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่ละพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ลกัษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผนัแปรตามฤดูกาลบริเวณประเทศไทยตอนบนปกติ จะแห้งแลง้
และมีปริมาณฝนนอ้ยในฤดูหนาว เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนบา้งพร้อมทั้ง มีพายฟุ้าคะนอง 
และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือเดือน
กนัยายน พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่อยู่ดา้นหน้าทิวเขาหรือดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตไ้ดแ้ก่
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พ้ืนท่ีทางดา้นตะวนัตกของประเทศบริเวณอาํเภอทองผาภูมิจงัหวดักาญจนบุรีและภาคตะวนัออกบริเวณ
จงัหวดัจนัทบุรีและตราด โดยเฉพาะท่ีอาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 
4,700 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนนอ้ยส่วนใหญ่ อยูด่า้นหลงัเขา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีตอนกลางของภาคเหนือ
บริเวณจงัหวดัลาํพูน ลาํปาง และแพร่ พ้ืนท่ีดา้นตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณจงัหวดั
ชยัภูมิและนครราชสีมา และภาคกลาง สําหรับภาคใตมี้ฝนตกชุก เกือบตลอดปี ยกเวน้ช่วงฤดูร้อน 
บริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต ้
ฝ่ังตะวนัออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณภาคใต้
ฝ่ังตะวนัออกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝน มากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 
โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุดของภาคใตอ้ยู่บริเวณ
จงัหวดัระนองซ่ึงมีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย ไดแ้ก่ 
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนบนดา้นหลงัทิวเขาตะนาวศรีบริเวณจงัหวดัชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
 2.2.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 
   ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศเป็นอตัราส่วนของจาํนวนไอนํ้ าท่ีมีอยู่ในอากาศต่อจาํนวน 
ไอนํ้าท่ีอาจมีไดจ้นอ่ิมตวัเตม็ท่ีในอากาศเดียวกนันั้น ความช้ืนสัมพทัธ์จึงกาํหนดเป็นเรือนร้อย โดยให ้
จาํนวนความช้ืนท่ีอ่ิมตวัเตม็ท่ีเป็น 100 ส่วน โดยประเทศไทยตั้งอยู ่ในเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรจึงมี 
อากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอดปี เวน้แต่บริเวณท่ีอยู่ลึกเขา้ไปในแผ่นดิน ตั้งแต่ภาคกลางข้ึนไป 
ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลงชัดเจน ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปีแต่ละภาคมีค่า ดังน้ี ภาคเหนือ  
มีค่า 74.7 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่า 71.8 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง มีค่า 73.6 เปอร์เซ็นต ์ 
ภาคตะวนัออก มีค่า 76.0 เปอร์เซ็นต ์และภาคใตมี้ค่า 80.2 เปอร์เซ็นต ์
 2.2.5 อุณหภูุม ิ
   ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อนสภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีแต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือ มีค่า 26.3 องศาเซลเซียส ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีค่า 26.7 องศาเซลเซียส ภาคกลาง มีค่า 27.9 องศาเซลเซียส ภาคตะวนัออก มีค่า 27.5 องศาเซลเซียส 
และภาคใตมี้ค่า 27.2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี 
และฤดูกาล พ้ืนท่ีท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในแผ่นดินตั้งแต่ภาคตะวนัออกทางตอนบนและภาคกลางข้ึนไปจนถึง
ภาคเหนือ จะมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมากระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูหนาวและระหว่างกลางวนักบักลางคืน 
สาํหรับพื้นท่ีซ่ึงอยู่ติดทะเล ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกทางตอนล่างและภาคใตค้วามผนัแปรของอุณหภูมิ
ในช่วงวนั และฤดูกาลจะนอ้ยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดัและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดัเท่า
พ้ืนท่ีซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดิน 
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2.3 ทรัพยากรทีด่นิ 
 ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัในการผลิตและเป็นรากฐานของความเป็นอยูใ่น
การดาํรงชีวิตของมนุษย ์ประเทศท่ีมีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ยอ่มทาํใหส้ังคมและการดาํเนินชีวิต
ของประชากรดี ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีตอ้งใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตอาหาร 
ของประเทศ ดินเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหินและแร่ต่างๆ มารวมตวัหรือทบัถมแลว้ผสมคลุกเคลา้ 
กบัอินทรียวตัถุตามกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยไดรั้บอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ 
และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินและระยะเวลาของการเกิดจนเกิดเป็นดิน ดินท่ีเกิดใน
บริเวณต่างกนั อาจมีลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีแตกต่างกนั เช่น เน้ือดิน สีดิน ความเป็นกรด
เป็นด่าง แร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบ และปริมาณอินทรียวตัถุ เป็นตน้ ทาํใหดิ้นในแต่ละพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม 
ต่อการใชป้ระโยชนใ์นการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั 
 จากขอ้มูลของกรมพฒันาท่ีดินท่ีไดจ้ดัหมวดหมู่ลกัษณะและสมบติัดินท่ีมีศกัยภาพคลา้ยคลึงกนั 
ในดา้นท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืชท่ีปลูก สามารถจดัหมวดหมู่ได ้62 กลุ่มชุดดิน 
โดยแบ่งตามสภาพท่ีพบ สรุปไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
 1) กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มหรือพ้ืนท่ีนํ้าขงั พบทุกภาค ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1-25 และกลุ่มชุดดินท่ี 57-59 
 2) กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยูใ่นเขตดินแหง้พบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 
ภาคกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28  29  30  31  33  35  36  37  38  40  41  44  46  47  48  49  52  54  55  
56  60 และ61 
 3) กลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยู่ในเขตดินช้ืน พบในภาคตะวนัออกและภาคใต ้ไดแ้ก่ กลุ่มชุด
ดินท่ี  26  27  32  34   39  42  43  45  50  51 และ53 
 4) กลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชนัสูง พ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขา ท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
 กลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะและสมบติัท่ีเฉพาะตามปัจจยัการเกิดดินและการสร้างดิน  
ซ่ึงลกัษณะประจาํกลุ่มชุดดินไดส้รุปไว ้(ตารางท่ี 2-1และรูปท่ี 2-1) 
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ตารางที ่2-1 ลกัษณะเด่นประจาํกลุ่มชุุดดนิ 

 ลกัษณะเด่นประจาํกลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดิน 

1 กลุ่มชุุดดินในพืน้ทีลุ่่มหรือพืน้ทีนํ่า้ขัง  
  กลุ่มดินเหนียว  
  - ดินเหนียวสีดาํลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวา้งและลึก 1 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนนํ้ากร่อย อาจพบชั้นเลนของตะกอนนํ้าทะเล 3 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าท่ีมีอายยุงันอ้ย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง 4 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้า การระบายนํ้าเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 5 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 6 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง  
 ถึงเป็นด่าง 7 
  กลุ่มดินทีม่กีารยกร่อง  
  - ดินท่ีมีการยกร่อง เพือ่เปล่ียนสภาพการใชท่ี้ดินจากนาขา้วเป็นพืชผกัหรือไมผ้ล 8 
  กลุ่มดินเปร้ียวจัด  
  - ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากหรือดินเปร้ียวจดั 2 
  - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเลท่ีเป็นดินเคม็และเปร้ียวจดั 9 
  - ดินเปร้ียวจดัต้ืนท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเล 10 
  - ดินเปร้ียวจดัลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเล 11 
  - ดินเปร้ียวจดัลึกปานกลางและมีชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินเปร้ียวจดั 14 
  กลุ่มดินเลนชายทะเล  
  - ดินเลนเคม็ชายทะเล และไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดกาํมะถนั 12 
  - ดินเลนเคม็ชายทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดกาํมะถนั 13 
  กลุ่มดินทรายแป้ง  
  - ดินทรายแป้งลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 15 
  - ดินทรายแป้งลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 16 
  กลุ่มดินร่วนละเอยีด  
  - ดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 17 
  - ดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 18 

  กลุ่มดินร่วนหยาบ  
  - ดินร่วนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้า มีชั้นแน่นทึบภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน 19 
  - ดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าในส่วนตํ่าของพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ า 21 
  - ดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าเน้ือหยาบ 22 
  - ดินร่วนท่ีเกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอ้น ชั้นดินมีลกัษณะเป็นชั้นสลบั 59 
  กลุ่มดินเคม็  
  - ดินเคม็เกิดจากตะกอนลาํนํ้า มีคราบเกลือลอยหนา้หรือมีชั้นดานแขง็ท่ีสะสมเกลือ 20 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

 ลกัษณะเด่นประจาํกลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดิน 

  กลุ่มดินทราย  
  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 23 
  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหนา 24 
  กลุ่มดินตืน้  
  - ดินต้ืน 25 
  กลุ่มดินอนิทรีย์  
  - ดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์นา 40-100 เซนติเมตร จากผวิดิน 57 
  - ดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์นามากกวา่ 100 เซนติเมตร จากผวิดิน 58 
2 กลุ่มชุดดินในพืน้ทีด่อนทีอ่ยู่ในเขตดินแห้ง  
  กลุ่มดินเหนียว  
  - ดินเหนียวลึกมากสีดาํท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้งและลึก 28 
  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั 29 
  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีพบในพื้นท่ีภูเขา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั 30 
  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 31 
  กลุ่มดินริมแม่นํา้หรือตะกอนนํา้พารูปพดั  
  - ดินทรายแป้งละเอียดมากท่ีเกิดจากตะกอนแม่นํ้ าหรือตะกอนนํ้าพารูปพดั 33 
  - ดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่นํ้ า 38 
  กลุ่มดินร่วนละเอยีด  
  - ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 35 
  - ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 36 
  กลุ่มดินร่วนหยาบ  
  - ดินร่วนหยาบลึกมาก 40 
  - ดินร่วนท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าพาเชิงซอ้น 60 
  กลุ่มดินทราย  
  - ดินทรายหนาปานกลาง 41 
  - ดินทรายหนา 44 
  กลุ่มดินตืน้  
  - ดินต้ืนถึงกอ้นกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 46 
  - ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น 47 
  - ดินต้ืนถึงกอ้นหินหรือเศษหิน 48 
  - ดินต้ืนถึงลูกรังหรือชั้นเช่ือมแขง็ของเหลก็ทบัอยูบ่นชั้นดินเหนียว 49 
  กลุ่มดินทีพ่บช้ันมาร์ล  
  - ดินต้ืนถึงชั้นมาร์ลหรือกอ้นปูน 52 
  - ดินลึกปานกลางถึงชั้นมาร์ลหรือกอ้นปูน 54 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

 ลกัษณะเด่นประจาํกลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดิน 

  กลุ่มดินลกึปานกลาง  
  - ดินร่วนหยาบลึกปานกลางทบัถมบนชั้นหินผ ุ 37 
  - ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 55 
  - ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั 56 
  กลุ่มดินดาดเชิงเขา  
  - ดินเศษหินเชิงเขาท่ีเกิดจากการสลายตวัแตกผพุงัของเขา 61 
3 กลุ่มชุุดดินในพืน้ทีด่อนทีอ่ยู่ในเขตดินช้ืน  
  กลุ่มดินเหนียว  
  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าหรือวตัถุตน้กาํเนิดดินเน้ือละเอียด 26 
  - ดินเหนียวจดัสีแดงลึกมากท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั 27 
  กลุ่มดินร่วนริมแม่นํา้  
  - ดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่นํ้า 32 
  กลุ่มดินร่วนละเอยีด  
  - ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าหรือวตัถุตน้กาํเนิด 34 
  กลุ่มดินร่วนหยาบ  
  - ดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าหรือวตัถุตน้กาํเนิดดินเน้ือหยาบ 39 
  กลุ่มดินทราย  
  - ดินทรายท่ีมีชั้นดานอินทรียภ์ายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 42 
  - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าหรือสนัทรายชายทะเล 43 
  กลุ่มดินตืน้  
  - ดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอ้นหิน 45 
  - ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น 51 
  กลุ่มดินลกึปานกลาง  
  - ดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอ้นหินหรือชั้นหินพื้น 50 
  - ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ลกูรังหรือเศษหิน 53 
4 กลุ่มชุุดดินทีม่ีความลาดชันสูง  
  - พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้นท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ 62 

ทีม่า: สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน(2548) 
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2.4 ทรัพยากรนํา้ 
 2.4.1 แหล่งนํา้ตามธรรมชาต ิ
   1) แหล่งนํา้ในภาคเหนือ 
    นํา้แม่กก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดในอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และไหลผา่นจงัหวดัเชียงรายไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงแสน 
    นํา้แม่ลาว มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดในอาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั 
เชียงราย และไหลไปรวมกบันํ้าแม่กก ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเชียงราย 
    แม่นํา้อิง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดในอาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
และเกิดบริเวณบึงใหญ่หรือเรียกวา่ กวา๊นพะเยา จากบึงน้ีนํ้าแม่อิงไหลผา่นไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือผา่น
อาํเภอเทิงไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
    แม่นํ้าปิงมีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือของ 
จงัหวดัเชียงใหม่ไหลลงมาทางใตผ้่านอาํเภอเชียงดาวบรรจบกบันํ้าแม่งดัทางตอนเหนือของอาํเภอสันทราย 
และไหลรวมกนัลงมาบรรจบกบัแม่นํ้าแม่แตง ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกนัทางทิศตะวนัตก 
ของอาํเภอแม่แตง แลว้ไหลลงมาทางใตบ้รรจบกบันํ้ าแม่กวง ต่อจากนั้นแม่นํ้ าปิงเร่ิมเบนไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตบ้รรจบกบันํ้าแม่ขานทางฝ่ังขวาและไปบรรจบกบันํ้าแม่ล้ีทางฝ่ังซา้ยท่ีอาํเภอจอมทอง 
ต่อจากนั้นแม่นํ้ าปิงเร่ิมเบนตวัลงมาทางใตอี้กคร้ังหน่ึงไปบรรจบกบันํ้ าแม่แจ่มในอาํเภอฮอด และ
แม่นํ้ าปิง ก็เร่ิมไหลเขา้สู่ซอกเขาสูงผ่านมาในจงัหวดัตากบรรจบกบันํ้ าแม่ต่ืน ซ่ึงตน้นํ้ ามีกาํเนิดจาก
เทือกเขาทางทิศตะวนัตก ของอาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่และทางใตท่ี้ตาํบลบา้นนา อาํเภอสามเงา
จงัหวดัตาก โดยมีเข่ือนภูมิพล กั้นขวางลาํนํ้า แลว้แม่นํ้ าปิงไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรค์
และกาํเนิดเป็นแม่นํ้าเจา้พระยา 
    แม่นํา้วังมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดบนเทือกเขาผีปันนํ้ า และ
เทือกเขาขุนตาลในจงัหวดัลาํปาง ไหลผ่านอาํเภอแจห่้ม อาํเภอเมืองลาํปาง อาํเภอเถิน ไปสู่ท่ีราบ 
จงัหวดัตากและเขา้รวมกบัแม่นํ้ าปิงท่ีอาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แม่นํ้ าวงัไม่มีลาํนํ้ าสาขาขนาดใหญ่ 
เช่น แม่นํ้ าปิง แต่มีห้วยท่ีนบัว่าใหญ่สําหรับแม่นํ้ าวงั คือ นํ้ าแม่ตุ๋ยและนํ้ าแม่จาง ซ่ึงไหลมารวมกบั 
แม่นํ้าวงัท่ีอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 
    แม่นํา้ยมมีความยาวประมาณ 530 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาในอาํเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ไหลมาบรรจบกบันํ้าแม่งาวในอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่บริเวณทางหลวงสายอาํเภอร้องกวาง-
อาํเภองาว ตดัผ่าน แลว้ไหลลงมาทางใตผ้า่นท่ีราบจงัหวดัแพร่ผ่านซอกเขาในอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่
มาออกท่ีราบของจงัหวดัสุโขทยัท่ีอาํเภอศรีสัชนาลยั อาํเภอสวรรคโลก อาํเภอเมืองสุโขทยั อาํเภอกงไกรลาศ
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และไหลผ่านเขา้มาในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีอาํเภอบางระกาํ ไปบรรจบกบัแม่นํ้ าน่านท่ีอาํเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์
    แม่นํา้น่านมีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ 
ของจงัหวดัน่านและไหลลงใตผ้า่นท่ีราบผืนแคบๆของจงัหวดัน่าน แลว้ไหลผ่านซอกเขาลงมาทางใต ้
จนถึงอาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์จากนั้นแม่นํ้ าน่านเร่ิมเบนตวัไปทางทิศตะวนัตก ออกสู่ท่ีราบ 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกบัแม่นํ้ายม ท่ีอาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรคแ์ลว้ไหลเขา้
รวมกบัแม่นํ้าปิงไหลลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
   2) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    แม่นํ้าโขงมีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้ าท่ีมีต้นกาํเนิดจากทิเบต 
บางส่วนจึงมาเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัลาวทางตะวนัออกของประเทศ เป็นแม่นํ้ าท่ีมี
สาขา ท่ีเกิดจากแม่นํ้าในประเทศหลายสาย ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ แม่นํ้ามูล 
แม่นํ้าชี และแม่นํ้าสงคราม 
    แม่นํา้มูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาํแพง ในอาํเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาออกสู่แม่นํ้าโขงท่ีบา้นด่าน ตาํบลบา้นด่าน อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี
ฤดูฝนนํ้ าจะเอ่อท่วมท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้า ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การทาํนา เป็นแม่นํ้ า สายสาํคญัของอีสาน
ตอนล่าง 
    แม่นํ้าชีมีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาพญาฝ่อ ในเทือกเขา
เพชรบูรณ์ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ มีแม่นํ้ าสาขาท่ีสําคญั คือ ลาํนํ้ าพอง ลาํปาง และลาํ
คนัฉูเป็นแม่นํ้าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
    แม่นํา้สงครามมีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่าน
จงัหวดัสกลนครและอุดรธานี แลว้ไหลลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ในฤดูนํ้ามีนํ้ ามาก 
แต่ฤดูแลง้นํ้าแหง้เป็นตอนๆ 
   3) แหล่งนํา้ในภาคกลาง 
    แม่นํ้าเจ้าพระยามีความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เร่ิมบริเวณแม่นํ้ าปิงและแม่นํ้ าน่าน 
ไหลมาบรรจบกนัท่ีอาํเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ไหลไปทางทิศใตมี้แม่นํ้ าสะแกกรัง 
ไหลมาบรรจบท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท มีแม่นํ้ าสุพรรณบุรีแยกทางฝ่ังตะวนัตกท่ีอาํเภอเมือง
ชยันาท จงัหวดัชยันาท มีแม่นํ้ าน้อยแยกไปทางฝ่ังตะวนัตก และแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผ่านลงมาถึง
จังหวดัสิงห์บุรีมีคลองบางพุทราแยกไปทางด้านตะวันออก ซ่ึงคลองน้ีไหลไปลงแม่นํ้ าลพบุรี
ต่อจากนั้น แม่นํ้ าเจา้พระยาจะไหลผ่านจงัหวดัอ่างทอง เขา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอบางบาล 
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และมีแม่นํ้ าป่าสักไหลมาลงแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต่อจากนั้นแม่นํ้ าเจา้พระยา
ไหลลงใตผ้า่น จงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
    แม่นํ้าท่าจีนมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่นํ้าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งนํ้ าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยา เม่ือผา่น
จงัหวดัสุพรรณบุรี เรียกว่า แม่นํ้ าสุพรรณบุรี เม่ือผ่านมาถึงจงัหวดันครปฐม เรียกว่า แม่นํ้ านครชยัศรี 
และเม่ือไหลออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร เรียกว่า แม่นํ้าท่าจีน 
    แม่นํา้น้อยมีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตกท่ี
อาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่นํ้ าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งนํ้าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยาอีกสายหน่ึง
แลว้แม่นํ้านอ้ยน้ีไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าเจา้พระยาอีกคร้ังท่ีอาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํา้ลพบุรีมีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ตน้นํ้ากาํเนิดจากบริเวณภูเขาในอาํเภอ 
บา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ไหลมารวมกบัแม่นํ้ าบางขามอนัเกิดจากท่ีลุ่มระหว่างจงัหวดัลพบุรีและสิงห์บุรี 
จากนั้นไหลมารวมกนักับคลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใตบ้รรจบกบัแม่นํ้ าป่าสักท่ีจังหวดั 
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํ้าป่าสักมีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ต้นนํ้ าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ 
ในอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ไหลผา่นจงัหวดัเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีไปบรรจบกบัแม่นํ้าเจา้พระยาท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํา้แม่กลอง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากแม่นํ้าแควใหญ่ และ
แม่นํ้ าแควนอ้ยไหลมารวมกนัท่ีอาํเภอเมืองกาญจนบุรีจงัหวดักาญจนบุรีแลว้ไหลผ่านจงัหวดัราชบุรี
และไปออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 
    แม่นํ้าเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร ต้นกาํเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี  
ในอาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
    แม่นํ้าปราณบุรีมีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ต้นนํ้ าเกิดจากเขาพนมทุ่ง 
ในอาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีไหลไปทางทิศใตข้นานกบัทิวเขาตะนาวศรีเขา้เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
และไหลไปลงอ่าวไทยท่ีอาํเภอปราณบุรีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
    แม่นํ้านครนายกมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาอินทนินในอาํเภอ
เมืองนครนายก ไหลผ่านจงัหวดันครนายกลงสู่แม่นํ้ าบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจงัหวดัติดต่อกนัคือ 
จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
   4) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออก 
    แม่นํ้าบางปะกงมีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากแม่นํ้ าหนุมาน และ
แม่นํ้ าพระปรง ไหลมารวมกนัท่ีอาํเภอกบินทร์บุรีจงัหวดัปราจีนบุรีในตอนน้ีเรียกว่า แม่นํ้ าปราจีนบุรี
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และเม่ือผ่านจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงเรียกว่า แม่นํ้ าบางปะกง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
    แม่นํา้ประแสร์มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเขาสอยดาว อาํเภอท่าใหม่ 
จงัหวดัจนัทบุรี ไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัระยอง 
    แม่นํ้าระยองมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาเรือแตก อาํเภอบา้นบึง
จงัหวดัชลบุรี ไหลผ่านเขา้ไปในเขตจงัหวดัระยอง ผ่านอาํเภอบา้นค่าย ลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
   5) แหล่งนํา้ในภาคใต้ 
    แม่นํ้าท่าตะเภามีความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากคลองท่าแซะและ
คลองรับร่อไหลมารวมกนัในอาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ตน้นํ้ าคลองท่าแซะอยู่ในเขตอาํเภอบางสะพาน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ส่วนคลองรับร่อเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แม่นํ้ าท่าตะเภาไหลผ่านจงัหวดัชุมพร
ไปสู่อ่าวไทย 
    แม่นํ้ากระบุรี มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร หรือบางแห่งเรียกว่า แม่นํ้ าปากจัน่ 
ตน้นํ้าเกิดจากคลองหัน่กะเดียงและคลองกระเนย ไหลมารวมกนัในอาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง และ 
ไหลไปลงทะเลอนัดามนัในอาํเภอเมืองระนอง แม่นํ้าสายน้ีเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กบัเมียนมาร์ดว้ย 
    แม่นํ้าหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากภูเขาในอาํเภอกะเปอร์
จงัหวดัระนอง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
    แม่นํา้ครีีรัฐมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากเขานมสาวกบัเขาสก ใน
อาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและไหลไปลงแม่นํ้าตาปีทางฝ่ังซา้ยทางทิศตะวนัตกของ อาํเภอ
พนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แม่นํ้าคีรีรัฐ มีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า แม่นํ้าพุมดวง 
    แม่นํ้าตาปี มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาใหญ่หรือเขาหลวง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดัในอาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไหลผา่นอาํเภอฉวาง
เขา้เขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีแม่นํ้ าคีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
แม่นํ้าน้ีเดิมเรียกว่า แม่นํ้ าหลวง ไดเ้ปล่ียนมาเรียกช่ือเป็นแม่นํ้าตาปี เม่ือตั้งจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในปี 2485 
และตอนท่ีแม่นํ้าน้ีจะไหลออกสู่ทะเลเรียกกนัว่า แม่นํ้าบา้นดอน 
    แม่นํา้ตรังมีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทดัในอาํเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเทือกเขาบางส่วนในจงัหวดักระบ่ีไหลผ่านเขา้สู่จงัหวดัตรังลงสู่
ทะเลในอาํเภอกนัตงั อนัเป็นเมืองท่าเรือท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในภาคใต ้
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    แม่นํ้าปัตตานีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้นํ้ าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี 
กั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซียในเขตอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็นแม่นํ้าท่ีไหลผา่นอาํเภอธารโต อาํเภอ
บนันงัสตา และอาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา และไหลผ่านจงัหวดัปัตตานีท่ีอาํเภอยะรัง จนกระทัง่ 
ออกสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 
    แม่นํ้าสายบุรีมีความยาวประมาณ 186 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ระหว่างเขาคุลากาโอกบัเขาตาโบ ้ในอาํเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผ่านอาํเภอ
ศรีสาคร อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส และไหลผ่านเขา้ไปในเขตอาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา และ
ไหลลงสู่อ่าวไทย ท่ีอาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 
 2.4.2 แหล่งนํา้ชลประทาน 
   แหล่งนํ้าชลประทานจากกรมชลประทานท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงนํ้ าหรือเพ่ือเก็บกกั
รักษาควบคุมส่งนํ้ าระบายนํ้ าหรือแบ่งนํ้ าเพ่ือเกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม 
การป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้ า รวมถึงการคมนาคมทางนํ้ า มีประเภทโครงการชลประทานท่ีสาํคญั 
ดงัต่อไปน้ี(ตารางท่ี 2-2) 
   1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ งานชลประทานเอนกประสงคท่ี์สามารถ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางดา้นการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภยั การอุตสาหกรรม การผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้ า การคมนาคม แหล่งเพาะพนัธ์ุประมงนํ้าจืด แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
และอ่ืนๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เข่ือนเก็บกกันํ้ า เข่ือนหรือฝายทดนํ้ า การสูบนํ้ า
ระบบส่งนํ้ า ระบบระบายนํ้ า ระบบชลประทานในแปลงนา ถา้เป็นการก่อสร้างประเภทเข่ือนเก็บกกันํ้ า 
สามารถเก็บกกันํ้ าไดม้ากกว่า 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือมีพื้นท่ีอ่างเกบ็นํ้าตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่รวม 93 แห่ง 
ปริมาตรนํ้าท่ีเกบ็กกั 70,013.160 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพ้ืนท่ีชลประทาน 18,056,928 ไร่ 
   2) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยตอ้งเป็นโครงการท่ีมีการจดัทาํรายงานความเหมาะสมแลว้ มีปริมาตร
เก็บกกันํ้ านอ้ยกว่า 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีพื้นท่ีเก็บกกันํ้ านอ้ยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ชลประทานนอ้ยกว่า 80,000 ไร่ซ่ึงจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ อาทิ เข่ือนเก็บกกั 
เข่ือนทดนํ้ า ฝาย โรงสูบนํ้ า ระบบส่งนํ้ า และระบายนํ้ า ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลาํเลียงผลผลิต
และงานแปรสภาพลาํนํ้า ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดกลางรวม 767 แห่ง ปริมาตรนํ้า ท่ีเกบ็กกั
3,954.375 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพื้นท่ีชลประทาน 6,337,964 ไร่ 
   3) โครงการชลประทานขนาดเล็กหมายถึง งานพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดเล็กท่ีกรมชลประทาน 
ไดเ้ร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2520 เพื่อแกปั้ญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกบัเร่ืองนํ้าสาํหรับการอุปโภค

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2-16 
 

บริโภค และการเกษตร ซ่ึงเป็นความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของราษฎรในชนบท หรือพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล รวมทั้ง
การแกไ้ข บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภยัและนํ้าเคม็ท่ีข้ึนถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคาร
ชลประทาน ขนาดเล็กประเภทต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศและปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามความ
ตอ้งการของราษฎร ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดเล็กรวม 13,496 แห่งปริมาตรนํ้ าท่ีเก็บกกั
1,754.983 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พ้ืนท่ีชลประทาน 1,002,809 ไร่และพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 10,231,382 ไร่ 
   4) โครงการสูบนํา้ด้วยไฟฟ้า หมายถึง โครงการท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบนํ้าเพ่ือใชป้ระโยชน ์
ในดา้นเกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจดัปัญหาความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดยการจดัตั้ง
สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าข้ึนท่ีบริเวณริมฝ่ังของแหล่งนํ้าท่ีมีนํ้ าบริบูรณ์ตลอดทั้งปี ซ่ึงในปัจจุบนั มีโครงการ
สูบนํ้าดว้ยไฟฟ้ารวม 2,458 แห่ง พ้ืนท่ีชลประทาน 4,325,442 ไร่และพ้ืนท่ีรับประโยชน ์491,395 ไร่ 
   5) โครงการแก้มลงิเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในการแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขดุลอกคลองชายฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ า 
เจา้พระยาให้เป็นคลองพกันํ้ าขนาดใหญ่หรือ “แกม้ลิง” แลว้ระบายนํ้ าออกสู่ทะเลโดยใชห้ลกัทฤษฎี 
แรงโนม้ถ่วงของโลกหรือนํ้ าข้ึนนํ้ าลงตามธรรมชาติซ่ึงโครงการแกม้ลิงไดข้ยายการดาํเนินงาน ออกไปเพื่อ
แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกดว้ย ในปัจจุบนัมีโครงการแกม้ลิงรวม 200 แห่ง ปริมาตรนํ้าท่ีเกบ็กกั
380.821 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พ้ืนท่ีชลประทาน 58,900 ไร่และพ้ืนท่ีรับประโยชน ์964,864ไร่ 

ตารางที่2-2 โครงการชลประทานประเภทต่างๆตั้งแต่ต้นจนถงึส้ินปีงบประมาณ2555 

รายการ 
จาํนวนโครงการ

(แห่ง) 
ปริมาตรนํา้เกบ็กกั

(ล้านลบ.ม.) 
พืน้ที่ชลประทาน

(ไร่) 
พืน้ทีรั่บประโยชน์

(ไร่) 

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 93 70,013.160 18,056,928 - 
2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 767 3,954.375 6,337,964 - 
3 โครงการชลประทานขนาดเลก็ 13,496 1,754.983 1,002,809 10,231,382 
4 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 2,458 - 4,325,442 491,395 
5 โครงการแก้มลงิ 200 380.821 58,900 964,864 

รวมทั้งส้ิน 17,014 76,103.339 29,782,043 11,687,641 

ทีม่า: กรมชลประทาน (2555) 
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2.5 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 จากการสํารวจสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินถึงปี 2555 พบว่า 
พ้ืนท่ีนาขา้วทั้งประเทศมีเน้ือท่ีรวม 76,244,563 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี(ตารางท่ี 2-3 และรูปท่ี 2-2) 
 ภาคเหนือมีเน้ือท่ีนาขา้วรวม 17,093,523 ไร่หรือร้อยละ 22.42 ของเน้ือท่ีนาขา้วทั้งประเทศ 
ส่วนใหญ่พบในจงัหวดันครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กาํแพงเพชร และเพชรบูรณ์ตามลาํดบั ฤดูกาล
เพาะปลูกเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน และเก็บเก่ียวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคม พนัธุ์ขา้ว
ท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ กข6 ขาวดอกมะลิ 105 และชยันาท 1 เป็นตน้ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ีนาขา้วรวม 45,224,366 ไร่หรือร้อยละ 59.31 ของเน้ือท่ีนาขา้ว 
ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่พบในจงัหวดัอุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ และร้อยเอด็ ตามลาํดบั
ฤดูกาลเพาะปลูกเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน และเก็บเก่ียวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคม 
พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ กข6 ขาวดอกมะลิ105 และ กข15 เป็นตน้ จากขอ้มูลดงักล่าวในเบ้ืองตน้ 
พ้ืนท่ีนาขา้วส่วนใหญ่ อยูใ่นภาคตะวนัออกฉียงเหนือ และเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิเป็นส่วนใหญ่ 
 ภาคกลาง มีเน้ือที่นาขา้วรวม 9,137,923 ไร่หรือร้อยละ 11.99 ของเน้ือที่นาขา้วทั้งประเทศ
ส่วนใหญ่พบในจงัหวดัสุพรรณบุรี พระนครศรีอยธุยา ชยันาท ลพบุรีและสระบุรีตามลาํดบั พ้ืนท่ีมากกว่า
ร้อยละ 80 เป็นเขตชลประทาน ซ่ึงเกษตรกรปลูกขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงตลอดทั้งปีและเร่งปลูกขา้วทนัที 
หลงัเก็บเก่ียว ทาํใหป้ลูกขา้วมากกว่า 2 คร้ังในเวลา 1 ปี หรือ 5 คร้ังในเวลา 2 ปี ฤดูกาลเพาะปลูกเร่ิม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม และเกบ็เก่ียวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก 
ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี1 ชยันาท 1 และขาวดอกมะลิ 105 เป็นตน้ 
 ภาคตะวันออกมีเน้ือท่ีนาขา้วรวม 2,837,214 ไร่หรือร้อยละ 3.72 ของเน้ือท่ีนาขา้วทั้งประเทศ 
ส่วนใหญ่พบในจงัหวดัสระแกว้ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และจนัทบุรีตามลาํดบั ฤดูกาล เพาะปลูก
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และเก็บเก่ียวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม พนัธ์ุขา้ว ท่ีนิยมปลูก 
ไดแ้ก่ ขาวดอกมะลิ105 ขาวตาแหง้ และเหลืองปะทิว เป็นตน้ 
 ภาคใต้มีเน้ือท่ีนาขา้วรวม 1,951,537 ไร่หรือร้อยละ 2.56 ของเน้ือท่ีนาขา้วทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ พบ
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุงปัตตานีและนราธิวาส ตามลาํดบั ฤดูกาลเพาะปลูกจะแตกต่างกบั
ภาคอ่ืนๆเน่ืองจากฝนตกล่าช้า จึงทาํให้ฤดูกาลเพาะปลูกเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงตุลาคม และเก็บเก่ียว
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ เลบ็นก ชยันาท 1 และช่อลุง เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีนอกจากพื้นท่ีนาขา้วแลว้ยงัพบพ้ืนท่ีนาร้างทั้งประเทศมีเน้ือท่ีรวม 1,331,925 ไร่โดยแบ่งเป็น 
ภาคเหนือ 92,722 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 425,77 ไร่ ภาคกลาง 107,416 ไร่ ภาคตะวนัออก 177,767 ไร่ 
และภาคใต ้528,273 ไร่ 
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ตารางที ่2-3 เนือ้ทีน่าข้าวของประเทศไทย 

ภาค/จังหวดั เนือ้ที ่
ไร่ ร้อยละ 

ทั้งประเทศ 76,244,563 100.00 
ภาคเหนือ 17,093,523 22.42 

กาํแพงเพชร 1,666,808 2.19 
เชียงราย 1,415,345 1.86 
เชียงใหม่ 623,560 0.82 
ตาก 308,579 0.40 
นครสวรรค ์ 2,729,836 3.58 
น่าน 236,696 0.31 
พะเยา 732,956 0.96 
พิจิตร 2,029,689 2.66 
พิษณุโลก 1,829,192 2.40 
เพชรบูรณ์ 1,475,988 1.94 
แพร่ 370,024 0.49 
แม่ฮ่องสอน 117,188 0.15 
ลาํปาง 621,326 0.81 
ลาํพนู 169,028 0.22 
สุโขทยั 1,375,804 1.80 
อุตรดิตถ ์ 744,301 0.98 
อุทยัธานี 647,203 0.85 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45,224,366 59.31 
กาฬสินธ์ุ 1,846,902 2.42 
ขอนแก่น 2,806,683 3.68 
ชยัภูมิ 1,945,990 2.55 
นครพนม 1,705,978 2.24 
นครราชสีมา 4,264,218 5.59 
บึงกาฬ 828,634 1.09 
บุรีรัมย ์ 3,752,599 4.92 
มหาสารคาม 2,186,153 2.87 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

ภาค/จังหวดั เนือ้ที ่
ไร่ ร้อยละ 

ภาคกลาง (ต่อ)   
สมุทรปราการ 31,904 0.04 
สมุทรสงคราม 2,198 n.s. 
สระบุรี 555,981 0.73 
สิงห์บุรี 391,554 0.51 
สุพรรณบุรี 1,391,455 1.81 
สุมทรสาคร 13,289 0.02 
อ่างทอง 424,322 0.56 

ภาคตะวันออก 2,837,214 3.72 
จนัทบุรี 50,002 0.07 
ฉะเชิงเทรา 773,317 1.01 
ชลบุรี 149,286 0.20 
ตราด 45,587 0.06 
ปราจีนบุรี 679,478 0.89 
ระยอง 48,241 0.06 
สระแกว้ 1,091,303 1.43 

ภาคใต้ 1,951,537 2.56 
กระบ่ี 9,178 0.01 
ชุมพร 17,487 0.02 
ตรัง 42,916 0.06 
นครศรีธรรมราช 456,563 0.60 
นราธิวาส 150,481 0.20 
ปัตตานี 297,497 0.39 
พงังา 4,161 n.s. 
พทัลุง 340,191 0.45 
ภูเกต็ 1,473 n.s. 
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

ภาค/จังหวดั เนือ้ที ่
ไร่ ร้อยละ 

ยะลา 80,606 0.11 
ระนอง 6,115 0.01 
สงขลา 436,565 0.57 
สตูล 90,185 0.12 
สุราษฎร์ธานี 18,119 0.02 

หมายเหตุ: n.s. = non-significant 
ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
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รูปที ่2-2 พืน้ทีน่าข้าวประเทศไทย 
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2.6 สภาพการผลติและการตลาด 
 2.6.1 สภาพการผลติ 
   ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงของโลก และขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย 
รวมทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัคู่มากบัวิถีชีวิตคนไทย 
   ปี 2546-2555 พ้ืนท่ีปลูกขา้วเฉล่ียต่อปี 59.65 ลา้นไร่ ผลผลิตรวมเฉล่ียต่อปี 24.20 ลา้น
ตนัขา้วเปลือกผลผลิตเฉล่ียต่อปีไร่ละ 406 กิโลกรัม โดยในช่วง 10 ปีดงักล่าว พ้ืนท่ีปลูกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 1.43 ต่อปี ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 1.49 ต่อปี ผลผลิตเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.09 ต่อปี ปี 2555 พ้ืนท่ีปลูกลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 1.46 ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.81 ผลผลิตเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.29 เน่ืองจากราคาขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรขายได ้อยูใ่นเกณฑ์
ดีจากนโยบายรับจาํนาํขา้วของรัฐบาล ทาํใหช้าวนาเพ่ิมรอบการเพาะปลูกขา้ว เพ่ือให้ได ้จาํนวนผลผลิตมาก
ท่ีสุดมาขายรัฐบาล รวมทั้งปริมาณนํ้าฝนเพียงพอกบัการเจริญเติบโตและไม่มีโรคระบาด (ตารางท่ี2-4) 

ตารางที่2-4 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าว ปี 2546-2555 

ปี 
พืน้ท่ีปลูก เปลีย่นแปลง ผลผลติรวม เปลีย่นแปลง ผลผลติเฉลีย่ เปลีย่นแปลง 
(ล้านไร่) (ร้อยละ) (ล้านตันข้าวเปลอืก) (ร้อยละ) (กก./ไร่) (ร้อยละ) 

2546 56.97 - 23.42 - 411 - 
2547 57.65 1.19 22.91 -2.18 397 -3.41 
2548 57.77 0.21 23.82 3.97 412 3.78 
2549 57.54 -0.40 23.11 -2.98 402 -2.43 
2550 57.39 -0.26 23.59 2.08 411 2.24 
2551 57.42 0.05 23.51 -0.34 409 -0.49 
2552 57.50 0.14 23.43 -0.34 407 -0.49 
2553 64.57 12.30 25.74 9.86 399 -1.97 
2554 65.30 1.13 25.87 0.51 396 -0.75 
2555 64.35 -1.46 26.60 2.81 413 4.29 
2556 64.40 0.10 28.44 1.84 442 29.00 

เฉลีย่ 60.08 1.18 24.59 1.38 409 2.71 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ก) 
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 ปี2555 พ้ืนท่ีปลูกขา้วทั้งประเทศ 64.35 ลา้นไร่ลดลง 951,883 ไร่หรือลดลงร้อยละ1.46 
จากปี 2554 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด 39.00 ลา้นไร่(ร้อยละ 60.61 ของพ้ืนท่ีปลูก 
ทั้งประเทศ) รองลงมา ไดแ้ก่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใตต้ามลาํดบั ผลผลิตรวม 
ทั้งประเทศ 26.60 ลา้นตนัขา้วเปลือก เพ่ิมข้ึน 727,974 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.81 จากปี 2554ผลผลิตรวม
มากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12.06 ลา้นตนัขา้วเปลือก (ร้อยละ45.35ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ)
รองลงมาเป็นภาคเหนือ 8.41 ลา้นตนัขา้วเปลือก (ร้อยละ 29.16)และภาคกลาง 4.79 ลา้นตนัขา้วเปลือก 
(ร้อยละ 18.01) เป็นตน้ ผลผลิตเฉล่ียของประเทศไร่ละ 413 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน 17 กิโลกรัม หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.00 จากปี 2554 ผลผลิตเฉล่ียสูงสุดในภาคกลางไร่ละ 645 กิโลกรัม รองลงมา ไดแ้ก่ภาคเหนือ 
เฉล่ียไร่ละ 570 กิโลกรัม และภาคตะวนัออกเฉล่ียไร่ละ 423 กิโลกรัม เป็นตน้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผลผลิตต่อไร่ต ํ่าท่ีสุดเฉล่ียไร่ละ 309 กิโลกรัม แต่มีพ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดของประเทศ 
ทาํใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของประเทศตํ่า (ตารางท่ี 2-5) โดยมีสภาพการผลิตเป็นรายภาคดงัน้ี 
 ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปลกู 14.76 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ 22.94 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ พ้ืนท่ี
ปลูกลดลง 0.39 ลา้นไร่หรือลดลงร้อยละ 2.60 จากปี 2554 ผลผลิตรวม 8.41 ลา้นตนัขา้วเปลือก (คิด
เป็นร้อยละ 29.16 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ) ผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน 1.29 ลา้นตนัขา้วเปลือก หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 18.13 จากปี 2554 ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 570 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนไร่ละ 100 กิโลกรัม จากไร่ละ 470 กิโลกรัม ใน
ปี 2554 เน่ืองจากปี 2554 พ้ืนท่ีปลูกประสบภยัแลง้ค่อนขา้งรุนแรง จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่จงัหวดันครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก กาํแพงเพชร เชียงราย สุโขทยั เพชรบูรณ์ พะเยา อุตรดิตถ์
อุทยัธานีและเชียงใหม่ เป็นตน้ (ตารางท่ี2-5 และ 2-6) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูก 39.00 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของพ้ืนท่ีปลูก 
ทั้งประเทศ พ้ืนท่ีปลูกลดลง 563,884 ไร่หรือลดลงร้อยละ 1.43 จากปี2554 ผลผลิตรวม 12.06 ลา้นตนัขา้วเปลือก 
(คิดเป็นร้อยละ 45.35 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ) ผลผลิตรวมลดลง 1.39 ตนัขา้วเปลือก หรือลดลง 
ร้อยละ 10.35 จากปี 2554 ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 309 กิโลกรัม ลดลงไร่ละ 31 กิโลกรัม จากไร่ละ 340 กิโลกรัม 
ในปี 2554 จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่จงัหวดัอุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานีและสกลนคร เป็นตน้ (ตารางท่ี2-5 และ 2-7) 
 ภาคกลาง มีพ้ืนท่ีปลูก 7.43 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ พ้ืนท่ีปลูก 
เพ่ิมข้ึน 51,588 ไร่หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.70 จากปี 2554 ผลผลิตรวม 4.79 ลา้นตนัขา้วเปลือก (คิดเป็น 
ร้อยละ 18.01 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ) ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 855,951 ตนัขา้วเปลือก หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 21.76 จากปี 2554 ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 645 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนไร่ละ 112 กิโลกรัม จากไร่ละ 533 กิโลกรัม 
ในปี 2554 เน่ืองจากปี 2554 พ้ืนท่ีปลูกประสบภยันํ้าท่วม จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสาํคญัไดแ้ก่จงัหวดั

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ชยันาท ลพบุรี นครนายก สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม อ่างทอง และ
ปทุมธานีเป็นตน้ (ตารางท่ี2-5 และ 2-8) 
 ภาคตะวันออกมีพ้ืนท่ีปลูก 2.17 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ 
พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน 480 ไร่หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.02 จากปี 2554 ผลผลิตรวม 917,352 ตนัขา้วเปลือก  
(คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ) ผลผลิตรวมลดลง 25,129 ตนัขา้วเปลือก หรือลดลง 
ร้อยละ 2.67 จากปี 2554 ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 423 กิโลกรัม ลดลงไร่ละ 12 กิโลกรัม จากไร่ละ 435 กิโลกรัม 
ในปี 2554 จังหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญั ได้แก่จงัหวดัสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
จนัทบุรี ตราด และระยอง เป็นตน้ (ตารางท่ี 2-5และ 2-9) 
 ภาคใต้มีพ้ืนท่ีปลูก 992,708 ไร่คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ พ้ืนท่ีปลูก 
ลดลง 46,693 ไร่หรือลดลงร้อยละ 4.49 จากปี 2554 ผลผลิตรวม 415,525 ตนัขา้วเปลือก (คิดเป็นร้อยละ 
1.56ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ) ผลผลิตรวมลดลง 1,955 ตนัขา้วเปลือก หรือลดลงร้อยละ 0.47 จากปี
2554ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 419 กิโลกรัม ลดลงไร่ละ 17 กิโลกรัม จากไร่ละ 402 กิโลกรัม ในปี2554
จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่จงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นตน้ (ตารางท่ี2-5และ 2-10) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่2-5 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายภาค ปี 2553-2555 

ภาค 
พืน้ทีป่ลูก(ไร่) 

เปลีย่นแปลง  
2554-2555 

สัดส่วน 
2555 

ผลผลติรวม  
(ตันข้าวเปลอืก) 

เปลีย่นแปลง
2554-2555 

สัดส่วน 
2555 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) 

2553 2554 2555 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 2553 2554 2555 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 2553 2554 2555 

รวมทั้งประเทศ 64,574,071 65,303,711 64,351,828 -1.46 100.00 25,742,917 25,867,373 26,595,347 2.81 100.00 399 396 413 

เหนือ 14,331,994 15,154,331 14,760,957 -2.60 22.94 7,315,131 7,121,027 8,412,212 18.13 29.16 510 470 570 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 39,841,420 39,565,392 39,001,508 -1.43 60.61 12,984,135 13,452,032 12,059,954 -10.35 45.35 326 340 309 

กลาง 7,098,873 7,377,628 7,429,216 -0.70 11.54 4,133,420 3,934,353 4,790,304 21.76 18.01 582 533 645 

ตะวนัออก 2,114,186 2,166,959 2,167,439 0.02 3.37 880,692 942,481 917,352 -2.67 3.45 417 435 423 

ใต ้ 1,187,598 1,039,401 992,708 -4.49 1.54 429,539 417,480 415,525 -0.47 1.56 362 402 419 

ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่2-6 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายจังหวดัในภาคเหนือปี 2553-2555 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกีย่ว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เหนือ 14,331,994 15,154,331 14,760,957 13,403,839 12,201,340 14,541,836 7,315,131 7,121,027 8,412,212 510 470 570 
นครสวรรค ์ 2,488,265 2,541,989 2,511,900 2,121,032 1,584,143 2,485,277 1,129,672 894,002 1,359,458 454 352 541 
พิจิตร 1,804,024 1,768,571 1,776,219 1,726,262 1,286,703 1,762,189 923,660 783,770 1,075,984 512 443 606 
พิษณุโลก 1,466,632 1,768,692 1,495,964 1,347,946 1,176,704 1,484,509 764,115 713,971 905,271 521 404 605 
กาํแพงเพชร 1,248,012 1,398,688 1,405,092 1,170,191 1,197,482 1,389,764 635,238 703,627 836,885 509 503 596 
เชียงราย 1,261,022 1,348,827 1,330,922 1,235,659 1,233,556 1,307,409 684,735 726,211 766,942 543 538 576 
สุโขทยั 1,100,691 1,159,940 1,170,356 1,023,555 941,116 1,159,727 530,533 560,565 677,777 482 483 579 
เพชรบูรณ์ 1,212,520 1,174,347 1,107,578 1,160,673 1,003,781 1,086,936 657,186 568,825 590,389 542 484 533 
พะเยา 643,608 705,811 689,498 628,846 673,721 662,373 337,894 375,873 373,601 525 533 542 
อุตรดิตถ ์ 630,293 652,534 659,184 621,300 613,519 649,867 365,570 399,624 407,512 580 612 618 
อุทยัธานี 575,532 613,517 597,356 514,984 592,084 591,542 252,083 323,309 321,508 438 527 538 
เชียงใหม่ 450,746 491,612 493,213 442,137 478,970 477,058 272,701 296,759 295,838 605 604 600 
ลาํปาง 440,587 432,517 436,684 433,887 419,378 427,306 234,392 232,570 236,835 532 538 542 
แพร่ 290,047 296,183 291,067 284,599 288,269 288,840 165,617 181,201 177,138 571 612 609 
ตาก 262,397 285,895 282,192 250,984 237,861 269,747 116,504 112,311 124,196 444 393 440 
น่าน 243,606 255,885 252,097 234,388 231,284 245,374 129,598 120,840 129,867 532 472 515 
แม่ฮ่องสอน 96,809 142,264 143,750 93,846 134,537 141,750 49,179 63,513 66,477 508 446 462 
ลาํพนู 117,203 117,059 117,885 113,550 108,232 112,168 66,454 64,056 66,534 567 547 564 

ที่มา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่2-7 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปี 2553-2555 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกีย่ว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 39,841,420 39,565,392 39,001,508 36,720,691 35,476,307 33,881,059 12,984,135 13,452,032 12,059,954 326 340 309 
อุบลราชธานี 4,195,067 4,273,111 4,119,759 3,913,827 4,047,374 3,961,919 1,233,350 1,396,344 1,343,625 294 327 326 
นครราชสีมา 3,887,847 3,889,701 3,876,705 3,253,722 3,448,251 3,399,706 1,006,952 1,431,024 1,275,282 259 368 329 
สุรินทร์ 3,246,210 3,301,794 3,246,550 3,039,987 3,083,625 2,936,542 1,214,083 1,158,148 1,031,347 374 351 318 
ร้อยเอด็ 3,222,284 3,135,476 3,134,296 2,929,721 2,599,581 2,335,147 1,095,577 986,713 853,252 340 315 272 
ศรีสะเกษ 3,201,512 3,101,609 3,076,932 3,071,352 2,987,172 2,766,814 1,229,381 1,114,215 927,188 384 359 301 
บุรีรัมย ์ 3,217,615 3,099,572 3,053,537 2,822,273 2,905,550 2,933,122 1,187,300 1,165,126 1,119,021 369 376 366 
ขอนแก่น 2,704,124 2,583,310 2,544,120 2,470,815 2,275,675 2,076,475 830,166 784,686 692,502 307 304 272 
อุดรธานี 2,044,135 2,253,259 2,253,965 1,970,673 2,051,056 1,847,836 652,079 777,572 689,071 319 345 306 
มหาสารคาม 2,102,396 2,139,198 2,011,153 1,921,453 2,011,195 1,650,044 704,303 793,994 580,092 335 371 288 
สกลนคร 1,953,650 1,850,872 1,894,103 1,897,452 1,633,241 1,570,949 625,168 607,566 561,528 320 328 296 
ชยัภูมิ 1,768,870 1,722,100 1,732,158 1,549,272 1,271,268 1,592,544 466,982 500,819 528,407 264 291 305 
กาฬสินธุ์ 1,604,208 1,499,235 1,477,248 1,516,504 1,333,188 1,194,731 572,702 494,748 431,267 357 330 292 
นครพนม 1,422,274 1,407,217 1,394,311 1,314,332 1,103,987 1,369,398 440,905 438,031 527,057 310 311 378 
ยโสธร 1,205,690 1,275,014 1,277,037 1,149,539 1,082,103 959,607 401,495 440,416 353,772 333 345 277 
อาํนาจเจริญ 1,026,936 1,016,762 1,008,460 988,432 961,089 829,464 330,673 333,498 269,833 322 328 268 
หนองบวัลาํภู 922,878 953,324 881,224 882,374 903,048 623,079 299,012 348,114 233,019 324 365 264 
หนองคาย 1,247,941 566,801 566,654 1,200,984 458,768 538,065 401,837 173,937 199,060 322 307 351 
บึงกาฬ - 561,850 540,523 - 432,265 499,311 - 165,157 157,583 - 294 292 
มุกดาหาร 459,695 489,925 492,053 427,096 450,532 382,719 141,586 173,004 137,211 308 353 279 
เลย 408,088 445,262 420,720 400,883 437,339 413,587 150,584 168,920 149,837 369 379 356 

ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่2-8 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายจงัหวดัในภาคกลางปี 2553-2555 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกีย่ว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

กลาง 7,098,873 7,377,628 7,429,216 6,449,984 6,060,080 7,332,720 4,133,420 3,934,353 4,790,304 582 533 645 
สุพรรณบุรี 1,078,085 1,287,900 1,258,474 1,012,625 1,264,212 1,242,705 686,740 859,859 840,043 637 668 668 
พระนครศรีอยธุยา 961,815 943,833 957,196 836,147 597,502 939,086 542,464 387,578 618,982 564 411 647 
ชยันาท 743,415 786,358 782,242 714,688 684,104 778,822 432,668 434,558 515,213 582 553 659 
ลพบุรี 740,782 754,673 762,729 582,648 465,791 747,104 333,352 261,192 417,370 450 346 547 
นครนายก 431,637 436,331 457,979 421,914 361,310 452,485 208,912 206,966 257,742 484 474 563 
กาญจนบุรี 380,769 413,388 404,908 366,484 357,577 399,615 220,465 242,394 237,941 579 586 588 
นครปฐม 409,674 403,597 403,781 406,577 369,604 396,618 276,120 221,648 242,481 674 549 601 
สระบุรี 396,137 393,746 393,285 332,274 310,950 387,026 209,556 180,624 292,879 529 459 745 
อ่างทอง 308,975 336,607 345,606 271,765 266,200 343,066 188,166 184,378 230,242 609 548 666 
ราชบุรี 345,412 336,273 335,714 332,338 326,822 331,828 219,682 223,782 240,904 636 665 718 
ปทุมธานี 340,411 322,647 330,551 310,989 235,085 327,969 216,161 179,440 216,398 635 556 655 
เพชรบุรี 325,309 310,937 330,193 277,580 307,534 323,867 175,667 212,609 220,324 540 684 667 
สิงห์บุรี 287,580 323,523 319,641 242,173 245,843 319,216 183,764 163,434 221,725 639 505 694 
นนทบุรี 117,087 117,112 125,139 116,397 89,354 124,025 88,518 60,567 89,736 756 517 717 
กรุงเทพมหานคร 116,401 110,063 113,302 115,771 79,847 112,520 86,602 54,818 76,362 744 498 674 
ประจวบคีรีขนัธ์ 60,980 46,778 45,630 56,866 45,367 44,262 27,929 22,313 24,778 458 477 543 
สมุทรปราการ 36,981 37,367 45,139 35,943 36,701 44,993 25,924 27,385 36,045 701 733 799 
สมุทรสาคร 14,665 13,551 14,118 14,185 13,395 13,988 9,092 8,674 8,844 620 640 626 
สมุทรสงคราม 2,758 2,944 3,589 2,620 2,882 3,525 1,638 2,134 2,295 594 725 639 

ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-9 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายจังหวดัในภาคตะวนัออกปี 2553-2555 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกีย่ว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ตะวนัออก 2,114,186 2,166,959 2,167,439 2,021,436 2,055,615 1,995,386 880,692 942,481 917,352 417 435 423 
สระแกว้ 779,196 820,137 809,398 738,772 811,856 718,257 261,810 286,510 222,481 336 349 275 
ฉะเชิงเทรา 667,054 725,239 740,646 647,930 681,020 724,528 356,207 405,015 458,849 534 558 620 
ปราจีนบุรี 506,100 463,268 461,574 477,954 415,294 403,763 197,885 186,236 169,443 391 402 367 
ชลบุรี 95,975 87,197 85,862 92,762 79,640 79,251 39,734 37,823 39,125 414 434 456 
จนัทบุรี 23,084 26,558 26,395 22,603 25,753 26,395 8,079 8,905 9,715 350 335 368 
ระยอง 22,196 22,511 21,804 21,017 20,795 21,612 8,745 9,097 8,675 394 404 398 
ตราด 20,581 22,049 21,760 20,398 21,257 21,580 8,232 8,895 9,064 400 403 417 

ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่2-10 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติข้าวรายจังหวดัในภาคใต้ปี 2553-2555 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกีย่ว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ใต้ 1,187,598 1,039,401 992,708 1,094,253 959,071 952,806 429,539 417,480 415,525 362 402 419 
นครศรีธรรมราช 395,944 327,665 314,680 355,673 319,843 298,044 136,205 121,588 131,977 344 371 419 
สงขลา 273,940 233,838 239,638 244,762 194,870 232,517 106,837 106,228 116,119 390 454 485 
พทัลุง 179,985 152,628 138,677 166,499 124,280 126,964 65,695 61,593 57,571 365 404 415 
ปัตตานี 131,155 119,349 111,045 129,124 117,750 110,159 45,904 49,873 41,251 350 418 371 
นราธิวาส 79,461 73,582 68,060 75,675 73,220 67,457 28,765 28,816 25,130 362 392 369 
ยะลา 34,888 53,163 48,235 34,556 52,883 47,708 12,071 18,946 16,742 346 356 347 
สตูล 41,313 40,170 37,240 40,351 38,840 35,937 16,897 15,711 13,661 409 391 367 
ตรัง 18,986 17,186 14,605 18,696 16,691 14,058 7,196 6,801 5,576 379 396 382 
สุราษฎร์ธานี 13,518 8,409 8,075 11,215 8,016 7,841 3,934 3,120 3,151 291 371 390 
ชุมพร 7,605 7,020 6,565 7,405 6,480 6,402 2,578 2,756 2,475 339 393 377 
กระบี่ 5,735 3,808 3,320 5,326 3,690 3,193 1,881 1,244 1,053 328 327 317 
พงังา 2,876 1,747 1,744 2,835 1,702 1,711 892 542 542 310 310 311 
ระนอง 2,064 760 748 2,009 730 739 623 229 240 302 301 321 
ภูเกต็ 128 76 76 127 76 76 61 33 37 477 434 487 

ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ค) 
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 2.6.2 การตลาด 
   ขา้วเป็นอาหารหลกัประจาํวนัของคนไทยและประชากรโลกกว่าคร่ึงโลก นับเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีเป็นแหล่งรายไดข้องเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นสินคา้หลกัของประเทศไทยใน 
การส่งออก เน่ืองจากมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตมรสุมเหมาะแก่การปลูกขา้วและผลิตไดม้ากกว่าความตอ้งการ 
บริโภคภายในประเทศ ตลาดคา้ขายขา้วจึงมีทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศทัว่โลก 
โดยประเทศไทยครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ของการส่งออกขา้วในตลาดโลกมานานกว่า 20
ปี ติดต่อกนั ปี 2555 ไดเ้สียอนัดบัการส่งออกใหคู่้แข่ง คือ ประเทศอินเดียและเวียดนาม 
   วิถีการตลาดข้าวตลาดขา้วของประเทศไทยมีวิถีการตลาด ตามขั้นตอนจากแหล่งผลิต
จนถึงมือผูบ้ริโภคและส่งออก เร่ิมตั้งแต่เกษตรกรชาวนาผูผ้ลิตขา้วเปลือก พ่อคา้รวบรวมท้องถ่ิน 
โรงสีขา้ว หยง (ผูท้าํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการซ้ือขายขา้วสารระหว่างโรงสีขา้วกบัพ่อคา้ขายส่่งใน
ประเทศและพ่อคา้ส่งออก) พ่อคา้ขายส่ง พ่อคา้ขายปลีกในประเทศ และพ่อคา้ส่งออก หรือแบ่งตลาด
ตามสภาพผลผลิตขา้ว ประกอบดว้ยตลาดขา้วเปลือกและตลาดขา้วสาร  
   - การตลาดข้าวเปลือก วิถีการตลาดเร่ิมตน้จากเกษตรกรชาวนาผูผ้ลิตขา้วเปลือก พ่อคา้ 
รวบรวมทอ้งถ่ิน สถาบนัเกษตรกร ตลาดกลาง ขา้วเปลือก โดยขา้วเปลือกจะถูกรวบรวมแลว้ส่งไปยงั
โรงสีขา้ว 
   - การตลาดข้าวสารวิถีการตลาดขา้วสารเร่ิมจากโรงสีขา้วซ่ึงเป็นผูแ้ปรรูปขา้วเปลือก ให้เป็น
ขา้วสารแลว้ส่งขา้วสารไปยงัพ่อคา้ขายส่งในประเทศเพื่อกระจายขา้วสารไปยงัพ่อคา้ขายปลีก และ
ผูบ้ริโภคในประเทศ ส่วนการส่งออกจะส่งผ่านหยงหรือนายหน้า หรือส่งให้กบัพ่อคา้ผูส่้งออก 
โดยตรง ซ่ึงผูส่้งออกจะทาํการส่งออกขา้วตามขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีกาํหนดไปยงัประเทศผูรั้บซ้ือต่างๆ 
ต่อไป 
   การตลาดขา้วของประเทศไทย มีความเช่ือมโยงกบัตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ด เม่ือ สถานการณ์
ตลาดโลกทาํให้ราคาขา้วในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ราคาขา้วในประเทศก็มีแนวโนม้ปรับ ระดบัสูงตามไปดว้ย 
เน่ืองจากขา้วถือเป็นสินคา้ประเภทโภคภณัฑ ์ (Commodity)ท่ีราคาในตลาดโลก เป็นไปตามกลไกล
ตลาดอยา่งแทจ้ริงโดยระดบัราคาในตลาดโลกจะปรับข้ึนหรือลง ข้ึนกบัอุปสงคแ์ละอุปทาน เม่ืออุปทาน
มากกว่าอุปสงคร์ะดบัราคาขา้วในตลาดโลกกจ็ะปรับลดลง ช่วงท่ีอุปสงคม์ากกว่าอุปทานระดบัราคากจ็ะ
ปรับตวัสูงข้ึน การตลาดขา้วจึงแบ่งการศึกษาเป็นตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดงัน้ี
   1) ตลาดภายในประเทศ ผลผลิตขา้วสารจะใชบ้ริโภคภายในประเทศประมาณร้อยละ 52
ท่ีเหลือร้อยละ 48 จะส่งออกไปขายต่างประเทศ ช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใชข้า้วสารในประเทศ เฉล่ีย 
9.74 ลา้นตนัต่อปี หรือร้อยละ 52.05 ต่อปี ปริมาณขา้วสารส่งออกเฉล่ีย 9.05 ลา้นตนัต่อปี หรือร้อยละ 
47.95 ต่อปี (ตารางท่ี2-11) 
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ตารางที ่2-11 ปริมาณความต้องการใช้บริโภคและการส่งออกข้าวของประเทศไทยปี2551-2555 

หน่วย : ลา้นตนัขา้วสาร 

ปี 
ความต้องการใช้ภายในประเทศ การส่งออก รวมปริมาณความ

ต้องการทั้งหมด ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

2551 9.90 49.72 10.01 50.28 19.91 
2552 9.95 53.67 8.59 46.33 18.54 
2553 10.40 53.47 9.05 46.53 19.45 
2554 9.18 46.25 10.67 53.75 19.85 
2555 9.26 57.13 6.95 42.87 16.21 
เฉลีย่ 9.74 52.05 9.05 47.95 18.79 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2556) และสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556จ) 

   2) ตลาดต่างประเทศการคา้ขา้วในตลาดโลกของประเทศไทยเป็นไปตามพนัธกรณี 
องคก์ารการคา้โลก(World Trade Organization: WTO) และการส่งออกตอ้งขออนุญาตในการส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร การคา้ขา้วของไทยส่วนใหญ่เป็นการคา้ในรูปขา้วสาร โดยเป็นประเทศผูส่้งออก 
ขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกและครองอนัดบัการส่งออกขา้วมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในปี 2550 
ได้รับการบันทึกข้าวไทยไวใ้นสถิติโลกและได้รับประกาศนียบัตรจาก กินเนส เวิลด์เรคคอร์ด 
(Guinness World Records) ท่ีมอบใหก้บัประเทศไทยในฐานะผูส่้งออกขา้วมากท่ีสุดในโลก (ปี 2555 
ประเทศไทยเสียอนัดบัหน่ึงปริมาณส่งออกขา้วใหคู่้แข่ง เน่ืองจากขา้วไทยมีราคาสูง) ปี 2555 ประเทศ
ไทย ส่งออกขา้วเป็นอนัดบั 3 ของโลก ประมาณ 6.95 ลา้นตนัขา้วสาร คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดโลก
กว่าร้อยละ17.79 ของการคา้ขา้วโลก ในระหว่างปี 2551-2554 ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดขา้ว
โลกกว่าร้อยละ 25 ทุกปี ปี 2555 มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือร้อยละ 17.79 ดงักล่าวแลว้ เน่ืองจาก
ประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศอินเดียและเวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาดการคา้ขา้วโลกเพ่ิมข้ึนแซงอนัดบัหน่ึง
ท่ีเคยเป็นของไทย โดยอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย (ร้อยละ 26.24) รองลงมาเป็นเวียดนาม (ร้อยละ 
19.76) ปากีสถาน (ร้อยละ 8.96) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.52) ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-12)  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2-34 
 

ตารางที ่2-12 ปริมาณการส่งออกข้าวของโลกตามลาํดับประเทศทีส่่งออกปี2551-2555 
หน่วย : ลา้นตนัขา้วสาร 

ประเทศ ปี เปลีย่นแปลงเฉลีย่ 
2551 2552 2553 2554 2555 (ร้อยละ) 

อินเดีย 3.38 2.15 2.23 4.64 10.25 49.08 
เวียดนาม 4.65 5.95 6.73 7.00 7.72 13.84 
ไทย 10.01 8.57 9.05 10.65 6.95 -6.46 
ปากีสถาน 3.05 3.19 4.00 3.40 3.50 4.48 
สหรัฐอเมริกา 3.27 3.02 3.87 3.25 3.33 1.74 
บราซิล 0.51 0.59 0.43 1.30 1.10 43.88 
อุรุกวยั 0.74 0.93 0.80 0.84 1.06 10.72 
โคลมัเบีย 0.32 0.82 0.75 0.86 0.80 38.85 
เมียนมาร์ 0.54 1.05 0.45 0.78 0.69 24.77 
อาร์เจนตินา 0.41 0.59 0.47 0.73 0.60 15.27 
อ่ืนๆ 2.70 2.54 2.79 2.77 3.06 3.42 
รวมของโลก 29.58 29.40 31.57 36.22 39.06 18.14 

ทีม่า: United States Department of Agriculture (2013) 

 กรมการขา้วไดร้ายงานสถานการณ์และการพยากรณ์การคา้ขา้วโลกและการส่งออกขา้ว 
ของประเทศไทยในปี 2555 และ 2556 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 สถานการณ์การค้าข้าวโลก 
 จากรายงานของกรมการข้าว(2556ข) สถานการณ์การค้าข้าวโลก ปีการค้า  2555  
(ปีการผลิต 2554/55) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ประเมินเบ้ืองตน้ว่า ปริมาณการคา้ขา้วของโลก 
จะมีจาํนวน 37.719 ลา้นตนัขา้วสาร ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีการคา้ 2554 (ปีการผลิต 2553/54 ท่ีมีปริมาณ 
การซ้ือขายรวม 36.214 ลา้นตนัขา้วสาร) จาํนวน 1.505 ลา้นตนัขา้วสาร หรือปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.16
 ปีการคา้ 2556 (ปีการผลิต 2555/56) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาพยากรณ์ณ เดือน 
ตุลาคม 2555 ว่าปริมาณการคา้ขา้วจะมีจาํนวน 35.990 ลา้นตนัขา้วสาร ปริมาณลดลงจากปีการคา้ 
2555 (ท่ีระดบั 37.719 ลา้นตนัขา้วสาร) จาํนวน 1.729 ลา้นตนัขา้วสาร หรือลดลงร้อยละ 4.58 
 สาํหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา พยากรณ์วา่ ปริมาณการส่งออกขา้ว 
ในปีการคา้ 2555 จะมีการคา้ขายประมาณ 6.50 ลา้นตนั เป็นอนัดบัท่ีสามในการส่งออกขา้ว รองลงมา
จากประเทศอินเดียและเวียดนาม แต่ในปีการคา้ 2556 คาดว่าการส่งออกจะมีปริมาณ 8.00 ลา้นตนัขา้วสาร 
ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 1.50 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.08 ซ่ึงจะมีผลให้ ประเทศไทย
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กลบัมาเป็นอนัดบัหน่ึงในการส่งออกขา้วอีกคร้ังหน่ึง โดยมีประเทศเวียดนามเป็นอนัดบัสอง และประเทศ
อินเดียเป็นอนัดบัสาม 
 ปีการคา้ 2555 (ปีการผลิต 2554/55) ประเทศท่ีมีการประเมินว่าจะมีปริมาณการนาํเขา้ 
ขา้วสารสูงเกินกว่า 1 ลา้นตนั และท่ีมีการนาํเขา้สูงสุด คือ ไนจีเรีย รองลงไป ไดแ้ก่ อีหร่าน จีน ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย สหภาพยโุรป อิรัก ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย ตามลาํดบั 
 ปีการคา้ 2556 (ปีการผลิต 2555/56) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา พยากรณ์ ณ เดือน 
ตุลาคม 2555 ว่าปริมาณการนาํเขา้รวมทัว่โลกจะมีจาํนวน 35.855 ลา้นตนัขา้วสาร ปริมาณนาํเขา้ต ํ่ากว่าปี
การคา้ 2555 (ท่ีระดบั 35.874 ลา้นตนัขา้วสาร) จาํนวน 0.019 ลา้นตนัขา้วสาร หรือปริมาณการคา้รวม
หรือลดลงร้อยละ 0.05 
 บัญชีสมดุลข้าวของโลก 
 จากรายงานของกรมการขา้ว (2556ข) สรุปขอ้มูลขา้วของโลกเก่ียวกบัพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 
ผลผลิตขา้วเปลือกเฉล่ียต่อไร่ ผลผลิตรวมขา้วเปลือกและขา้วสาร ปริมาณการคา้ขา้ว (การนาํเขา้/
ส่งออก) ปริมาณการบริโภคและใชป้ระโยชน์ และปริมาณการสาํรองขา้ว (สต็อกขา้วปลายปี) ณ เดือน 
ตุลาคม 2555(ตารางท่ี2-13 ถึง2-15) 
 จากการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาด จะเห็นว่า ผลผลิตเฉล่ียขา้วหอมมะลิของ
ประเทศไทย ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า กล่าวคือ ปี2555 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 413 กิโลกรัม โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมีพื้นที่ปลูกขา้วมากที่สุดของประเทศไดผ้ลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 309 กิโลกรัม 
และภาคใตเ้ฉล่ียไร่ละ 419 กิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกบัผลผลิตเฉล่ียของประเทศท่ีผลิตและส่งออก
ขา้วท่ีสาํคญัของโลกในปี 2555 (เดือนตุลาคม) ไดผ้ลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ตามขอ้มูลของกรมการขา้ว 
(2556ข) ดงัน้ี ผลผลิตเฉล่ียของโลกไร่ละ 699 กิโลกรัม ประเทศเวียดนามเฉล่ียไร่ละ 904 กิโลกรัม 
อินโดนีเซียเฉลี่ยไร่ละ 765 กิโลกรัม อินเดียเฉลี่ยไร่ละ 552 กิโลกรัม จีนเฉล่ียไร่ละ 1,072 กิโลกรัม 
บงัคลาเทศเฉล่ียไร่ละ 694 กิโลกรัม ปากีสถานเฉล่ียไร่ละ 619 กิโลกรัม และสหรัฐอเมริกาเฉล่ียไร่ละ 
1,333 กิโลกรัม เป็นตน้ ประเทศไทยไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไรตํ่า เน่ืองจากมีการปลูกขา้วในทุกสภาพพ้ืนท่ี
โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ระบบชลประทานยงัไม่ทัว่ถึงและสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกขา้ว
ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตชลประทานตอ้งอาศยันํ้าฝนในการเพาะปลูก เกษตรกรเร่งปลูกขา้วอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดปี ทาํใหดิ้นเส่ือม ขาดความสมดุลทางธรรมชาติทาํให้เกิดโรคระบาดและแมลงศตัรูพืช เป็นตน้ 
ตั้งแต่ปี 2553 ผลผลิตขา้วเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 25 เน่ืองจากชาวนาเพ่ิมรอบการปลูกขา้วมากข้ึน จากการท่ี
ราคาขา้วเปลือก อยูใ่นเกณฑสู์ง จากนโยบายการประกนัรายไดเ้กษตรกรและนโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือก
ของรัฐบาล 
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ตารางที ่2-13 ประเทศผู้ส่งออกข้าวสาร 
หน่วย : พนัตนัขา้วสาร 

ประเทศ 
ปีการผลติ % เปลีย่นแปลง 

จากปีทีแ่ล้ว 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 
ไทย 8,570 9,047 10,647 6,500 8,000 23.08 
เวียดนาม 5,950 6,734 7,000 7,000 7,000 0.00 
อินเดีย 2,149 2,228 4,637 9,750 6,500 -33.33 
ปากีสถาน 3,187 4,000 3,414 3,750 4,000 6.67 
สหรัฐอเมริกา 3,017 3,868 3,247 3,500 3,350 -4.29 
กมัพชูา 820 750 860 800 950 18.75 
อียปิต ์ 575 570 320 600 850 41.67 
บราซิล 591 430 1,296 1,100 800 -27.27 
อุรุกวยั 926 808 841 850 800 -5.88 
เมียนมาร์ 1,052 445 778 750 600 -20.00 
อาร์เจนตินา 594 468 732 650 560 -13.85 
จีน 783 619 487 400 500 25.00 
ออสเตรเลีย 17 54 311 450 500 11.11 
กายานา 244 275 250 230 250 8.70 
สหภาพยโุรป 27 150 282 241 245 235 -4.08 
ญ่ีปุ่น 200 200 200 200 200 0.00 
อ่ืนๆ 576 768 953 944 895 -5.19 

รวมทั้งหมด 29,401 31,546 36,214 37,719 35,990 -4.58 

ทีม่า : กรมการขา้ว (2556ข) 
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ตารางที่2-14 ประเทศผู้นําเข้าข้าว 

หน่วย : พนัตนัขา้วสาร 

ประเทศ 
ปีการผลติ % เปลีย่นแปลง 

จากปีทีแ่ล้ว 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 
ไนจีเรีย 2,000 2,000 2,550 3,000 2,250 -25.00 
อิหร่าน 1,470 1,520 1,870 1,900 1,950 2.63 
จีน 337 366 575 1,900 1,500 -21.05 
ฟิลิปปินส์ 2,000 2,400 1,200 1,500 1,500 0.00 
อินโดนีเซีย 250 1,150 3,098 1,500 1,450 -3.33 
สหภาพยโุรป  1,383 1,216 1,475 1,300 1,400 7.69 
อีรัก 1,089 1,188 1,036 1,200 1,300 8.33 
ซาอุดิอาระเบีย 1,072 1,069 1,059 1,150 1,225 6.52 
มาเลเซีย 1,086 907 1,076 1,085 1,050 -3.23 
แอฟริกาใต ้ 745 733 885 950 1,000 5.26 
ไอวอรีโคสต ์ 800 840 935 1,000 950 -5.00 
เซเนกลั 715 685 805 950 820 -13.68 
เมก็ซิโก 610 575 705 730 750 2.74 
สหรัฐอเมริกา 682 562 620 700 750 3.45 
บราซิล 650 778 591 660 750 13.64 
ญ่ีปุ่ น 750 649 697 700 700 0.00 
คิวบา 457 498 558 525 525 0.00 
สหรัฐอาหรับอามีเร 380 400 420 430 440 2.33 
ฮ่องกง 397 390 381 415 425 2.41 
เกาหลีใต ้ 241 320 532 600 400 -33.33 
กานา 410 320 545 475 400 -15.79 
เวียดนาม 500 400 500 400 400 0.00 
แคเมอรูน 300 300 310 375 400 6.67 
โมแซมบิค 385 325 360 375 375 0.00 
สิงคโปร์ 278 310 361 350 350 0.00 
องัโกลา 195 280 275 325 350 7.69 
อ่ืนๆ 7,848 9,137 10,298 10,151 9,650 -494 
Unaccounted 2,371 2,228 2,496 3,073 2,980 -3.03 
รวมทั้งหมด 29,401 31,546 36,214 37,719 35,990 -4.58 

ทีม่า: กรมการขา้ว (2556ข) 
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ตารางที ่2-15 บัญชีสมดุลข้าวของโลก 
หน่วย : ลา้นตนั 

ปี 
การผลิต 

พืน้ท่ีเก็บเกีย่ว
(ล้านไร่) 

ผลผลติข้าวเปลือกเฉลีย่
(กก./ไร่) 

ผลผลติรวม การค้าข้าว การบริโภค สตอ็ก

ข้าวเปลือก ข้าวสาร (นําเข้า/ส่งออก) และใช้ประโยชน์ ปลายปี 
2551/52 986.2 680 670.6 448.7 29.4 437.1 92.4 
2552/53 975.1 677 660.1 441.4 31.5 438.6 95.2 
2553/54 985.0 680 669.8 449.3 36.2 445.8 98.7 
2554/55 992.7 698 692.5 464.9 37.7 458.1 105.4 
2554/56 991.9 699 693.5 465.1 36.0 468.6 102.0 

ท่ีมา: กรมการขา้ว (2556ข) 

 ผลผลิตขา้วสารใชบ้ริโภคภายในประเทศประมาณร้อยละ 52 ท่ีเหลือส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 48 ในช่วง 10 ปี ประเทศไทยส่งออกขา้วโดยเฉล่ียปีละ 8.68 ลา้นตนั
ขา้วสาร โดยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ปี 2551 และ 2554 ปริมาณส่งออกมากประมาณ 10 ลา้นตนั
ขา้วสาร และปี 2555ปริมาณส่งออกลดลงเหลือประมาณ 7 ลา้นตนั ขา้วสารหรือลดลงประมาณร้อยละ 
35 เน่ืองจากราคาขา้ว ในประเทศและราคาส่งออกสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาส่งออกของประเทศ
คู่แข่งและราคาในตลาดโลก เป็นปีท่ีประเทศไทยตอ้งเสียตาํแหน่งอนัดบัหน่ึงท่ีส่งขา้วออกของโลกซ่ึง
ครองตาํแหน่ง มากว่า20 ปี ดงันั้น ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนนโยบายการคา้ขา้วพร้อมกบัเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึนและบริหารจดัการดา้นตน้ทุนการปลูกขา้วให้ลดลง เพ่ือท่ีจะแข่งขนั
ดา้นราคาและไดผ้ลผลิตส่งออกมากข้ึน โดยเฉพาะขา้วคุณภาพดีท่ีปริมาณการส่งออกมากกว่าร้อยละ 55 
เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วคุณภาพตํ่าและขา้วน่ึง เน่ืองจากประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตและส่งออกส่วนใหญ่
อยู่ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถผลิตขา้วไดใ้กลเ้คียงกบัขา้วหอมมะลิของไทย จากการ
พฒันาพนัธ์ุขา้วและ สภาพท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปลูกขา้วเช่นกนั โดยเฉพาะประเทศเวียดนามท่ีเป็น
คู่แข่งท่ีสาํคญัของไทย จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน ศึกษา วิจยั ตั้งแต่การปลูก การใชปุ๋้ย
และสารเคมี การควบคุมวชัพืชและป้องกนัศตัรูพืชจนถึงการเกบ็เก่ียว รวมทั้งการบริหารระบบชลประทาน 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ในพ้ืนท่ีปลูกซ่ึงการขยายพื้นท่ีเป็นไปอย่างจาํกดัให้ได้ปริมาณผลผลิตมาก
สาํหรับการส่งออกตามเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไวก้จ็ะทาํใหป้ระเทศไทยกลบัมาครองอนัดบัหน่ึงของโลกใน
การส่งออกขา้วเช่นเดิม 
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บทท่ี 3 
การวเิคราะห์เพือ่กาํหนดเขตการใช้ที่ดนิ 

3.1 การวเิคราะห์และจัดทําหน่วยทีด่นิ 
 ขอ้มูลทรัพยากรดินเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน เพราะช่วยใหท้ราบถึง
สภาพปัญหาและขอ้จาํกดัของดินในพ้ืนท่ีซ่ึงในการวิเคราะห์และจดัทาํหน่วยท่ีดินนั้น จะจดัทาํโดยใช้
สมบติัของดินเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือจดัทาํเป็นขอ้มูลคุณภาพท่ีดิน (land quality) สาํหรับพิจารณาศกัยภาพ
ของหน่วยท่ีดินต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนัในการจดัทาํ
หน่วยท่ีดินนั้ น ข้อมูลกลุ่มชุดดินจะถูกนํามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถรวบรวมได้จาก
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์โดย
ใช้วิธีการซ้อนทบัขอ้มูล ซ่ึงในการประเมินและจดัทาํคุณภาพท่ีดินจะใช้ปัจจยัพิจารณา ประกอบดว้ย 
การระบายนํ้ าของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก 
ท่ีเป็นด่าง ความลึกของดิน การหยัง่ลึกของราก ปริมาณกอ้นกรวด ค่าการนาํไฟฟ้า ปฏิกิริยาดิน ความยากง่าย
ในการเขตกรรมและความลาดชนั นอกจากจะใชข้อ้มูลกลุ่มชุดดินแลว้ ยงัมีขอ้มูลท่ีไดน้าํมาใชป้ระกอบการ
จดัทาํหน่วยท่ีดิน ประกอบดว้ยระบบชลประทาน รูปแบบการจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรทาํให้ได้
หน่วยท่ีดินท่ีมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินมีประสิทธิภาพหน่วยท่ีดินท่ีได้
จดัทาํเพื่อกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้ว มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) หน่วยทีด่นิที ่1 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมาก การระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนเน้ือดินเป็น
ดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
6.0-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0 ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 1 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 1I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบและมีระบบชลประทาน 
 2) หน่วยทีด่นิที ่2 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมาก การระบายนํ้ าเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น
ด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0 มีความลึกของชั้นจาโรไซต1์00-150เซนติเมตร
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 2 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 2I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
 3) หน่วยทีด่นิที ่3 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบดินลึกมากการระบายนํ้ าเลวดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-8.0  
ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
6.5-8.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 3 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 3I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบและมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 3sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินมีความเค็มและ 
มีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 3saI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
 4) หน่วยทีด่นิที ่4 
  เกิดจากวตัถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ ดินลึกมากการระบายนํ้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว
ปนทรายแป้งถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลางมีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 4 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 4I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบและมีระบบชลประทาน 
 5) หน่วยทีด่นิที ่5 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ดินลึกมากการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุใน 
การแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึง
ปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปน
ทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0ประกอบด้วย
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  หน่วยท่ีดินท่ี 5: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 5I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบและมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 5B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
 6) หน่วยทีด่นิที ่6 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ดินลึกมาก การระบายนํ้ าเลวถึงค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก
ปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 6: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 6I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบและมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 6hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 6hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่นสภาพ
พ้ืนท่ีดอนและมีระบบชลประทาน 
 7) หน่วยทีด่นิที ่7 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าพบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกมาก การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 5.0-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 6.0-7.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 7 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 7I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 7hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่นสภาพ
พ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 7hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่นสภาพ
พ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 7sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินมีความเคม็และมี
ค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร  
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  หน่วยท่ีดินท่ี 7saI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 7B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
 8) หน่วยทีด่นิที ่8 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมาก การระบายนํ้ าเลวถึงดีปานกลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก 
ท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนและดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง 
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 9) หน่วยทีด่นิที ่11  
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้าทะเลแลว้พฒันา
ในสภาพนํ้ ากร่อย พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมาก การระบายนํ้าเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่าง 
ค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 4.5-5.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
นอ้ยกว่า 4.5 มีความลึกของชั้นจาโรไซตท่ี์50-100 เซนติเมตรประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 11 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 11I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน
เพ่ือป้องกนันํ้าเคม็ 
 10) หน่วยทีด่นิที ่14 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเลแลว้พฒันาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมา กการระบายนํ้าเลวถึงเลวมาก 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น 
ด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.5-5.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 14 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 14I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
 11) หน่วยทีด่นิที ่15 
  เกิดจากวตัถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกมาก การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
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ท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 15 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 15I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 15hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 15hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอนและมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 15B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
 12) หน่วยทีด่นิที ่16 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ
ดินลึกมาก การระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลาง
ถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
 หน่วยท่ีดินท่ี 16 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 16I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี16hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 16hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
 13) หน่วยที่ดนิที ่17 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ดินลึกมาก การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 4.5-6.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 17 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 17I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 17hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 17hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 17B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
 14) หน่วยทีด่นิที ่18 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง
ราบเรียบ ดินลึกมาก การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.0-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี18hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18hiI : พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินมีความเคม็และมี
ค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18saI :พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบ
ชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18hi,sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนา ท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน ดินมีความเคม็และมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 18hi,saI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน  
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 15) หน่วยทีด่นิที ่19 
  เกิดจากวตัถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมากการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก
และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย/ดินทรายปนดินร่วน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 19 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 19hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
 16) หน่วยทีด่นิที ่20 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู่หรืออาจไดรั้บ
อิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผวิดิน พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกมาก 
การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปาน
กลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดิน 
เป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-7.0 ดินล่าง
เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
7.0-8.0 มีค่าการนาํไฟฟ้า8-16เดซิซีเมนต่อเมตรประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20clay : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20clayI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว
และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20col :  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีเน้ือดินเป็นดินร่วน
หยาบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20colI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีเน้ือดินเป็นดิน
ร่วนหยาบและมีระบบชลประทาน 
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  หน่วยท่ีดินท่ีhi 20:พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 20hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
 17) หน่วยทีด่นิที ่21 
  เกิดจากวัตถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย ดินลึกมาก การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
ท่ีเป็นด่างสูง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 6.0-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 21 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยดินท่ี I21:พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 21B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 21BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย และมีระบบชลประทาน 
 18) หน่วยทีด่นิที ่22 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินลึกมาก การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลางและ 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลางดินบนและดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22I :พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 22hi : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22hiI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินนาท่ีอยู่ใน
สภาพพ้ืนท่ีดอน และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22sa :พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินมีความเคม็และมี
ค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22saI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบ
ชลประทาน 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 22hi,sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบเป็นดินนาท่ีอยูใ่น
สภาพพ้ืนท่ีดอน ดินมีความเคม็และมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 22BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 22C: พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด 
 19) หน่วยทีด่นิที ่23 
  เกิดจากวตัถุกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้าเน้ือหยาบ พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง
ราบเรียบดินลึกมาก การระบายนํ้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก
ตํ่ามากถึงตํ่าปานกลางและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินทราย
ปนดินร่วนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  5.0-6.0
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 23 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 23I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
 20) หน่วยทีด่นิที ่24 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบพบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินลึกมาก การระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลางและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่าง
ค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนและดินล่างเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 24 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 24I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 24sa : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินมีความเคม็และ 
มีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร 
  หน่วยท่ีดินท่ี 24B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย  
  หน่วยท่ีดินท่ี 24C : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด 
 21) หน่วยทีด่นิที ่25 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้ าพาหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยู่บนชั้นหินผุพบในสภาพพ้ืนท่ี
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ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินต้ืน การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลางและดว้ยประจุบวกท่ี
เป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดัมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 25 : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 25I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ และมีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 25B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 25hiB : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินนาท่ีอยูใ่นสภาพ
พ้ืนท่ีดอน 
 22) หน่วยทีดิ่นที ่26 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดี 
ปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง
และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 26M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 26gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 26CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 23) หน่วยทีด่นิที ่27 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินภูเขาไฟพวกหินบะซอลต ์พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลางและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี27BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 24) หน่วยทีดิ่นที ่28 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดี 
ปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 8.0-8.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 28I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 28M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 28gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
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  หน่วยท่ีดินท่ี 28BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28gmB : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า 
  หน่วยท่ีดินท่ี 28gmBM :พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 28CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดิน 28CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 25) หน่วยทีด่นิที ่29 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมจาก
วสัดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียดทั้งท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวก
ตะกอนลาํนํ้าพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดี
ปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง 
และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดิน 
เป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดิน 
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 29I: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 29M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 29IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 29BI : พบในภาพพ้ืนท่ีเป็นลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 29BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 29BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 29CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 29CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 26) หน่วยทีด่นิที ่30 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัของวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมากท่ีมีการ
ระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวสีดินเป็นสีแดงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 - 6.5พบในสภาพ
พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็น
ดินร่วนเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดิน
เป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 30BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดิน 30CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 27) หน่วยทีด่นิที ่31 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของ
วสัดุเน้ือละเอียดหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง
ราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความ
จุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบน
เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0
ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 31I: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 31M: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 31IM: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 31gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 31gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ ามีระบบชลประทานและมีการจดัการพื้นท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 31gm,saM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้าดินมีความเคม็และมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 31BI: พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 31BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 31BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 31CM: พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 31CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 28) หน่วยทีดิ่นที ่32 
  เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดินริมนํ้ าพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดีดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวั
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-6.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-6.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 32M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 32IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 32gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 32gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 32BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 32BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 32gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
 29) หน่วยทีด่นิที ่33 
  เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้า พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ี
เป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดิน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-8.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 33I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 33M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 33gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33BI: พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 33BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 33BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33gmBIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 33CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง  
 30) หน่วยทีด่นิที ่34 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอนพบ
ในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก และความอ่ิมตวั
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 34M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า และมีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถปลูก
ขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 34BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลางถึงดีพบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 34CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
 31) หน่วยดนิที ่35 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือการสลายตวัผพุงั
แล้วถูกเคล่ือนยา้ยมาทับถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบในสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุ
บวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี35I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 35M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 35BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 35gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 35gmBIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 35CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 32) หน่วยทีด่นิที ่36 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือการสลายตวัผพุงั
แลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึง
เนินเขาดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง ความจุใน 
การแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่า
ถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลางมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 36I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 36M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36gmM : พบในมีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี36gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36B : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 36BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
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  หน่วยท่ีดินท่ี 36BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 36CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 33) หน่วยทีด่นิที ่37 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือการสลายตวัผพุงั
แลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยู่บนชั้นหินผุหรือชั้นดินเหนียว พบในสภาพ
พ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก และความอ่ิมตวั
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวถึง 
ดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 37I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 37M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 37gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
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  หน่วยท่ีดินท่ี 37BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37gmBIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 37CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 34) หน่วยทีด่นิที ่38 
  เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ 
ของตะกอนลาํนํ้าในแต่ละช่วงเวลา พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด 
ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายหรือดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
6.0-7.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 38M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 38IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลกูขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 38gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 38gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 38BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 38BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 38CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 35) หน่วยทีด่นิที ่39 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน  
พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกมาก การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก และความอ่ิมตวั
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนและดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 39M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 39IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 39gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า และมีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถปลูก
ขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 39gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 39BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 39BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 39gmB : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า 
  หน่วยท่ีดินท่ี 39CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
 36) หน่วยทีด่นิที ่40 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ 
ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั ดินลึกมาก การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง 4.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 40I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 40M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 40gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
   หน่วยท่ีดินท่ี 40saM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง ดินมีความเค็มและมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร มีการจดัการ 
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40saIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40gm,saM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า ดินมีความเค็มและมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4  
เดซิซีเมนต่อเมตร มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 40gm,saIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 40BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40gmBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ามีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 40saBM: พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง ดินมีความเค็มและมีค่าการนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร มีการจดัการพื้นท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 40CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึง ดี
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 37) หน่วยทีด่นิที ่41 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของ
พวกวสัดุเน้ือหยาบหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้าหรือวตัถุนํ้ าพาจากบริเวณท่ีสูง วางทบั
อยูบ่นชั้นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนลาด ดินลึกมาก การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามาก และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง  
ดินบนเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง 
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 41I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 41M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 41IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 41BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 41BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 41BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 41CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 38) หน่วยทีด่นิที ่42 
  เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล พบบนพ้ืนท่ีดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็น 
ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย ์พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้ ามากเกินไป ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า พบชั้นดานอินทรียค์วามจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและ
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-6.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 42M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี  
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 42IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 39) หน่วยทีด่นิที ่43 
  เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงั 
แลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ มีสภาพพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบหรือเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินลึกมาก การระบายนํ้ า
มากเกินไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและ 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
จดัมาก ถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0ประกอบดว้ย 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 43M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี  
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 43IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี   
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 43gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี 
พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 43gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าดี 
พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 43BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าดีมีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 43BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีมีระบบ
ชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 40) หน่วยทีดิ่นที ่44 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีของพวกวสัดุ 
เน้ือหยาบพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั ดินลึกมาก การระบายนํ้าดี
ถึงมากเกินไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและ
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนและดินล่างเน้ือดินเป็นดินทราย
ปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 44I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 44M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี 
ปานกลางถึงดีมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 44IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี 
ปานกลางถึงดีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 44BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 44BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง
ถึงดีมีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 44BIM: พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง
ถึงดีมีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 44CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี  
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 44CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี  
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 41) หน่วยทีด่นิที ่45 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนพบในสภาพ 
พ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดีดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุ
บวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ดินล่างดินเหนียวปนกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 45M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว 
ถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึง 
ดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึง 
ดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 45gmC : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึง 
ดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า 
 42) หน่วยทีด่นิที ่46 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ  
พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า
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ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
5.5-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดัมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 46I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 46M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี 
ปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 46BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 46CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีระบบ
ชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 43) หน่วยทีด่นิที ่47 
  เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทาง
ไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอคันี พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้ าดีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
5.5-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนกรวดมาก ถึงชั้นหินพ้ืนผุปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
เลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 47M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 47IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 47BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 47BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 47BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 47CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 47CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีระบบ
ชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 47caCM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปานกลาง พบ
ปูนทุติยภูมิมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 44) กลุ่มชุดดนิที ่48 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบท่ีมาจากพวกหิน
ตะกอนหรือหินแปร พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้ าดี
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวั
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนกรวดมากถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดิน 
เป็นกรดจดัถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 48M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี
ปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าดีปานกลาง  
พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลกูขา้วได ้

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-29 
 

  หน่วยท่ีดินท่ี 48BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48CM : พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปานกลางมีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 48CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีระบบ
ชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 45) หน่วยทีด่นิที ่49 
  เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการ
สลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากวสัดุเน้ือ
ค่อนขา้งหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินพื้นหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ี
ต่างชนิดต่างยคุกนั พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลกูคล่ืนลอนชนั ดินลึกปานกลาง
การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลาง 
ถึงค่อนข้างสูง และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว
ปนกรวดมากถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5
ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49I : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49danM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบชั้นดาน และมีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49sheetI : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ พบชั้นลูกรังเป็นแผน่แขง็ 
มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49sheetM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบชั้นลูกรังเป็นแผน่แขง็ และมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
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  หน่วยท่ีดินท่ี 49BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49danBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง พบชั้นดาน และมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49sheetBI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย พบชั้นลูกรังเป็นแผน่แขง็ 
มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 49sheetBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบชั้นลูกรังเป็นแผน่แขง็ และมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49CM : พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การะบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 49danCM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การะบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง พบชั้นดินดานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
 46) หน่วยทีด่นิที ่50 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอน
ลาํนํ้ า พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้ าดี 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวั 
ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนกรวดมาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 50M: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 50IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทาน และมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 50BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 50CM : พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้  
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 47) หน่วยทีด่นิที ่51 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบหรือค่อนขา้งละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร
พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
4.5-5.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดมากถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 51M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 51IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 51BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 51CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 48) หน่วยทีด่นิที ่52 
  เกิดจากตะกอนลาํนํ้ าทับอยู่บนชั้ นปูนมาร์ลพบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบถึงเนินเขา ดินต้ืน การระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุ 
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตวัดว้ย ประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0 ดินล่างเน้ือ
ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดมากหรือดินเหนียวปนกรวดมากถึงชั้นปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง
ปานกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 8.0-8.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 52M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52mdM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ดินลึกปานกลาง 
การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
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  หน่วยท่ีดินท่ี 52BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52mdBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึกปานกลาง 
การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52mdBIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกปานกลาง 
การระบายนํ้าดีปานกลางมีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 52CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลางมีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 49) หน่วยทีด่นิที ่53 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบในสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูงและความอ่ิมตวั ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่าง
ตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.0-5.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนกรวดมาก ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 53M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 53BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 53BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 53CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 50) หน่วยทีด่นิที ่54 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอคันี เช่น บะซอลต ์แอนดีไซต ์พบในสภาพ
พ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้ าดี ดินมี 
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ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตัวด้วยประจุบวก  
ท่ีเป็นด่างสูง ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 7.0-8.0ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงชั้นปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจดั มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 8.0-8.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 54M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 54gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าดี
ปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 54BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 54BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้ าดีปานกลาง 
มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 54CM : พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลางมีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
 51) หน่วยทีด่นิที ่55  
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวตัถุต้นกาํเนิดดินท่ีมาจากวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น
ด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลางมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
ปานกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-8.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 55I : มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน 
  หน่วยท่ีดินท่ี 55M : มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 55gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55BI : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีระบบชลประทาน  
  หน่วยท่ีดินท่ี 55BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55caBM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง พบปูนทุติยภูมิมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้ 
  หน่วยที่ดินที่ 55CM: พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 55CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี 
ปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  52) หน่วยทีด่นิที ่56 
  เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอคันี พบในสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา ดินลึกปานกลาง การระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ดินมี 
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรด 
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 56M : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีการจดัการพื้นท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าค่อนขา้ง
เลวถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56gmM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้า มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 56gmIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบการระบายนํ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง พบจุดประสีเทาจากการขงันํ้ า มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ี
เพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56BIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56CM : พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 56CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดี
ปานกลางมีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลกูขา้วได ้
 53) หน่วยทีด่นิที ่59 
  พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกมาก
การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า
ปานกลาง ถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดิน
เป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรด เป็นด่าง 5.5-6.5 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 59I: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบชลประทาน  
 54) หน่วยทีด่นิที ่60 
  เกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามาทบัถมกนั ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 
เป็นดินลึกเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือมีชั้นกรวดพบ
ในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ดินลึกมาก การระบายนํ้าดี
ปานกลางถึงดีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง
และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว
หรือดินทรายปนดินร่วนหรือร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง 6.0-7.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินทรายปนดินร่วนหรือร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 60M: พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
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  หน่วยท่ีดินท่ี 60IM : พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีระบบชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 60BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว
ถึงดีปานกลาง มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 55) หน่วยทีด่นิที ่61 
  พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา  ดินต้ืน การระบายนํ้ าดี ดินมี 
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงตํ่ามากและความอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง 4.5-5.0 ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 ประกอบดว้ย 
  หน่วยท่ีดินท่ี 61BM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย การระบายนํ้าดีปานกลาง 
มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 61CM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีการจดัการ
พ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
  หน่วยท่ีดินท่ี 61CIM : พบในสภาพพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าดีปานกลาง มีระบบ
ชลประทานและมีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถปลูกขา้วได ้
 สาํหรับหน่วยท่ีดินท่ี 8(ดินยกร่อง) 9(ดินเลนและดินเคม็จดั) 12 (ดินเลน) 13 (ดินเลน) 57 (ดินพรุ)  
58 (ดินพรุ) และ 62(ดินภูเขาลาดชนัเชิงซอ้น) เป็นหน่วยท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมสาํหรับการทาํนา ควรใช้
ประโยชนป์ระเภทอ่ืนๆ และใชส้าํหรับอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั จึงไม่ได้
นาํมากล่าวถึงรายละเอียดในท่ีน้ี 
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3.2 การประเมินคุณภาพท่ีดนิด้านกายภาพ 
 การประเมินคุณภาพท่ีดิน(qualitative land evaluations) เป็นการพิจารณาศกัยภาพของหน่วย
ทรัพยากรที่ดินต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั คุณภาพ
ท่ีดินในหลกัการของ FAO frameworkสามารถทาํได ้2 รูปแบบ 
  รูปแบบแรกการประเมินทางดา้นคุณภาพหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าเป็นการประเมินเชิงกายภาพ
ว่าท่ีดินนั้นๆเหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการใชป้ระโยชนท่ี์ดินประเภทต่างๆ 
  รูปแบบท่ีสองการประเมินทางดา้นปริมาณหรือดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะใหค่้าตอบแทนในรูปผลผลิตท่ี
ไดรั้บจาํนวนเงินในการลงทุน และจาํนวนเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะการประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นกายภาพเท่านั้น ซ่ึงการประเมินคุณภาพท่ีดิน
ดา้นกายภาพ จะนาํประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (LandUtilization Type: LUT) มาประเมินว่าคุณภาพท่ีดิน
ของแต่ละหน่วยท่ีดิน (Land Unit: LU) เหมาะสมต่อประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดินรูปแบบใดบา้ง 

 1) คุณภาพท่ีดนิ (Land Quality: LQ) คือ สมบติัของหน่วยท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืช คุณภาพท่ีดินอาจประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีดิน ( land characteristic) ตวัเดียวหรือ 
หลายตวักไ็ดเ้ช่น ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีคุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทนตวัเดียว 
คือสภาพการระบายนํ้ าของดิน ส่วนความจุในการดูดยึดธาตุอาหารมีคุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน 
สองตวัคือความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) และความอ่ิมตวัดว้ยประจุ
บวกท่ีเป็นด่าง (Base Saturation: BS) 
  (1)  คุณภาพท่ีดินท่ีนาํมาประเมินสาํหรับการปลูกพืช FAO ในระบบไดก้าํหนดไว ้25 ชนิด
สาํหรับประเทศไทยนาํมาประเมินมี 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
    - ความเขม้ของแสงอาทิตย ์(radiation regime: u) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน
ไดแ้ก่ ค่าความยาวของช่วงแสง 
    - ระบอบอุณหภูมิ (temperature regime: t) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่  
ค่าอุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก 
    - ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (moisture availability: m) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น
ตวัแทน ไดแ้ก่ ระยะเวลาการท่วมขงัของนํ้ าในฤดูฝน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียในรอบปีหรือความตอ้งการนํ้ า 
ในช่วงการเจริญเติบโตของพืช 
    - ความเป็นประโยชนข์องออกซิเจนต่อรากพืช (oxygen availability: o) คุณลกัษณะ
ท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ สภาพการระบายนํ้าของดิน 
    - ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร ( nutrient availability: s) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น
ตวัแทน ไดแ้ก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
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    - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ( nutrient retention capacity: n) คุณลกัษณะท่ีดิน 
ท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC) และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก ท่ีเป็นด่าง (BS) 
    - สภาวะการหยัง่ลึกของราก (rooting condition: r) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน 
ไดแ้ก่ ความลึกของดิน ความลึกของระดบันํ้าใตดิ้น และชั้นการหยัง่ลึกของรากพชื(root penetration class) 
    - ความเสียหายจากนํ้าท่วม (flood hazard: f) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ 
จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วมในช่วงรอบปีท่ีกาํหนดไว ้
    - การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts: x) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ 
ปริมาณเกลืออิสระท่ีสะสมมากเกินพอจนเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช 
    - สารพิษ ( soil toxicities: z) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ระดบัความลึก
ของชั้น jarosite 
    - สภาวะการเขตกรรม (soil workability: k) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่  
ชั้นความยากง่ายในการเขตกรรม 
    - ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร ( potential for mechanization: w) คุณลกัษณะท่ีดิน 
ท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ความลาดชนัของพ้ืนท่ี ปริมาณหินโผล่ปริมาณกอ้นหิน และการมีเน้ือดินเหนียวจดั 
    - ความเสียหายจากการกดักร่อน (erosion hazard: e) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน 
ไดแ้ก่ ความลาดชนัของพ้ืนท่ีและปริมาณดินท่ีสูญเสีย 
  (2)  การวดัและการประเมินคุณภาพท่ีดิน  
    เน่ืองจากคุณภาพท่ีดินเป็นนามธรรมไม่สามารถวดัออกเป็นค่าเชิงปริมาณได ้จึงวดั
จากองคป์ระกอบของคุณภาพท่ีดิน คือ คุณลกัษณะท่ีดิน ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีดินมีหลายตวัท่ีใชเ้ป็นตวัแทน 
คุณภาพท่ีดินตวัเดียวกนั ดงันั้นจึงมีการคาดคะเนผลจากการร่วมกนัของปัจจัย (diagnostic factors) 
โดยมีอยูห่ลายวิธี ในท่ีน้ีใชวิ้ธีการประเมินจากคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุด 

 2) ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ(Land Use Requirement: LUR)แบ่งออกเป็น
3ด้าน  คือ  
  (1)  ความตอ้งการดา้นพืช (crop requirement) เป็นความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
และการให้ผลผลิตของพืช ซ่ึงประกอบด้วยคุณภาพท่ีดินดังน้ี  ความเข้มของแสงระบอบอุณหภูมิ 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ความเป็นประโยชน ์
ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สภาวะการหย ัง่ลึกของราก ความเสียหายจากนํ้ าท่วม 
การมีเกลือมากเกินไป และสารพิษ 
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  (2)  ความตอ้งการดา้นการจดัการ (management requirement) เป็นความตอ้งการท่ีเกษตรกร 
ต้องการด้านเคร่ืองจักร เคร่ืองกล ท่ีต้องใช้ในการเตรียมดิน การเขตกรรม ความต้องการด้านน้ี 
ประกอบดว้ยคุณภาพท่ีดินดงัน้ี สภาวะการเขตกรรม และศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร 
  (3)  ความตอ้งการดา้นการอนุรักษ ์( conservation requirement) เป็นความตอ้งการเพื่อให ้
สามารถใชท่ี้ดินไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยไม่ทาํลายคุณภาพของท่ีดิน หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจาก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินความต้องการด้านน้ีประกอบด้วยคุณภาพท่ีดินเดียว คือ ความเสียหายจาก 
การกดักร่อน 

 3) การจาํแนกช้ันความเหมาะสมของหน่วยทีด่นิ ( landsuitability classification) 
  (1)  ชั้นความเหมาะสมของหน่วยท่ีดินจาํแนกออกเป็น 4 ชั้น (class) คือ  
     S1หมายถึงชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (highly suitable) 
     S2 หมายถึงชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง(moderately suitable)  
     S3 หมายถึงชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (marginally suitable)  
     N หมายถึงชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (not suitable)  
    นอกจากน้ีในแต่ละชั้นความเหมาะสม ยงัแบ่งออกเป็นชั้นย่อย (subclass) ซ่ึงเป็น
ขอ้จาํกดัของคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลรุนแรงท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืช 
  (2)  การประเมินความเหมาะสมของหน่วยท่ีดิน โดยการจบัคู่ระหว่างความตอ้งการของ 
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินกบัคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงจะพิจารณาแต่ละคุณภาพท่ีดินในหน่วยท่ีดินนั้นๆ  
ท่ีมีขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และใหผ้ลผลิตของพืช จะใชร้ะดบัความเหมาะสม
ของคุณภาพท่ีดินนั้นเป็นตวัแทนความเหมาะสมรวมของหน่วยท่ีดิน  
    จากข้อมูลคุณภาพท่ี ดินของหน่วยท่ี ดินจับคู่กับระดับความต้องการปัจจัยต่อ 
การเจริญเติบโตของขา้ว ซ่ึงนาํมาพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของขา้วมี 5 ปัจจยั
โดยเรียงลาํดับความสําคญั ได้แก่ สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) การมีเกลือมากเกินไป (x)  
สารพิษ (z) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) และความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (n) ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความพร้อมของขอ้มูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดบัความรุนแรงของคุณลกัษณะดินท่ีมีผล
ต่อผลผลิต ทั้งน้ีไม่ไดน้าํปัจจยัดา้นความเสียหายจากการกดักร่อน (e) และศกัยภาพการใช้เคร่ืองกล 
(w)มาร่วมพิจารณา เน่ืองจากขอ้จาํกดัไดถู้กแกไ้ขโดยการทาํคนันา ดงันั้น จึงไดเ้ป็นความเหมาะสม
ของหน่วยท่ีดินสําหรับข้าว จากนั้นนํามาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีร่วมกับปริมาณนํ้ าฝนและขอบเขต
ชลประทาน สามารถจาํแนกพ้ืนท่ีไดด้งัน้ี  
    - พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 13,348,106 ไร่หรือร้อยละ 
17.13 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคกลางมีเน้ือท่ี 6,341,630 ไร่หรือร้อยละ 47.51
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ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 3,439,863 ไร่หรือร้อยละ 25.77 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 1,771,953 ไร่หรือร้อยละ 13.27 ภาคใตมี้เน้ือท่ี 1,157,534 ไร่หรือร้อยละ
8.68และภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 637,126 ไร่หรือร้อยละ 4.77 
    - พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 20,890,993 ไร่หรือร้อยละ 
26.81ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 7,998,790 ไร่หรือ
ร้อยละ 38.29 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 6,416,082 ไร่หรือ
ร้อยละ 30.71ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 3,021,912 ไร่หรือร้อยละ 14.47 ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 2,129,630 ไร่หรือ
ร้อยละ10.19 และภาคกลาง มีเน้ือท่ี 1,324,579 ไร่หรือร้อยละ 6.34 
    - พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 43,688,295 ไร่หรือร้อยละ
56.06 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 25,682,689 ไร่ 
หรือร้อยละ 58.78 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 10,632,968 ไร่ 
หรือร้อยละ 24.34 ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 4,590,120 ไร่หรือร้อยละ 10.51ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 1,602,415 
ไร่หรือร้อยละ 3.67 และภาคใต ้มีเน้ือท่ี 1,180,103 ไร่หรือร้อยละ 2.70  
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รูปที3่-1 การจบัคู่ประเมนิความเหมาะสมของหน่วยทีด่นิ 
หมายเหตุ :  -LUT =  Land Utilization Type 
   -LUR =  Land Use Requirement 
   -LU = Land Unit 
   -LQ = Land Quality  
   -LSR =  Land Suitability Rating 
   -ในวงเลบ็[  ] เป็นการนาํเสนอการประเมินความเหมาะสมของหน่วยท่ีดิน 
   โดยประเมินจากคุณภาพท่ีดินขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุด 
ทีม่า:ดดัแปลงจากบณัฑิตและคาํรณ(2542) 
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ตารางที ่3-1 ระดบัความต้องการปัจจยัต่อการเจริญเตบิโตของข้าว 

ความต้องการปัจจัยในการใช้ที่ดิน   ค่าพสิัย 

คุณภาพดิน คุณลกัษณะที่ดนิ หน่วย 
 
 

เหมาะสมสูง 
(s1) 

เหมาะสมปานกลาง 
(s2) 

เหมาะสมเลก็น้อย 
(s3) 

ไม่เหมาะสม 
N 

ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชนต์่อพืช (m) 

ความตอ้งการนํ้าในช่วงการ
เจริญเติบโต 

มิลลิเมตร  700 - 800 550 - 700 400 - 550 นอ้ยกวา่ - 400 

ความจุในการดูดยดึ 
ธาตุอาหาร (n) 

CEC 
BS 

Cmo1/kg 
ร้อยละ 

 
 

มากกวา่ 15 
มากกวา่ 35 

3-15 
นอ้ยกวา่ 35 

นอ้ยกวา่ 3 
 

สภาวะการหยัง่ลึก 
ของราก (r) 

ความลึกของดิน 
ปริมาณกรวด 

เซนติเมตร 
ร้อยละ 

 
 

มากกวา่ 50 
นอ้ยกวา่ 5 

25-50 
5-15 

15-25 
15-40 

นอ้ยกวา่ 15 
มากกวา่ 40 

การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํไฟฟ้า ของดิน ds/m  นอ้ยกวา่ 2 2 - 5 5 - 10 มากกวา่ 10 
สารพิษ (z) ความลึกของจาโรไซต ์ เซนติเมตร  มากกวา่ 150 100 - 150 50 - 100 นอ้ยกวา่ 50 
หมายเหตุ:CEC คือ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity)  
  BS  คือ ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (Base Saturation)  
ทีม่า: ดดัแปลงจากบณัฑิตและคาํรณ (2542) 
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ตารางที ่3-2 ความเหมาะสมของหน่วยทีดิ่นสําหรับปลูกข้าว 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 S1 13 N 20co1l S2x 26gmlM S2n 
1l S1 13l N 20hi S3x 26B N 
2 S1 14 S3z 20hil S2xm 26BM S2n 
2l S1 14l S2z 21 S1 26BIM S2n 
3 S1 15 S1 21I S1 26gmB N 
3l S1 15l S1 21B S1 26gmBM S2n 
3sa S1 15hi S1 21BI S1 26C N 
3sal S1 15hil S1 22 S2n 26C/RC N 
4 S1 15B S1 22l S2n 26CM S2n 
4l S1 16 S2n 22hi S2mn 26gmC N 
5 S1 16l S2n 22hil S2n 26D N 
5l S1 16hi S2mn 22sa S2n 26E N 
5b S1 16hil S2n 22sal S2n 27 N 
6 S2n 17 S2n 22hi,sa S2n 27B N 
6l S2n 17l S2n 22B S2n 27BM S2n 
6hi S2mn 17hi S2mn 22Bl S2n 27C N 
6hil S2n 17hil S2n 22C S2n 27D N 
7 S1 17B S2n 23 S2n 28 N 
7l S1 18 S1 23l S2n 28M S1 
7hi S1 18l S1 24 S2n 28lM S1 
7hil S1 18hi S1 24l S2n 28gm N 
7sa S1 18hil S1 24sa S2n 28gmM S1 
7sal S1 18sa S1 24B S2n 28gmlM S1 
7B S1 18sal S1 24C S2n 28B N 
8 N 18hi,sa S1 25 S2rn 28BM S1 
9 S3x 18hi,sal S1 25l S2rn 28BlM S1 
9l S2x 19 S2n 25B S2rn 28gmB N 
10 S3z 19hi S2mn 25hiB S2rmn 28gmBM S1 
10l S2z 20 S3x 26 N 28C N 
11 S2z 20l S2x 26M S2n 28CM S1 
11l S1 20clay S3x 26IM S2n 28CIM S1 
12 N 20clayl S2x 26gm N 28D N 
12l N 20col S3x 26gmM S2n 28E N 
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ตารางที่3-2 (ต่อ) 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

28E/RC N 31CIM S1 34gmM S2n 36IM S2n 
29 N 31D N 34gmIM S2n 36gm N 

29M S2n 31D/RC N 34B N 36gmM S2n 
29IM S2n 31E N 34BM S2n 36gmIM S2n 
29B N 31E/RC N 34BIM S2n 36B N 

29B/RC N 32 N 34gmB N 36BM S2n 
29BM S2n 32M S2n 34gmBM S2n 36BIM S2n 
29BIM S2n 32IM S2n 34C N 36gmB N 

29C N 32gm N 34C/RC N 36gmBM S2n 
29C/RC N 32gmM S2n 34CM S2n 36C N 
29CM S2n 32gmIM S2n 34D N 36CM S2n 
29CIM S2n 32B N 34D/RC N 36CIM S2n 

29D N 32BM S2n 34E N 36D N 
29E N 32BIM S2n 34E/RC N 36E N 
30B N 32gmB N 35 N 37 N 

30BM S2n 32gmBM S2n 35M S2n 37M S2n 
30C N 33 N 35IM S2n 37IM S2n 

30CM S2n 33M S2n 35gm N 37gm N 
30D N 33IM S2n 35gmM S2n 37gmM S2n 
30E N 33gm N 35gmIM S2n 37gmIM S2n 
31 N 33gmM S2mn 35B N 37B N 

31M S1 33gmIM S2n 35BM S2n 37BM S2n 
31IM S1 33B N 35BIM S2n 37BIM S2n 
31gm N 33BM S2n 35gmB N 37gmB N 

31gmM S1 33BIM S2n 35gmBM S2n 37gmBM S2n 
31gmIM S1 33gmB N 35gmBIM S2n 37gmBIM S2n 
31gm,sa N 33gmBM S2n 35C N 37C N 

31gm,saM S1 33gmBIM S2n 35CM S2n 37CM S2n 
31B N 33C N 35CIM S2n 37CIM S2n 

31BM S1 33CM S2n 35D N 37D N 
31BIM S1 34 N 35D/RC N 38 N 

31C N 34M S2n 35E N 38M S1 
31C/RC N 34IM S2n 36 N 38IM S1 
31CM S1 34gm N 36M S2n 38gm N 
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ตารางที3่-2 (ต่อ) 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

38gmM S1 40gm,saM S2n 43IM S2n 46 N 
38gmIM S1 40B N 43gm N 46M S3r 

38B N 40B/RC N 43gmM S2n 46IM S2rn 
38BM S1 40B/RL N 43gmIM S2n 46gm N 
38BIM S1 40BM S2n 43B N 46gmM S3r 

38C N 40BIM S2n 43BM S2n 46B N 
38CM S1 40danB N 43BIM S2n 46BM S3r 

39 N 40gmB N 43C N 46BIM S2rn 
39M S2n 40gmBM S2n 44 N 46C N 
39IM S2n 40saB N 44M S2n 46CM S3r 
39gm N 40saBM S2n 44IM S2n 46CIM S2rn 

39gmM S2n 40C N 44B N 46D N 
39gmIM S2n 40C/RC N 44BM S2n 46E N 

39B N 40CM S2n 44BIM S2n 47 N 
39BM S2n 40CIM S2n 44C N 47/RL N 
39BIM S2n 40Cb N 44CM S2n 47M S3r 
39gmB N 40D N 44CIM S2n 47IM S2rn 

39C N 40D/RL N 44D N 47B N 
39C/RC N 41 N 45 N 47B/RC N 
39CM S2n 41M S2n 45M S3r 47BM S3r 
39D N 41IM S2n 45IM S2rn 47BIM S2rn 

39D/RC N 41B N 45gm N 47caB N 
39E N 41BM S2n 45gmM S3r 47caB/RC N 

39E/RC N 41BIM S2n 45B N 47C N 
40 N 41C N 45BM S3r 47C/RC N 

40M S2n 41C/RC N 45BIM S2rn 47C/RL N 
40IM S2n 41C/RL N 45gmB N 47CM S3r 
40gm N 41CM S2n 45C N 47CIM S2rn 

40gmM S2n 42 N 45CM S3r 47caC N 
40gmIM S2n 42M S2n 45CIM S2rn 47caC/RC N 

40sa N 42IM S2n 45caC N 47caCM S3r 
40saM S2n 42B N 45gmC N 47D N 
40saIM S2n 43 N 45D N 47D/RC N 
40gm,sa N 43M S2n 45E N 47D/RL N 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที3่-2 (ต่อ) 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย 
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

47caD/RC N 49sheetB N 52B/RL N 55IM S1 
47E N 49sheetBM S2rn 52BM S3r 55ca N 

47E/RC N 49C N 52BIM S2r 55gm N 
47caE/RC N 49CM S2rn 52mdB N 55gmM S1 

48 N 49danC N 52mdBM S1 55gmIM S1 
48M S3r 49danCM S2rn 52mdBIM S1 55B N 
48IM S2rn 49D N 52C N 55B/RC N 
48gm N 50 N 52C/RL N 55BM S1 

48gmM S3r 50M S2n 52CM S3r 55BIM S1 
48gmIM S2rn 50IM S2n 52mdC N 55caB N 

48B N 50B N 52D N 55caBM S1 
48B/RC N 50BM S2n 52D/RL N 55C N 
48BM S3r 50C N 52E N 55C/RC N 
48BIM S2rn 50CM S2n 53 N 55CM S1 

48C N 50D N 53M S2n 55CIM S1 
48C/RC N 50E N 53B N 55caC N 
48CM S3r 51 N 53BM S2n 55D N 
48CIM S2rn 51M S3r 53BIM S2n 55E N 

48D N 51IM S2rn 53C N 56 N 
48D/RC N 51B N 53CM S2n 56M S2n 

48E N 51BM S3r 53D N 56IM S2n 
48E/RC N 51C N 53E N 56gm N 

49 N 51CM S3r 54 N 56gmM S2n 
49M S2rn 51D N 54M S1 56gmIM S2n 
49IM S2n 51D/RC N 54gm N 56B N 
49dan N 51E N 54gmM S1 56B/RC N 

49danM S2rn 51E/RC N 54B N 56BM S2n 
49sheet N 52 N 54BM S1 56BIM S2n 

49sheetM S2rn 52/RL N 54BIM S1 56C N 
49B N 52M S3r 54C N 56C/RC N 

49BM S2rn 52IM S2r 54CM S1 56C/RL N 
49BIM S2n 52md N 54D N 56CM S2n 
49danB N 52mdM S1 55 N 56CIM S2n 

49danBM S2rn 52B N 55M S1 56D N 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ท่ีดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

หน่วย
ที่ดิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

56D/RC N 59 S2n 60B N 61CIM N 
56D/RL N 59I S2n 60BM S1 61D N 

56E N 59B S2n 61B N 61E N 
56E/RC N 60 N 61BM N 62 N 

57 N 60M S1 61C N   
58 N 60IM S2n 61CM N   

 

ตารางที่3-3 เนือ้ทีค่วามเหมาะสมของท่ีดนิสําหรับปลูกข้าวเป็นรายภาค 

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

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

เหนือ 3,439,863 25.77 6,416,082 30.71 10,632,968 24.34 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,771,953 13.27 7,998,790 38.29 25,682,689 58.78 
กลาง 6,341,630 47.51 1,324,579 6.34 4,590,120 10.51 
ตะวนัออก 637,126 4.77 2,129,630 10.19 1,602,415 3.67 
ใต ้ 1,157,534 8.68 3,021,912 14.47 1,180,103 2.70 
รวม 13,348,106 100.00 20,890,993 100.00 43,688,295 100.00 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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แผนทีค่วามเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
ประเทศไทย 

รูปที ่3-2  ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว ประเทศไทย 

แผนทีค่วามเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
                                     ประเทศไทย 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  รูปที ่3-3  ความเหมาะสมของที่ดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคเหนือ 

แผนที่ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
ภาคเหนือ 

3,439,863 
 
6,416,082 

10,632,968 

20,488,913

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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แผนทีค่วามเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รูปที ่3-4 ความเหมาะสมของทีด่ินสําหรับปลูกข้าว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1,771,953 
 
7,998,790 

25,682,689 

35,453,432

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รูปที ่3-5  ความเหมาะสมของทีด่ินสําหรับปลูกข้าว ภาคกลาง 

แผนที่ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว
ภาคกลาง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  รูปที ่3-6 ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว ภาคตะวนัออก 

แผนที่ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว
ภาคตะวนัออก 

637,126 
 
2,129,630 

1,602,415 

4,369,171 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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แผนที่ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว
ภาคตะวนัออก 

รูปที ่3-6ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว ภาคตะวนัออก รูปที ่3-7  ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว ภาคใต้ 

แผนที่ความเหมาะสมของทีด่นิสําหรับปลูกข้าว
ภาคใต้ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตขา้วนาปีไดแ้บ่งพ้ืนท่ีตามภาค 5 ภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้พ้ืนท่ีปลูกแบ่งเป็นในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยกาํหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีปลูกขา้วเป็น  3 ระดบั คือ 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2)และพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) การศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การใชปั้จจยัการผลิต แบ่ง
การศึกษาตามภาคและระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี ส่วนท่ี 2 ตน้ทุน รายได ้(มูลค่าผลผลิต) และ
ผลตอบแทนจากการผลิต แบ่งการศึกษาตามภาค ระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน และ ส่วนท่ี 3 ปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือ ดา้นการผลิต และทศันคติใน
การใชท่ี้ดินของเกษตรกรท่ีปลูกขา้ว 

ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการผลิตจาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี ต้นทุน 
ผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือทาํการผลิตและจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตได้แก่
ค่าใชจ่้ายในการปลูก (พนัธ์ุและแรงงาน เป็นตน้) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา (ค่าปุ๋ย สารป้องกนั และ
กาํจดัวชัพืช ศตัรูพืช ค่าแรงงาน เป็นตน้) ต้นทุนคงที่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคงท่ีแมจ้ะไม่ทาํการผลิต ก็
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายจาํนวนน้ีไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าใชท่ี้ดิน ค่าภาษีท่ีดิน และค่าเส่ือมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
ทุนทีเ่ป็นเงนิ เป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินท่ีเกษตรกรจ่ายไปจริงในการซ้ือหรือจา้งปัจจยัในการผลิตต้นทุน
ที่ไม่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีคิดจากมูลค่าของปัจจยัท่ีเกษตรกรใชใ้นการผลิตโดยเกษตรกรเป็นเจา้ของ
ปัจจยัหรือไดม้าโดยไม่ไดคิ้ดเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าแรงงานคนในครัวเรือน ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรของตนเอง 
และค่าใชท่ี้ดินของตนเอง เป็นตน้ ผลตอบแทนจากการผลิตจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็น
เงิน ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งอตัราส่วนรายได ้
(มูลค่าผลผลิต) ต่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) เพ่ือเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน
ข้าว ปีการเพาะปลูก 2555/56 ทําการสํารวจการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
ตามความเหมาะสมทางกายภาพของพ้ืนท่ี 3 ระดบั คือ ระดบัความเหมาะสมสูง (S1)ระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ราคาท่ีใชค้าํนวณรายได(้มูลค่าผลผลิต) เป็นราคาท่ี
เกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียตามภาคต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือกาํจดัปัญหาดา้นราคาท่ีมีความแตกต่างกนัตามสถานท่ีและ
ระยะเวลา โดยราคาขายเฉล่ียของประเทศกิโลกรัมละ 11.00 บาท ภาคเหนือเฉล่ียกิโลกรัมละ  
9.78 บาทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเฉล่ียกิโลกรัมละ 14.00 บาท ภาคกลางเฉล่ียกิโลกรัมละ 11.37 บาท ภาค
ตะวนัออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 11.26 บาท และภาคใตเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 11.08 บาท ขายผลผลิตท่ีไดร้้อยละ 
88.00 นอกนั้นเก็บไวบ้ริโภคและทาํพนัธ์ุ การขายผลผลิตของเกษตรกร ขายอิสระ ร้อยละ 76.63 และ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ขายตามขอ้ตกลง ร้อยละ 23.37 โดยขายใหก้บัโรงสีร้อยละ 37.52 ขายใหพ้อ่คา้ในจงัหวดัเดียวกนั ร้อยละ
36.57 ขายใหธ้นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 16.69 ขายใหส้หกรณ์
ร้อยละ 3.50 และขายใหพ้อ่คา้ต่างจงัหวดั ร้อยละ 1.27 

  3.3.1 การใช้ปัจจยัการผลติ 
  การใชปั้จจยัการผลิตขา้วในปีการเพาะปลูก 2555/56 พ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 14.68 ไร่ต่อครัวเรือน

การเตรียมดินใช้แรงงานเคร่ืองจักรไถ 2 คร้ัง โดยทาํนาหว่านใช้แรงงานคนและแรงงาน เคร่ืองจักร 
ในการหว่านเมล็ดพนัธ์ุการดูแลรักษามีการใช้ปุ๋ยเคมี(ส่วนใหญ่ใช้สูตร 46-0-0 16-20-0 15-15-15 16-8-8  
เป็นตน้)ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก สารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนัและกาํจดัวชัพืช/ ศตัรูพืช/โรคพืช 
แรงงานคนใชใ้นการถอน ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่น และหว่านสารกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช ปลูกซ่อม และตากขา้ว 
แรงงานเคร่ืองจกัรใชใ้นการสูบนํ้ า ฉีดพ่นสารกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช/สารเร่ง หว่านปุ๋ย เก็บเก่ียว และขนยา้ย
ผลผลิตการศึกษาการใชปั้จจยัการผลิตขา้วระดบัประเทศ ภาค และระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของพ้ืนท่ี
ดงัน้ี 
    1) การใช้ปัจจยัการผลติระดบัประเทศและภาคการสาํรวจพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูก
เฉล่ีย 14.68 ไร่ ต่อครัวเรือน พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวเฉล่ีย 14.64 ไร่ต่อครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย ตามภาค 
9.51-20.64 ไร่ต่อครัวเรือน (พ้ืนท่ีเพาะปลูกสูงสุดในภาคตะวันออกและตํ่ าสุดในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) ใชพ้นัธ์ุเฉล่ียไร่ละ 21.22 กิโลกรัม ปริมาณพนัธ์ุเฉล่ียตามภาคไร่ละ 15.91-23.20
กิโลกรัม (ปริมาณพนัธ์ุมากท่ีสุดในภาคเหนือและตํ่าสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) การใชปั้จจยัต่าง  ๆ
ไดแ้ก่แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 2.06 วนัต่อคน แรงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 4.18 ชัว่โมง ปุ๋ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 38.65 
กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพชนิดนํ้าเฉล่ียไร่ละ 0.55 ลิตร ส่วนชนิดเมด็เฉล่ียไร่ละ 6.53 กิโลกรัม ปุ๋ยคอกเฉล่ียไร่ละ
76.52 กิโลกรัมปุ๋ยหมกัเฉล่ียไร่ละ 0.33 กิโลกรัม วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน (ปูนขาว) เฉล่ียไร่ละ 3.50 กิโลกรัม 
สารเร่งการเจริญเติบโตชนิดนํ้าเฉล่ียไร่ละ 0.06 ลิตร ส่วนชนิดเมด็ เฉล่ียไร่ละ 1.00 กิโลกรัม สารกาํจดั
วชัพืชชนิดนํ้ าเฉล่ียไร่ละ 0.25 ลิตร ส่วนชนิดเมด็เฉล่ียไร่ละ0.09 กิโลกรัม สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช
ชนิดนํ้ าเฉล่ียไร่ละ 0.12 ลิตร ส่วนชนิดเม็ดเฉล่ียไร่ละ 0.11 กิโลกรัม สารกาํจดัโรคพืชชนิดนํ้ าเฉล่ียไร่ละ 
0.02 ลิตร นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ียไร่ละ 2.55 ลิตร (ตารางท่ี 3-4) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 ปริมาณการใช้ปัจจยัการผลติข้าวจาํแนกตามภาค ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
หน่วย  
(ต่อไร่) 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ ประเทศ 

พื้นที่ปลกู ไร่ 13.46 9.51 20.13 20.64 11.04 14.68 
พื้นที่เกบ็เกี่ยว ไร่ 13.44 9.49 20.04 20.59 10.98 14.64 
แรงงานคน วนั/คน 2.04 3.86 1.32 2.87 1.05 2.06 
แรงงานเครื่องจกัร ชม. 5.29 3.42 4.57 2.38 2.78 4.18 
เมลด็พนัธุ์ กก. 23.20 15.91 22.26 20.50 20.12 21.22 
ปุ๋ยเคมี กก. 39.54 29.81 42.77 39.19 34.19 38.65 
ปุ๋ยอินทรีย ์        

ปุ๋ยชีวภาพ        
ชนิดนํ้า ลิตร 0.41 0.42 1.18 0.17 - 0.55 
ชนิดเมด็ กก. 7.33 9.68 4.82 4.97 25.00 6.53 

ปุ๋ยคอก กก. 131.70 54.77 83.57 50.00 27.94 76.52 
ปุ๋ยหมกั กก. 0.50 0.54 - 0.27 - 0.33 

วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน        
ปูนขาว กก. - - 34.85 - - 3.50 

สารเร่งการเจริญเติบโต        
ชนิดนํ้า ลิตร 0.10 0.44 0.31 0.20 0.16 0.06 
ชนิดผง/เมด็ กก. - - 2.09 - - 1.00 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2556) 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 2) การใช้ปัจจัยการผลติจําแนกตามระดับความเหมาะสมของพืน้ที่จากการสาํรวจพบว่า
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนท่ีปลูกขา้วเฉล่ีย 18.38 ไร่ต่อครัวเรือน (พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 18.31
ไร่ต่อครัวเรือน) พ้ืนที่ที่มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 16.66 ไร่ต่อ
ครัวเรือน (พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว 16.02 ไร่ต่อครัวเรือน) พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) พ้ืนท่ีปลูก
เฉล่ีย 12.05 ไร่ต่อครัวเรือน(พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว 12.03 ไร่ต่อครัวเรือน) ปริมาณการใชเ้มลด็พนัธ์ุใกลเ้คียงกนั
ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสม คือ เฉล่ียไร่ละ 20.55-23.66 กิโลกรัม เช่นเดียวกบั การใชแ้รงงานคน
เฉล่ียไร่ละ 1.34-2.44 วนัต่อคน ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 3.41-6.89 ชัว่โมง ใชม้ากท่ีสุดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1)และตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ปริมาณปุ๋ยเคมี
เฉล่ียไร่ละ 35.47-44.48 กิโลกรัมปริมาณมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และตํ่าสุด
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)ปุ๋ยชีวภาพชนิดนํ้ าเฉล่ียไร่ละ 0.48-0.63 ลิตร ส่วนชนิดเม็ด
เฉล่ียไร่ละ 4.62-11.65 กิโลกรัม ปริมาณการใชปุ๋้ยชีวภาพชนิดนํ้ ามากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมสูง(S1) และตํ่าสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ส่วนชนิดเมด็ ใชม้ากท่ีสุด
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)และตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
การใชว้สัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) เฉล่ียไร่ละ 4.75 และ 5.87 กิโลกรัม ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
สูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามลาํดบั การใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต ชนิดนํ้ าเฉล่ียไร่ละ
0.04-0.12 ลิตร ปริมาณมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)และ ตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) สารกาํจดัวชัพืช สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช ปริมาณการใชใ้กลเ้คียง
กนักล่าวคือ ใชใ้นปริมาณตํ่ากว่า1กิโลกรัมต่อลิตร นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 2.04-3.51
ลิตรปริมาณมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และตํ่าสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)เป็นตน้  
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-5 ปริมาณการใช้ปัจจยัการผลติข้าวจาํแนกตามระดับความเหมาะสมของพืน้ที ่
 ปีการเพาะปลูก2555/56 

รายการ  
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดบัความเหมาะสมของพืน้ท่ี 
เฉลีย่ สูง 

(S1) 
ปานกลาง 

(S2) 
เลก็น้อย 

(S3) 
พ้ืนท่ีปลูก ไร่ 18.38 16.66 12.05 14.68 
พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว ไร่ 18.31 16.02 12.03 14.64 
แรงงานคน วนั/คน 1.34 1.96 2.44 2.06 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 6.89 3.57 3.41 4.18 
เมลด็พนัธ์ุ กก. 23.66 20.55 20.62 21.22 
ปุ๋ยเคมี กก. 44.48 38.85 35.47 38.65 
ปุ๋ยอินทรีย ์

 
        

ปุ๋ยชีวภาพ 
 

        
ชนิดนํ้ า ลิตร 0.63 0.58 0.48 0.55 
ชนิดเมด็ กก. 11.65 4.62 5.76 6.53 

ปุ๋ยคอก กก. 114.34 129.83 12.99 76.52 
ปุ๋ยหมกั กก. 0.09 0.35 0.43 0.33 
วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 

 
        

ปูนขาว กก. 4.75 5.87 - 3.5 
สารเร่งการเจริญเติบโต 

 
        

ชนิดนํ้ า ลิตร 0.12 0.05 0.04 0.06 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.29 0.69 1.44 1 

สารกาจดัวชัพืช 
 

        
ชนิดนํ้ า ลิตร 0.28 0.24 0.25 0.25 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.08 0.04 0.16 0.09 

สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช 
 

        
ชนิดนํ้ า ลิตร 0.2 0.13 0.08 0.12 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.34 0.04 0.07 0.11 

สารกาจดัโรคพืช 
 

        
ชนิดนํ้ า ลิตร 0.04 0.02 0.01 0.02 

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 3.51 2.55 2.04 2.55 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดินกรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 3.3.2 ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนการผลติ 
 1) ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนระดบัประเทศ 
  ขา้วในประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2555/56 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 604.00กิโลกรัมรายได้
หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,644.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,621.97 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ
3,812.76 บาท (ร้อยละ 67.82) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,809.21บาท (ร้อยละ 32.18) ค่าใชจ่้าย ท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,017.06 บาท (ร้อยละ 26.68) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ
939.46 บาท (ร้อยละ 24.64) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 173.23 บาท (ร้อยละ 4.54) ค่าซ่อมแซมหรือค่าเช่า
อุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 169.65 บาท (ร้อยละ 4.46) ค่าสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืช และ
สารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 144.94 บาท (ร้อยละ 3.80) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 3,382.62 บาท (ร้อยละ 60.17) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,239.35 บาท (ร้อยละ 39.83) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,261.38 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,831.24 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 1,022.03 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 9.31บาท (ตํ่ากว่าราคาขาย) 
และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.18 แสดงใหเ้ห็นว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า
(ตารางท่ี3-6)  

 2) ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจาํแนกตามระดบัความเหมาะสมของพืน้ที ่
  (1) พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1)ขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง 
(S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 718.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 7,898.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ
5,652.89 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,787.21บาท (ร้อยละ 67.00) และตน้ทุนคงท่ี ไร่ละ 1,865.68 บาท
(ร้อยละ 33.00) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,068.82 บาท (ร้อยละ 28.22) 
ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,021.68 บาท (ร้อยละ 26.98) ค่าสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืช 
และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 240.79 บาท (ร้อยละ 6.36) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 160.93 บาท (ร้อยละ 4.25)
ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 118.26 บาท (ร้อยละ 3.12) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,631.13 บาท (ร้อยละ 64.23) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,021.76 บาท (ร้อยละ 35.77).
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,266.87 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 4,110.79 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด ไร่ละ 2,245.11บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 7.87 บาท (ตํ่ากว่าราคาขาย)
และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน ทั้งหมดเท่ากบั 1.40 แสดงใหเ้ห็นว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า
(ตารางท่ี3-7)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่3-6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวในภาพรวม ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 2,535.62 1,277.14 3,812.76 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,426.95 345.21 1,772.16 

พนัธ์ุ 140.13 220.06 360.19 
ปุ๋ย 814.98 124.48 939.46 
ปุ๋ยเคมี 634.43 - 634.43 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 180.55 124.48 305.03 
ปุ๋ยชีวภาพ 58.99 2.10 61.09 
ปุ๋ยคอก 120.33 121.69 242.02 
ปุ๋ยหมกั 1.23 0.69 1.92 
วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 131.25 - 131.25 
สารกาํจดัวชัพืช 57.16 - 57.16 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 144.57 0.37 144.94 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 85.85 - 85.85 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 53.01 0.30 53.31 

 1.2 ค่าแรงงาน 829.95 712.00 1,541.95 
แรงงานคน 211.08 313.81 524.89 
แรงงานเคร่ืองจกัร 618.87 398.19 1,017.06 

 1.3 ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 108.86 60.79 169.65 
 1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 100.41 72.82 173.23 
 1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 86.32 86.32 
 1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 69.45 - 69.45 
2. ต้นทุนคงท่ี 847.00 962.21 1,809.21 
 2.1 ภาษีท่ีดิน 3.90 - 3.90 
 2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 843.10 - 843.10 
 2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 866.00 866.00 
 2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 96.21 96.21 
ต้นทุนท้ังหมด 3,382.62 2,239.35 5,621.97 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   604.00 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)     11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)     6,644.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร่)     3,261.38 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)     2,831.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)     1,022.03 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)     9.30 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด     1.18 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที3่-7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมสูง (S1)  
   ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 
1. ต้นทุนผันแปร 2,742.94 1,044.27 3,787.21 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,705.28 271.98 1,977.26 

พนัธ์ุ 222.58 195.27 417.85 
ปุ๋ย 992.19 76.63 1,068.82 
ปุ๋ยเคมี 769.10 - 769.10 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 223.09 76.63 299.72 
ปุ๋ยชีวภาพ 104.88 0.13 105.01 
ปุ๋ยคอก 118.01 76.34 194.35 
ปุ๋ยหมกั 0.20 0.16 0.36 
วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 21.50 - 21.50 
สารกาํจดัวชัพืช 62.49 - 62.49 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 240.71 0.08 240.79 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 118.26 - 118.26 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 47.55 - 47.55 

 1.2 ค่าแรงงาน 737.95 623.98 1,361.93 
แรงงานคน 144.75 195.50 340.25 
แรงงานเคร่ืองจกัร 593.20 428.48 1,021.68 

 1.3 ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 98.87 - 98.87 
 1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 105.28 55.65 160.93 
 1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 92.66 92.66 
 1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 95.56 - 95.56 
2. ต้นทุนคงท่ี 888.19 977.49 1,865.68 
 2.1 ภาษีท่ีดิน 3.71 - 3.71 
 2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 884.48 - 884.48 
 2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 888.00 888.00 
 2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 89.49 89.49 
ต้นทุนท้ังหมด 3,631.13 2,021.76 5,652.89 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) 

  
718.00 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 
  

11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 

  
7,898.00 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร่) 
  

4,266.87 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 

  
4,110.79 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 
  

2,245.11 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 

  
7.87 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 
  

1.40 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 (2) พืน้ที่ที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 590.00 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
6,490.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,220.84 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,579.78 บาท (ร้อยละ68.57) 
และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,641.06 บาท (ร้อยละ 31.43) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่ เป็นค่าแรงงาน
เคร่ืองจกัรไร่ละ 1,001.53 บาท (ร้อยละ 27.98) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 873.70 บาท (ร้อยละ 24.41) ค่าสารป้องกนั
และกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 200.47 บาท (ร้อยละ 5.60) ค่าขนส่ง
ผลผลิตไร่ละ170.84 บาท (ร้อยละ 4.77) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
3,234.07 บาท (ร้อยละ 61.95).และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,986.77 บาท (ร้อยละ 38.05)ไดผ้ลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,255.93 บาทผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร ไร่ละ 2,910.22 บาท ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 1,269.16 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 8.85 บาท (ตํ่ากว่าราคาขาย) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.24 แสดงใหเ้ห็นว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี3-8) 
 (3) พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)ขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 555.00 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,105.00บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,343.35 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,419.06 บาท (ร้อยละ 63.99)และตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 1,924.29 บาท(ร้อยละ 36.01) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่ เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัร
ไร่ละ 1,029.64 บาท (ร้อยละ 30.11) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 638.59 บาท (ร้อยละ 18.68) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 
174.49 บาท (ร้อยละ 5.10) ค่าซ่อมแซมหรือเช่าอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 162.05 บาท (ร้อยละ 4.74)ค่าสาร
ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 95.15 บาท (ร้อยละ 2.78) เป็นตน้ 
จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,019.31บาท (ร้อยละ 56.51)และไม่เป็นเงินไร่ละ2,324.04 
บาท (ร้อยละ 43.49) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,085.69 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,685.94 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด ไร่ละ 761.65 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 
9.63 บาท (ตํ่ากว่าราคาขาย) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน ทั้งหมดเท่ากบั 1.14 แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี3-9) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที3่-8 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   ปีการเพาะปลูก2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 
1. ต้นทุนผันแปร 2,481.11 1,098.67 3,579.78 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,323.99 307.69 1,631.68 

พนัธ์ุ 122.57 210.98 333.55 
ปุ๋ย 777.44 96.26 873.70 
ปุ๋ยเคมี 628.39 - 628.39 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 149.05 96.26 245.31 
ปุ๋ยชีวภาพ 45.57 0.47 46.04 
ปุ๋ยคอก 101.00 95.47 196.47 
ปุ๋ยหมกั 2.48 0.32 2.80 
วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 34.25 - 34.25 
สารกาํจดัวชัพืช 47.46 - 47.46 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 200.31 0.16 200.47 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84.13 - 84.13 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 57.83 0.29 58.12 

 1.2 ค่าแรงงาน 864.36 629.78 1,494.14 
แรงงานคน 226.16 266.45 492.61 
แรงงานเคร่ืองจกัร 638.20 363.33 1,001.53 

 1.3 ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 123.06 - 123.06 
 1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 93.82 77.02 170.84 
 1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 84.18 84.18 
 1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 75.88 - 75.88 
2. ต้นทุนคงท่ี 752.96 888.10 1,641.06 
 2.1 ภาษีท่ีดิน 3.82 - 3.82 
 2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 749.14 - 749.14 
 2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 802.00 802.00 
 2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 86.10 86.10 
ต้นทุนท้ังหมด 3,234.07 1,986.77 5,220.84 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   590.00 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   6,490 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร่)   3,255.93 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)   2,910.22 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   1,269.10 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)   8.85 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด   1.24 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที3่-9 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเหมาะสมเลก็น้อย (S3)  
 ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 2,120.36 1,298.70 3,419.06 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,025.21 256.13 1,281.34 

พนัธ์ุ 114.92 241.55 356.47 
ปุ๋ย 625.19 13.40 638.59 
ปุ๋ยเคมี 571.31 - 571.31 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 53.88 13.40 67.28 
ปุ๋ยชีวภาพ 48.46 4.69 53.15 
ปุ๋ยคอก 4.88 7.39 12.27 
ปุ๋ยหมกั 0.54 1.32 1.86 
สารกาํจดัวชัพืช 63.83 - 63.83 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 94.44 0.71 95.15 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70.92 - 70.92 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 55.91 0.47 56.38 

 1.2 ค่าแรงงาน 839.78 839.07 1,678.85 
แรงงานคน 226.52 422.69 649.21 
แรงงานเคร่ืองจกัร 613.26 416.38 1,029.64 

 1.3 ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 101.26 60.79 162.05 
 1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 104.25 70.24 174.49 
 1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 72.47 72.47 
 1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 49.86 - 49.86 
2. ต้นทุนคงท่ี 898.95 1,025.34 1,924.29 
 2.1 ภาษีท่ีดิน 4.08 - 4.08 
 2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 894.87 - 894.87 
 2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 916.00 916.00 
 2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 109.34 109.34 
ต้นทุนท้ังหมด 3,019.31 2,324.04 5,343.35 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) 555.00 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 6,105.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร่) 3,085.69 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 2,685.94 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 761.65 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 9.63 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 1.14 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 3) ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนจาํแนกตามภาคและระดบัความเหมาะสมของพืน้ที ่
  (1) ภาคเหนือขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคเหนือไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 676.00 กิโลกรัม
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,611.28 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,732.10 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปร 
ไร่ละ 3,854.24 บาท (ร้อยละ 67.24) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,877.86 บาท (ร้อยละ 32.76) ค่าใชจ่้าย ท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,146.90 บาท (ร้อยละ 29.76) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 
823.49 บาท (ร้อยละ 21.37) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 420.72 บาท (ร้อยละ 10.93) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 177.90 
บาท(ร้อยละ 4.62)ค่าซ่อมแซมหรือค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 165.38 บาท (ร้อยละ 4.29) ค่าสาร
ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 121.85 บาท (ร้อยละ 3.16) 
ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 112.23 บาท (ร้อยละ 2.91) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็น ค่าใชจ่้าย
ท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,171.97 บาท (ร้อยละ 55.34) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,560.13 บาท (ร้อยละ 44.66) ได้
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,439.31บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 
2,757.04 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 879.18 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 8.48 บาท 
(ราคาขายกิโลกรัมละ 9.78 บาท) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.15 แสดงว่า เกษตรกร
ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี3-10) 
  ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีในภาคเหนือ 
พบว่าในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีคือ ผลผลิตเฉล่ีย 
ไร่ละ639.00-723.00 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,249.42-7,070.94 บาท พื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) กล่าวคือ ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,436.54-5,869.15 บาท ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
3,660.46-3,939.59 บาท ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร เป็นค่าวสัดุการเกษตรมากท่ีสุดไร่ละ 1,384.54-
1,902.51บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.14-49.59 ของตน้ทุนผนัแปร สัดส่วนสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีที่มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตน้ทุน 
ต่อกิโลกรัมตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระ ดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2)ผลตอบแทนและอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงสุดในพื้นท่ีท่ีมี ระดบัความเหมาะสม
สูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) กล่าวคือ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรไร่ละ 2,309.83-3,234.39 บาทผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 380.27-1,345.24 บาท 
ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 7.92-9.18 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 9.78 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด
เท่ากบั1.06-1.23 นบัวา่ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี3-11)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่3-10 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวในพืน้ทีภ่าคเหนือ ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 2,297.96 1,556.28 3,854.24 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,251.29 343.38 1,594.67 

พนัธ์ุ 160.85 259.87 420.72 
ปุ๋ย 740.94 82.55 823.49 
ปุ๋ยเคมี 606.66 - 606.66 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 134.28 82.55 216.83 
ปุ๋ยชีวภาพ 64.17 0.95 65.12 
ปุ๋ยคอก 69.71 78.80 149.51 
ปุ๋ยหมกั 0.40 1.80 2.20 
สารกาํจดัวชัพืช 71.18 - 71.18 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 120.89 0.96 121.85 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 112.23 - 112.23 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 45.20 - 45.20 

 1.2 ค่าแรงงาน 751.49 998.59 1,750.08 
แรงงานคน 204.69 398.49 603.18 
แรงงานเคร่ืองจกัร 546.80 600.10 1,146.90 

 1.3 ค่าซ่อมแซม/ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 104.59 60.79 165.38 
 1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 101.70 76.20 177.90 
 1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 77.32 77.32 
 1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 88.89 - 88.89 
2. ต้นทุนคงท่ี 874.01 1,003.85 1,877.86 
 2.1 ภาษีท่ีดิน 4.17 - 4.17 
 2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 869.84 - 869.84 
 2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 913.00 913.00 
 2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 90.85 90.85 
ต้นทุนท้ังหมด 3,171.97 2,560.13 5,732.10 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) 

  
676.00 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 
  

9.78 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 

  
6,611.28 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร่) 
  

3,439.31 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 

  
2,757.04 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 
  

879.18 

ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 
  

8.48 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 

  
1.15 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที3่-11 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวในพืน้ทีภ่าคเหนือ จาํแนกตามระดบั 
 ความเหมาะสมของพืน้ทีปี่การเพาะปลูก2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสมสูง 
(S1) 

เหมาะสมปานกลาง 
(S2) 

เหมาะสมเลก็น้อย 
(S3) 

เฉลีย่ 

1. ตน้ทุนผนัแปร 3,836.55 3,660.46 3,939.59 3,854.24 
 1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,902.51 1,591.19 1,384.54 1,594.67 

-49.59 -43.47 -35.14 -41.37 
 1.2 ค่าแรงงาน 1,464.07 1,537.83 2,097.32 1,750.08 

-38.16 -42.01 -53.24 -45.41 
 1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 469.97 531.44 457.73 509.49 

-12.25 -14.52 -11.62 -13.22 
2. ตน้ทุนคงท่ี 1,889.15 1,776.08 1,929.56 1,877.86 
ต้นทุนทั้งหมด 5,725.7 5,436.54 5,869.15 5,732.1 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 723 684 639 676 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 9.78 9.78 9.78 9.78 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 7,070.94 6,689.52 6,249.42 6,611.28 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 3,234.39 3,029.06 2,309.83 2,757.04 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 1,345.24 1,252.98 380.27 879.18 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 7.92 7.95 9.18 8.48 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.23 1.23 1.06 1.15 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขา้วท่ีปลูกในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดผ้ลผลิตเฉล่ีย
ไร่ละ 442.00 กิโลกรัม รายไดห้นลค่าผลผลิตไร่ละ 6,188.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,381.05บาท เป็น
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,550.36 บาท (ร้อยละ 65.98) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,830.69 บาท(ร้อยละ34.02) 
ค่าใชจ่้ายที่เป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 914.51บาท (ร้อยละ 25.76) 
ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 628.46 บาท (ร้อยละ 17.70) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 331.23 บาท (ร้อยละ 9.33) ค่าสารป้องกนั
และกาํจดัศตัรูพืชหรือโรคพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 216.76 บาท (ร้อยละ 6.11) เป็นตน้ 
จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,042.76 บาท (ร้อยละ 56.55)และไม่เป็นเงินไร่ละ 
2,338.29 บาท (ร้อยละ 43.45)ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,145.24 บาท ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,637.64 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 806.95 บาทตน้ทุน
ต่อกิโลกรัม 12.17 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 14.00 บาท) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด 
เท่ากบั1.15 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี3-12) 
  ต้นทุน  รายได้และผลตอบแทนตามระดับความเหมาะสมของพื้ นท่ี ในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสม 
ของพ้ืนท่ีคือ ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 429.00-525.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,006.00-7,350.00 บาท 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมา 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) กล่าวคือ ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,157.94-5,531.81บาท 
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,257.68-3,753.67 บาท ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเป็นค่าวสัดุการเกษตรมากท่ีสุด
ไร่ละ 1,295.07-1,706.61บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.27-48.69 ของตน้ทุนผนัแปร สัดส่วนสูงสุด 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใกลเ้คียงกบั 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ผลตอบแทนและอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงสุด 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 
ต้นทุนต่อกิโลกรัมตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ 
ความเหมาะสมเล็กน้อยS(3) กล่าวคือ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,294.33-3,845.12 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 516.19-2,192.42 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 9.82-12.81บาท 
(ราคาขายกิโลกรัมละ 14.00 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.09-1.43 นบัว่า ไดรั้บ 
รายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-13) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-12 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,203.17 1,347.19 3,550.36 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,171.41 278.76 1,450.17 

พนัธ์ุ 97.80 233.43 331.23 
ปุ๋ย 587.10 41.36 628.46 

ปุ๋ยเคมี 497.12 - 497.12 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 89.98 41.36 131.34 

ปุ๋ยชีวภาพ 72.73 11.00 83.70 
ปุ๋ยคอก 16.03 30.31 46.34 
ปุ๋ยหมกั 1.22 0.05 1.27 

สารกาํจดัวชัพืช 150.08 - 150.08 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 216.76 - 216.76 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 83.57 - 83.57 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 36.10 3.97 40.07 

1.2 คา่แรงงาน 808.61 993.98 1,802.59 
แรงงานคน 354.92 533.16 888.08 
แรงงานเคร่ืองจกัร 453.69 460.82 914.51 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 83.56 - 83.56 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 63.49 - 63.49 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 74.45 74.45 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 76.10 - 76.10 

2. ต้นทุนคงที ่ 839.59 991.10 1,830.69 
2.1 ภาษีท่ีดิน 4.74 - 4.74 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 834.85 - 834.85 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 746.00 746.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 245.10 245.10 

ต้นทุนทั้งหมด 3,042.76 2,338.29 5,381.05 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   442.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   14.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   6,188.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   3,145.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   2,637.64 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   806.95 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   12.17 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.15 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 3-13 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 จาํแนกตามระดบัความเหมาะสมของพืน้ที่ ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผันแปร 3,504.88 3,753.67 3,257.68 3,550.36 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,706.61 1,398.96 1,295.07 1,450.17 
 (48.69) (37.27) (39.75) (40.85) 
1.2 คา่แรงงาน 1,244.93 2,065.93 1,695.29 1,802.59 
 (35.52) (55.04) (52.04) (50.77) 
1.3 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 553.34 288.78 267.32 297.60 
 (15.79) (7.69) (8.21) (8.38) 

2. ต้นทุนคงที่ 1,652.70 1,778.14 1,900.26 1,830.69 

ต้นทุนทัง้หมด 5,157.58 5,531.81 5,157.94 5,381.05 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 525.00 432.00 429.00 442.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 14.00 14.00 14.00 14.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 7,350.00 6,048.00 6,006.00 6,188.00 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 3,845.12 2,294.33 2,748.32 2,637.64 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 2,192.42 516.19 848.06 806.95 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 9.82 12.81 12.02 12.17 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.43 1.09 1.16 1.15 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า:กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 (3) ภาคกลาง ขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลางไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 690.00 กิโลกรัม 
รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 7,845.30 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,485.19 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปร ไร่ละ 
3,616.64 บาท (ร้อยละ 65.93) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,868.55 บาท (ร้อยละ 34.07) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็น 
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 982.73 บาท (ร้อยละ 27.17) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 907.15 
บาท (ร้อยละ 2501). ค่าพนัธ์ุไร่ละ 336.00 บาท (ร้อยละ 9.29) ค่าสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/ โรคพืช และสาร
เร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 243.09 บาท (ร้อยละ 6.72) ค่าวสัดุปรับปรุงบาํรุงดินไร่ละ 131.25 บาท(ร้อยละ 
3.63) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,847.73 บาท (ร้อยละ 7015) และไม่
เป็นเงินไร่ละ 1,637.46 บาท (ร้อยละ 29.85) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน ไร่ละ 3,997.57 
บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 4,228.66 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด ไร่ละ 
2,360.11บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 7.95 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.37 บาท) และมีอตัราส่วน รายได้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.43 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-14) 
 ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีในภาคกลาง
พบว่า ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีคือ ผลผลิตเฉล่ีย  
ไร่ละ643.00-814.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 7,310.91-9,255.18 บาท พ้ืนท่ีท่ีมีระดบั ความ
เหมาะสมสูง (S1) มีต้นทุนทั้ งหมดและต้นทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั  
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)กล่าวคือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,037.88-6,004.23 บาท ตน้ทุนผนัแปร ไร่ละ
3,421.92-3,905.55 บาท ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเป็นค่าวสัดุการเกษตรมากท่ีสุดไร่ละ 1,602.24-
2,239.63 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.82-57.34 ของตน้ทุนผนัแปรสัดส่วนสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย(S3)ผลตอบแทน
และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง  
(S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) กล่าวคือ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 3,584.19-5,349.63 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 1,666.96-3,250.95 บาท ตน้ทุน
ต่อกิโลกรัม 7.38-8.78 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.37 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด
เท่ากบั 1.30-1.54 นบัวา่ ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่าและค่อนขา้งตํ่า (ตารางท่ี 3-15)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-72 

ตารางที3่-14 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าวในพืน้ทีภ่าคกลางปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,934.73 681.91 3,616.64 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,687.39 172.00 1,859.39 

พนัธ์ุ 164.00 172.00 336.00 
ปุ๋ย 907.15 - 907.15 

ปุ๋ยเคมี 744.14 - 744.14 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 163.01 - 163.01 

ปุ๋ยชีวภาพ 60.31 - 60.31 
ปุ๋ยคอก 102.70 - 102.70 
ปุ๋ยหมกั 131.25 - 131.25 

สารกาํจดัวชัพืช 118.47 - 118.47 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 243.09 - 243.09 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 61.34 - 61.34 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 62.09 - 62.09 

1.2 คา่แรงงาน 1,050.93 408.40 1,459.33 
แรงงานคน 251.25 225.35 476.60 
แรงงานเคร่ืองจกัร 799.68 183.05 982.73 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 53.87 - 53.87 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 108.14 - 108.14 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 101.51 101.51 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 34.40 - 34.40 

2. ต้นทุนคงที ่ 913.00 955.55 1,868.55 
2.1 ภาษีท่ีดิน 3.03 - 3.03 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 909.97 - 909.97 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 917.00 917.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 38.55 38.55 

ต้นทุนทั้งหมด 3,847.73 1,637.46 5,485.19 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   690.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.37 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   7,845.30 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   3,997.57 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   4,228.66 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   2,360.11 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   1.43 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   7.95 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 3-15 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีภ่าคกลาง จาํแนกตามระดบั 
 ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 3,905.55 3,421.92 3,726.72 3,616.64 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 2,239.63 1,602.24 2,011.79 1,859.39 
 (57.34) (46.82) (53.98) (51.41) 
1.2 ค่าแรงงาน 1,378.15 1,529.71 1,403.90 1,459.33 
 (35.29) (44.70) (37.67) (40.35) 
1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 287.77 289.97 311.03 297.92 
 (7.37) (8.48) (8.35) (8.24) 

2. ต้นทุนคงท่ี 2,098.68 1,615.96 1,917.23 1,868.55 

ต้นทุนท้ังหมด 6,004.23 5,037.88 5,643.95 5,485.19 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 814.00 669.00 643.00 690.00 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.37 11.37 11.37 11.37 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 9,255.18 7,606.53 7,310.91 7,845.30 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 5,349.63 4,184.61 3,584.19 4,228.66 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 3,250.95 2,568.65 1,666.96 2,360.11 

ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 7.38 7.53 8.78 7.95 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 1.54 1.51 1.30 1.43 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ท่ีมา:กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 4) ภาคตะวันออก ข้าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 
507.00โลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 5,708.82 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 4,702.10 บาท เป็นตน้ทุน
ผนัแปรไร่ละ 3,283.44 บาท (ร้อยละ 69.83) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,418.66 บาท (ร้อยละ 30.17)ค่าใชจ่้ายท่ี
เป็นต้นทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจักรไร่ละ 903.76 บาท (ร้อยละ 27.52)  
ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 782.86 บาท (ร้อยละ 23.84) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 300.29 บาท (ร้อยละ 9.15) ค่าสารป้องกนั 
และกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 230.00 บาท (ร้อยละ 7.00) ค่าขนส่ง
ผลผลิต ไร่ละ 142.62 บาท (ร้อยละ 4.34) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
3,037.32 บาท (ร้อยละ 64.59) และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,664.78 บาท (ร้อยละ 35.41) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน ไร่ละ 2,671.50 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,425.38 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด ไร่ละ 1,006.72 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 9.27 บาท (ราคาขาย
กิโลกรัมละ 11.26 บาท) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.21แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บ
รายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-16) 
 ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีในภาค 
ตะวนัออก พบว่า ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
คือ ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 382.00-638.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 4,301.32-7,183.88 บาท 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีตน้ทุนทั้งหมดสูงท่ีสุดแต่มีตน้ทุนผนัแปรตํ่ากว่า 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูงS(1) กล่าวคือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 4,585.97-4,963.38 บาท ตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 3,174.40-3,617.12 บาท ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร เป็นค่าวสัดุการเกษตรมากท่ีสุดไร่ละ 
1,396.13-1,835.17 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.77-50.74 ของตน้ทุนผนัแปร สัดส่วนสูงสุดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูงS(1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
รองลงมาเป็น พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) กล่าวคือ 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร ไร่ละ 877.28-3,566.76 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
2,254.76 และ 1,235.45 บาท ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ตามลาํดบั ส่วนในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ขาดทุนไร่ละ 662.06 บาท ตน้ทุน ต่อกิโลกรัม 7.73-12.99 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.26 บาท) 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 0.87-1.46 นบัวา่ ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-17) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-16 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,486.87 796.57 3,283.44 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,278.92 205.04 1,483.96 

พนัธ์ุ 95.25 205.04 300.29 
ปุ๋ย 782.86 - 782.86 

ปุ๋ยเคมี 663.22 - 663.22 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 119.64 - 119.64 

ปุ๋ยชีวภาพ 40.21 - 40.21 
ปุ๋ยคอก 75.06 - 75.06 
ปุ๋ยหมกั 4.37 - 4.37 

สารกาํจดัวชัพืช 99.69 - 99.69 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 230.00 - 230.00 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 71.12 - 71.12 

1.2 คา่แรงงาน 948.81 458.58 1,407.39 
แรงงานคน 290.10 213.53 503.63 
แรงงานเคร่ืองจกัร 658.71 245.05 903.76 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 107.72 - 107.72 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 94.73 47.89 142.62 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 85.06 85.06 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 56.69 - 56.69 

2. ต้นทุนคงที ่ 550.45 868.21 1,418.66 
2.1 ภาษีท่ีดิน 3.78 - 3.78 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 546.67 - 546.67 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 820.00 820.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 48.21 48.21 

ต้นทุนทั้งหมด 3,037.32 1,664.78 4,702.10 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   507.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.26 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   5,708.82 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   2,671.50 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   2,425.38 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   1,006.72 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   9.27 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.21 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-17 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จาํแนกตามระดบั 
 ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 3,617.12 3,174.40 3,424.04 3,283.44 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,835.17 1,423.69 1,396.13 1,483.96 
 (50.74) (44.85) (40.77) (45.20) 
1.2 ค่าแรงงาน 1,392.82 1,406.12 1,413.26 1,407.39 
 (38.51) (44.30) (41.27) (42.86) 
1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 389.13 344.59 614.65 392.09 
 (10.75) (10.85) (17.96) (11.94) 

2. ต้นทุนคงท่ี 1,312.00 1,411.57 1,539.34 1,418.66 

ต้นทุนท้ังหมด 4,929.12 4,585.97 4,963.38 4,702.10 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 638.00 517.00 382.00 507.00 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.26 11.26 11.26 11.26 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 7,183.88 5,821.42 4,301.32 5,708.82 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,566.76 2,647.02 877.28 2,425.38 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 2,254.76 1,235.45 -662.06 1,006.72 

ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 7.73 8.87 12.99 9.27 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 1.46 1.27 0.87 1.21 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ท่ีมา:กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(5) ภาคใต้ ขา้วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 559.00 กิโลกรัม 
รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,193.72 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 4,703.83 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
3,102.86 บาท (ร้อยละ 65.96) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,600.97 บาท (ร้อยละ 34.04) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็น 
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 913.41บาท (ร้อยละ 29.44) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 
790.21บาท (ร้อยละ 25.47) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 342.49 บาท (ร้อยละ 11.04) ค่าสารกาจดัวชัพืชไร่ละ 109.43 
บาท (ร้อยละ 3.53) ค่าสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 101.29 
บาท (ร้อยละ 3.26) เป็นต้นจากต้นทุนทั้ งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,194.34 บาท 
(ร้อยละ 67.91) และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,509.49 บาท (ร้อยละ 32.09) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน 
ไร่ละ 2,999.38 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,090.86 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ทั้งหมด ไร่ละ 1,489.89 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 8.41บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.08 บาท) และมี
อตัราส่วน รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.32 แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า 
(ตารางท่ี 3-18) 

ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในภาคใต ้
พบว่า ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีคือ ผลผลิตเฉล่ีย 
ไร่ละ 333.00-604.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 3,689.64-6,692.32 บาท พื้นท่ีท่ีมีระดบั 
ความเหมาะสมสูง S(1) มีตน้ทุนทั้งหมดสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
กล่าวคือ ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,895.43-4,776.19 บาท ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,821.63-3,021.26 บาท 
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเป็นค่าแรงงานมากท่ีสุดไร่ละ 1,110.82-1,275.02 บาท โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37.62-69.99 ของตน้ทุนผนัแปร สัดส่วนสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย
(S3)รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลตอบแทนและอตัราส่วนรายไดต่้อ 
ต้นทุนทั้ งหมดสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ี มีระดับ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) กล่าวคือ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร 
ไร่ละ 1,868.01-3,739.41บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 794.12-1,916.13 บาท ตน้ทุน 
ต่อกิโลกรัม 7.91-8.87 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.08 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด 
เท่ากบั 1.25-1.40 นบัวา่ ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า(ตารางท่ี 3-19) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-18 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ท่ีภาคใต้ ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,551.44 551.42 3,102.86 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,386.47 52.74 1,439.21 

พนัธ์ุ 289.75 52.74 342.49 
ปุ๋ย 790.21 - 790.21 

ปุ๋ยเคมี 590.21 - 590.21 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 200.00 - 200.00 

ปุ๋ยชีวภาพ 175.00 - 175.00 
ปุ๋ยคอก 25.00 - 25.00 

สารกาํจดัวชัพืช 109.43 - 109.43 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 101.29 - 101.29 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 43.74 - 43.74 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 52.05 - 52.05 

1.2 คา่แรงงาน 754.35 419.02 1,173.37 
แรงงานคน 83.62 176.34 259.96 
แรงงานเคร่ืองจกัร 670.73 242.68 913.41 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 78.89 - 78.89 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 56.25 - 56.25 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 79.66 79.66 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 275.48 - 275.48 

2. ต้นทุนคงที ่ 642.90 958.07 1,600.97 
2.1 ภาษีท่ีดิน 4.39 - 4.39 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 638.51 - 638.51 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 706.00 706.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 252.07 252.07 

ต้นทุนทั้งหมด 3,194.34 1,509.49 4,703.83 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   559.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.08 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   6,193.72 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   2,999.38 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   3,090.86 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   1,489.89 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   8.41 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.32 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-19 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในพืน้ทีภ่าคใต้ จําแนกตามระดบั 
 ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,952.91 3,021.26 1,821.63 3,102.86 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,539.32 954.70 492.46 1,439.21 
 (52.13) (31.60) (27.03) (46.38) 
1.2 ค่าแรงงาน 1,110.82 1,237.63 1,275.02 1,173.37 
 (37.62) (40.96) (69.99) (37.82) 
1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 302.77 828.93 54.15 490.28 
 (10.25) (27.44) (2.98) (15.80) 

2. ต้นทุนคงท่ี 1,823.28 1,349.61 1,073.80 1,600.97 

ต้นทุนท้ังหมด 4,776.19 4,370.87 2,895.43 4,703.83 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 604.00 493.00 333.00 559.00 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 11.08 11.08 11.08 11.08 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 6,692.32 5,462.44 3,689.64 6,193.72 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,739.41 2,441.18 1,868.01 3,090.86 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 1,916.13 1,091.57 794.21 1,489.89 

ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 7.91 8.87 8.69 8.41 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด 1.40 1.25 1.27 1.32 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ท่ีมา:กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 การทาํนาปีมีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานจึงจาํแนกพ้ืนท่ีการศึกษา 
เป็นในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานในระดบัประเทศ พ้ืนท่ีดงัน้ี 

ในเขตชลประทาน 
 1) ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนในเขตชลประทานระดบัประเทศ 

ขา้วท่ีปลูกในเขตชลประทานของประเทศปี 2555/56 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 695.0 กิโลกรัม 
รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 7,645.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,547.20 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
3,734.40 บาท (ร้อยละ 67.32) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,812.80 บาท (ร้อยละ 48.54) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุน
ผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,011.78 บาท (ร้อยละ 27.09) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 991.50 บาท 
(ร้อยละ 26.55) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 397.65 บาท (ร้อยละ 10.65) ค่าสารป้องกนั และกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและ
สารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 193.82 บาท (ร้อยละ 5.19) ค่าขนส่ง ผลผลิตไร่ละ 176.11บาท (ร้อยละ 4.72) 
เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,581.00 บาท (ร้อยละ 64.56). และไม่เป็นเงินไร่
ละ 1,966.20 บาท (ร้อยละ 35.44) ไดผ้ลตอบแทน เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,064.00 บาท ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,910.60 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,097.80 บาท ตน้ทุนต่อ
กิโลกรัม 7.98 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.0 บาท) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.38 
แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้าก การลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-20) 

นอกเขตชลประทาน  
1) ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนนอกเขตชลประทานระดบัประเทศ 

 ข้าวท่ีปลูกนอกเขตชลประทาน ของประเทศปี 2555/56ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 569.00 
กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,259.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,610.54 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 3,817.96 บาท (ร้อยละ 68.05) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,792.58 บาท (ร้อยละ 31.95) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,019.04 บาท (ร้อยละ 26.69) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 
908.67 บาท(ร้อยละ 23.80) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 345.74 บาท (ร้อยละ 9.06) ค่าขนส่งผลผลิต ไร่ละ 171.80 บาท 
(ร้อยละ 4.50)ค่าวสัดุปรับปรุงบาํรุงดินไร่ละ 139.74 บาท (ร้อยละ 3.66) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,301.49 บาท (ร้อยละ 58.84) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,309.05 บาท (ร้อยละ 41.16) 
ได้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 2,957.51บาท ผลตอบแทน เหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 
2,441.04 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 648.46 บาท ตน้ทุน ต่อกิโลกรัม 9.86 บาท (ราคา
ขายกิโลกรัมละ 11.00 บาท) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 1.12 แสดงว่า เกษตรกร
ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-21) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-81 

ตารางที ่3-20 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว ในเขตชลประทาน ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,709.58 1,024.82 3,734.40 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,621.85 284.31 1,906.16 

พนัธ์ุ 183.25 214.40 397.65 
ปุ๋ย 921.84 69.66 991.50 

ปุ๋ยเคมี 741.10 - 740.10 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 181.74 69.66 251.40 

ปุ๋ยชีวภาพ 51.00 0.52 51.52 
ปุ๋ยคอก 130.74 69.14 199.88 

วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 114.48 - 114.48 
สารกาํจดัวชัพืช 57.92 - 57.92 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 193.57 0.25 193.82 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 100.23 - 100.23 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 50.56 - 50.56 

1.2 คา่แรงงาน 802.60 577.02 1,379.62 
แรงงานคน 166.49 201.35 367.84 
แรงงานเคร่ืองจกัร 636.11 375.67 1,011.78 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 96.24 - 96.24 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 104.50 71.61 176.11 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 91.88 91.88 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 84.39 - 84.39 

2. ต้นทุนคงที ่ 871.42 1,023.00 1,812.80 
2.1 ภาษีท่ีดิน 3.64 - 3.64 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 867.78 - 867.78 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 856.00 856.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 85.38 85.38 

ต้นทุนทั้งหมด 3,581.00 1,966.20 5,547.20 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   695.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   7,645.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   4,064.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   3,910.60 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   2,097.80 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   7.98 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.38 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-21 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว นอกเขตชลประทานปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

   เป็นเงิน ไม่เป็นเงนิ       รวม 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,478.43 1,339.53 3,817.96 
1.1 คา่วสัดุการเกษตร 1,357.99 355.18 1,713.17 

พนัธ์ุ 123.49 222.25 345.74 
ปุ๋ย 776.57 132.10 908.67 

ปุ๋ยเคมี 593.63 - 593.63 
ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 182.94 132.10 315.04 

ปุ๋ยชีวภาพ 62.07 2.71 64.78 
ปุ๋ยคอก 120.87 129.39 250.26 

วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 139.74 - 139.74 
สารกาํจดัวชัพืช 56.87 - 56.87 
สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 126.09 0.41 126.50 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80.30 - 80.30 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืน ๆ 54.93 0.42 55.35 

1.2 คา่แรงงาน 842.15 766.04 1,608.19 
แรงงานคน 229.95 359.20 589.15 
แรงงานเคร่ืองจกัร 612.20 406.84 1,019.04 

1.3 คา่ซ่อมแซม/คา่เช่าอุปกรณ์การเกษตร 115.81 60.79 176.60 
1.4 คา่ขนส่งผลผลิต 98.80 73.00 171.80 
1.5 คา่เสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 84.52 84.52 
1.6 คา่ดอกเบ้ียเงินกู ้ 63.68 - 63.68 

2. ต้นทุนคงที ่ 823.06 969.52 1,792.58 
2.1 ภาษีท่ีดิน 4.00 - 4.00 
2.2 คา่เช่าท่ีดิน 819.06 - 819.06 
2.3 คา่ใชท่ี้ดิน - 869.00 869.00 
2.4 คา่เส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 100.52 100.52 

ต้นทุนทั้งหมด 3,301.49 2,309.05 5,610.54 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)   569.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   6,259.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทีเ่ป็นเงนิ (บาท/ไร่)   2,957.51 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   2,441.04 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   648.46 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)   9.86 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.12 

ทีม่า: กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-22 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติข้าว จาํแนกตามภาค ปีการเพาะปลูก 2555/56 

รายการ ภาค 
ประเทศ 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ 
1. ต้นทุนผนัแปร 3,854.24 3,550.36 3,616.64 3,283.44 3,102.86 3,812.76 

1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,594.67 1,450.17 1,859.39 1,483.96 1,439.21 1,772.16 
 (41.37) (40.85) (51.41) (45.20) (46.38) (46.48) 
1.2 ค่าแรงงาน 1,750.08 1,802.59 1,459.33 1,407.39 1,173.37 1,541.95 
 (45.41) (50.77) (40.35) (42.86) (37.82) (40.44) 
1.3 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 509.49 297.60 297.92 392.09 490.28 498.65 
 (13.22) (8.38) (8.24) (11.94) (15.80) (13.08) 

2. ต้นทุนคงที่ 1,877.86 1,830.69 1,868.55 1,418.66 1,600.97 1,809.21 
ต้นทุนทั้งหมด 5,732.10 5,381.05 5,485.19 4,702.10 4,703.83 5,621.97 
ผลผลติต่อไร่ (กก.) 676.00 442.00 690.00 507.00 559.00 604.00 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 9.78 14.00 11.37 11.26 11.08 11.00 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 6,611.28 6,188.00 7,845.30 5,708.82 6,193.72 6,644.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 2,757.04 2,637.64 4,228.66 2,425.38 3,090.86 2,831.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 879.18 806.95 2,360.11 1,006.72 1,489.89 1,022.03 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 8.48 12.17 7.95 9.27 8.41 9.31 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.15 1.15 1.43 1.21 1.32 1.18 

หมายเหตุ: ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ที่มา: กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2556) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 ผลผลิต  ต้นทุน  และผลตอบแทนการผลิตข้าวรายภาคจะเห็นว่า  การผลิตข้าว 
ในภาคกลางใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ียไร่ละ 690.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 7,845.30 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,485.19 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,360.11บาท ตน้ทุน ต่อ
กิโลกรัม 7.95 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 11.37 บาท) ภาคเหนือให้ผลผลิตรองลงมาเฉล่ียไร่ละ 
676.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,611.28 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,732.10 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 879.18 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 8.48 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 
9.78 บาท) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตตํ่าท่ีสุดเฉล่ียไร่ละ 442.00 กิโลกรัม รายได/้มูลค่า 
ผลผลิตไร่ละ 6,188.00 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 5,381.05 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่
ละ 806.95 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 12.17 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 14.00 บาท) ภาคกลางมีสัดส่วน
ค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด (ร้อยละ51.41) และตํ่าท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 40.85)ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด (ร้อยละ 50.77)และตํ่า
ท่ีสุดในภาคใต(้ร้อยละ 37.82) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงท่ีสุดในภาคกลางเท่ากบั1.43และ
ตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าท่ีสุด กิโลกรัมละ 7.95 บาทเน่ืองจากไดผ้ลผลิตเฉล่ียสูงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ราคาขายผลผลิตสูงกว่าทุกภาคแต่ตน้ทุนทั้ งหมดสูงจึงทาํให้ต้นทุนต่อกิโลกรัม สูงด้วยเพราะได้
ผลผลิตต่อไร่ตํ่า การผลิตขา้วจาํแนกตามภาคเกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.4 นโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องสําหรับข้าว 
 ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการเกษตรกรรมโดยได้มีการกาํหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หน่ึงในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งว่าดว้ยเร่ือง รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบาย 
ดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากความสาํคญัดงักล่าว จึงทาํใหมี้การกาํหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร โดยแบ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ดงัน้ี 
 3.4.1 นโยบายของรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับข้าวประกอบไปด้วย1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555-2559) 3) คณะกรรมการนโยบายขา้ว 
แห่งชาติ (กขช.) 4) โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก และ 5) โครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกร 
   1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
    จากคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 
2554 มีนโยบายท่ีสอดคลอ้ง 3 นโยบาย ไดแ้ก่ (1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก  
(2) นโยบายเศรษฐกิจ และ (3) นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(สาํนกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี,2554) 
    (1) นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการ 
     - ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจดัการนํ้ าในระดบัประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกนั
ปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ไดร้วมทั้งสนบัสนุนภาคการเกษตรดว้ยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบนํ้ า 
ดว้ยไฟฟ้า จดัสร้างคลองส่งนํ้าขนาดเลก็เขา้สู่ไร่นา และขยายเขตการจดัรูปท่ีดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใชน้ํ้ าและการผลิตส่งเสริมการใชน้ํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบัชนิดพืช และจดัหา 
แหล่งนํ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
     -ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและให้เกษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคา
สินคา้เกษตรให้มีเสถียรภาพท่ีเหมาะสมคาํนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจดัการทาง
การตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้น
ราคาสูงเพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และนาํระบบรับจาํนาํสินคา้เกษตรมาใชใ้นการสร้างความมัน่คง 
ดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร พร้อมทั้งจดัใหมี้การเยยีวยาความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติใหแ้ก่
เกษตรกร การจดัทาํระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตสําหรับ
เกษตรกร  
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    (2) นโยบายเศรษฐกจิ 
     นโยบายสร้างรายได้ 
     - ขยายบทบาทใหธุ้รกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงานใน
ประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูง  
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตวั การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง 
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตรและอาหาร จะทาํให้เป้าหมายการเป็นครัวท่ีมีคุณภาพของโลก 
สมัฤทธิผลรวดเร็วยิง่ข้ึน 
     - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายไดสู้งให้แก่
ประชาชนอย่างทัว่ถึง เป็นระบบในทุกระดบัชั้นความรู้และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความชาํนาญ และ
ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูแ้ละเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจดัตั้ง 
กองทุนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการคา้อย่างทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถขายไดใ้นราคาท่ีดี 
     นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 

     ภาคเกษตร 
     - ส่งเสริมสนบัสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร ในการส่ือสาร
กบัรัฐบาลและร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
     - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ พฒันาเทคโนโลยี
การผลิตเ พ่ือให้ได้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกรเพ่ือให้มีการใช้
พนัธ์ุดีใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการใชปุ๋้ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละชนิด 
ทั้งน้ีเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพผลผลิต 
     - เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิตท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผน การผลิตและ 
การจาํหน่ายล่วงหน้าท่ีแม่นยาํ และประสานโครงสร้างพ้ืนฐานของทางราชการและเอกชน ให้เกิด
ประโยชนสู์งสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น 
     - เร่งรัดพฒันาธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในดา้นธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตวัไดร่้วมมือสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ 
 ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดาํเนินการให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาไดท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุน 
 การส่งเสริมการเกษตร พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุผลิตภณัฑแ์ละพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ 
การตรวจสอบยอ้นกลบัแหล่งผลิต เร่งรัดการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรมและพืชพลงังานเพื่อรองรับ 
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     ภาคอตุสาหกรรม 
     - พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ความคิด สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดบัสินคา้ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภยั ตาม
มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินคา้เกษตรอินทรียอ์าหารฮาลาล เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
     - สร้างความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย สนบัสนุน 
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือผ่านสถาบนัการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยง 
อุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า และปรับปรุงหลกัเกณฑส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการลงทุนมากยิง่ข้ึน 
     การตลาด การค้า และการลงทุน 
     - ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกนัการผกูขาดตดัตอน
ส่งเสริมและพฒันาบทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน แกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างความมัน่ใจ 
ให้แก่ผูป้ระกอบการในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และ 
ผลิตภณัฑไ์ทยในต่างประเทศ 
     - ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนใหค้รอบคลุมการใหสิ้ทธิประโยชน์ แก่
ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการท่ีใช้ความคิด
สร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และมีส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม 
     - ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพ่ือลด 
การพ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลกั โดยส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการในตลาดใหม่พร้อมทั้ง 
รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลกัไม่ใหล้ดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทกัษะเทคโนโลย ีและ
วิทยาการท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัระดบัโลกเพ่ือการขยายตวัอยา่งย ัง่ยืนของประเทศในอนาคต และเป็น 
การส่งเสริมให้สินคา้และบริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผูบ้ริโภค ใน
ประเทศต่างๆ 
     - พฒันาสินคา้และบริการท่ีสร้างโอกาสใหม่ในการหารายไดก้ารผลิตสินคา้ และ
บริการอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกซ่ึงพฒันาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
ท่ีใชน้วตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะขยายโอกาสในการส่งออก 
ลดตน้ทุนจากการพฒันา ระบบการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตทอ้งถ่ินไปสู่ตลาดในทุกระดบั โดยให ้
ความสําคญัในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพฒันาและ 
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ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้สินคา้และบริการระหว่างประเทศและศูนยก์ลางการผลิต 
และส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
     - ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน และการตลาดภายใตก้รอบ 
ความร่วมมือและขอ้ตกลงการคา้เสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคีโดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์ จาก 
ความตกลงท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน กาํหนดมาตรการใน 
การให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเตรียมพร้อมในการพฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และ มาตรฐานต่างๆ 
     - เร่งรัดจัดตั้ งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ โดยให้
ความสําคญัต่อจังหวดัชายแดน เพ่ือส่งเสริมการคา้ การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วตัถุดิบจากประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียน 
    (3)นโยบายทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมโดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินกิจกรรมและ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคา้และการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
สนับสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้
ความสาํคญัแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนบัสนุน
การดาํเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีจะนํามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     -พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการทาํวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
รวมทั้ งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยดัและ 
ช่วยลดมลพิษ จดัหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาเครือข่ายนกัวิจยัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัและภาคี
อ่ืนๆ สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมัน่คงทางอาหารรวมทั้งการฟ้ืนฟูดิน
และการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ดาํเนินการศึกษา สํารวจและกาํหนดยุทธศาสตร์การใช้
ทรัพยากรธรณีอยา่งย ัง่ยนื 
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   2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555-2559) 
    การพฒันาในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทั้ งภายนอกและภายในประเทศ 
ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
ขอ้ผูกพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แขง็ข้ึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันา
ประเทศให้กา้วต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตรรวมถึงความมัน่คงของอาหาร
และพลังงานซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาติ, 2555) 
    (1)การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
     โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพของทรัพยากรดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์การบริหารจดัการนํ้า 
อย่างบูรณาการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้ าภาคเกษตร เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร 
    (2) การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคเกษตรดาํเนินงานโดย 
     - ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะพนัธ์ุพืช 
ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ
ส่งเสริมบทบาทของสถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องคก์รชุมชน และเกษตรกรในการพฒันาพนัธ์ุพืช 
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรท่ีลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตร 
โดยเฉพาะการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนและระบบตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นธรรมเพ่ือยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนั และพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรรวมทั้งสนบัสนุนการบริหารจดัการและ 
การสร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่ การผลิตสินคา้เกษตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองดา้น
อาหารและพลงังาน และคงความเป็นผูน้าํดา้นการเกษตรของโลกในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
     - สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนบัสนุนสินเช่ือผอ่นปรนและ
มาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 
และคุม้ค่า เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนั ใน
ตลาดโลก 
     - สนับสนุนการผลติทางการเกษตรที่สอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ีเช่น ศกัยภาพของดิน
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจยัพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีสาํคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์
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เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ 
ความสมคัรใจ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใช้ท่ีดินและมาตรการจูงใจให้
เกษตรกรทําการผลิตตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ เช่น สินเช่ือ 
เง่ือนไขผ่อนปรน เป็นตน้ และส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพ่ือใช้
สาํหรับวางแผนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 
     - ควบคุมและกาํกับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
โดยการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียนสารเคมีกาํจัดศตัรูพืชเพ่ือให้ได้มาตรฐานและไม่อนุญาตให้มี 
การข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีหลายประเทศหา้มใชแ้ลว้ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ี
ขดัต่อเกณฑท์างจริยธรรมขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรวมทั้งสนบัสนุนการใช ้
สารชีวภาพให้มากข้ึน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและสร้างความปลอดภยัในสุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค รวมทั้ งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรณรงค์สร้างความเขา้ใจให้เกษตรกรใช้
สารเคมีทางการเกษตร อยา่งถูกวิธีตามหลกัวิชาการ 
     - ปรับปรุงบริการข้ันพืน้ฐานเพือ่การผลติให้ท่ัวถึงเช่นศูนยเ์คร่ืองจกัรกลการเกษตร
หรือศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการผลิต  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     - ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ 
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม เป็นต้น เพ่ือให้มี 
องคค์วามรู้ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองโลกในระยะต่อไป 
     -พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสม 
ทางการเกษตรรวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครือข่ายเกษตรกรท่ีมี 
ความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละพ้ืนท่ีและจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จหรือปราชญ์ชาวบา้น 
ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทัว่ถึง รวมถึงพฒันา  
ส่ือทางการเกษตรในวงกวา้ง เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรและ 
ประชาชนท่ีมีความสนใจใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 
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    (3)การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ ดาํเนินงานโดย 
     - สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
อาหารและพลังงานโดยพฒันาศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนบนฐานความรู้ท่ีสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ เช่น 
สมุนไพร ผลิตภณัฑอ์าหารและบริการเพ่ือสุขภาพ สินคา้อาหารและผลิตภณัฑฮ์าลาล เป็นตน้ รวมถึง
สินคา้เกษตร ท่ีมิใช่อาหาร เช่น ผลิตภณัฑ์ยาง ไมย้าง สินคา้จาํพวกวสัดุชีวภาพ ผลิตภณัฑ์ยาและ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ ตลอดจนการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาต่อยอดให้มีโอกาสทาง
การตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนบัสนุนการผลิตและการตลาดสินคา้
เกษตรชนิดใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าสูงเพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก 
     -ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน 
ควบคู่กบัการใชม้าตรการดา้นสินเช่ือผ่อนปรนและมาตรการดา้นภาษีเพ่ือสนบัสนุนให้เกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการนาํองค์ความรู้นวตักรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บนฐาน 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิม่สินคา้และผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร 
     - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้เทียบเท่าระดบัสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ 
อย่างเขม้งวด พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย
สินคา้ รวมทั้งพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พ่ือให้เป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการคา้เสรีตลอดจนมีความรวดเร็ว ทัว่ถึง 
และประหยดัสาํหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
     -สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลติสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตามมาตรฐานที่กําหนดเช่น มาตรฐานอาหารปลอดภยั มาตรฐานฮาลาล เป็นตน้ รวมทั้งการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรียโ์ดยการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานลดภาระ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบรับรอง เพื่อขยายการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     - ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนส่ิงจูงใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนให้กับ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการตลาดกลางสินคา้เกษตร เพ่ือให้เกิดกลไกตลาดท่ีมี
ความเป็นธรรม และสนบัสนุนให้สถาบนัเกษตรกรสามารถเขา้มาทาํธุรกรรมในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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     - ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการ  
ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร 
เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายไดท่ี้เป็นธรรมและเหมาะสมเพ่ิมข้ึน รวมถึงสนับสนุน  
การบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัและต่อยอด 
การแปรรูปสินคา้เกษตร 
     -สนับสนุนการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ภาคเกษตร ท่ีเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยของสินค้า เพ่ือลด 
ความสูญเสียและลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินคา้ท่ีมีสาเหตุจากกระบวนการ 
เก็บรักษาและระบบขนส่งสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยพฒันาระบบขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและสนับสนุนให้ผูผ้ลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะดา้นเขา้มามีบทบาทใน 
การจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรร่วมกับภาครัฐ รวมทั้ งพฒันาและเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลดา้นการผลิต และตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์
    (4)การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรดาํเนินงานโดย 
     -พฒันาระบบการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และ
ให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้ งหมด เพ่ือนาํไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจกบัเกษตรกรในรายไดข้ั้นตํ่าท่ีสามารถยึดการเกษตรเป็น
อาชีพไดอ้ย่างมัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขนัใน
ระยะยาว 
     - เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรให้สามารถคุม้ครองความเส่ียงดา้น
การผลิตทางการเกษตรจากทุกภยัพิบติัให้กบัเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีโดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผิดชอบ
ชาํระเบ้ียประกนัตามความเส่ียงของพ้ืนท่ี 
     -ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นหลกัประกนัทั้งทางดา้นรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและความมัน่คงดา้นวตัถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร อาหาร และพลงังาน โดยให้ความสาํคญักบัสถาบนัและองคก์รเกษตรกรในการเป็นคู่สัญญา
กบับริษทั และพฒันาระบบการถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลสาํหรับการสร้างความเขา้ใจให้กบัเกษตรกร
และผูเ้ก่ียวขอ้ง และกาํหนดกลไกและมาตรการท่ีเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
การกาํกบัดูแลให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการดาํเนินงานร่วมกนับนพ้ืนฐานของการแบ่งปันประโยชน์
อยา่งเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม 
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     - ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึน้ โดยพฒันาระบบ
สวสัดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร ให้
สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
     - สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือให้มีจิตสํานึกเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่นดว้ย 
การสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร การจดัหาท่ีดินทาํกิน สร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุนรวมทั้ ง
สนับสนุนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่อาชีพเกษตรกรรม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  
การพฒันาภาคเกษตรของเกษตรกรตน้แบบใหม้ากข้ึน 
     - พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุน  
การพึง่พาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริงโดยการพฒันาความรู้และความสามารถดา้นการตลาดและ
การบริหารจดัการดว้ยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ และการสนบัสนุน 
สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน ภายใตร้ะบบการควบคุมตรวจสอบท่ีรัดกุมรวมทั้ง 
การเช่ือมโยงบทบาทของสถาบนัเกษตรกรกบัสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือร่วมวางแนวทางการพฒันา  
ภาคเกษตรกรรมตามพ้ืนฐานและความตอ้งการของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
     -ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
อาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนโดยการปรับปรุงกระบวนการนาํเขา้วตัถุดิบมาแปรรูป
ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายได้น้อยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการนาํเขา้สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนตํ่า อนัเป็นผลจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี 
โดยสนบัสนุนการปรับตวัและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินคา้เกษตรและ
อาหาร ใหไ้ดต้ามมาตรฐานพร้อมทั้งให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยั 
ของอาหารสินคา้เกษตรและอาหารนาํเขา้ เพ่ือป้องกนัสินคา้นาํเขา้ท่ีมีคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ี
กาํหนดไว ้
    (5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน ดําเนินงานโดย 
     -ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึน้
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะเป็นฐานการผลิตดา้นการเกษตรและอาหาร และใชเ้ป็นแหล่งช่วย
ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
     - ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น เกษตรอินทรียเ์กษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่และวนเกษตร เป็นตน้
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เพ่ือสร้างความมัน่คง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถ
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เขา้ถึงดา้นอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภยั โดยการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตผ่านเครือข่ายปราชญช์าวบา้น เกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ 
และแหล่งความรู้ในพ้ืนท่ี 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา 
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม
ของบุคคลและชุมชน เพ่ือใหมี้พฤติกรรมการบริโภคท่ีให้ความสาํคญักบัคุณภาพชีวิตและการบริโภค
ท่ีเหมาะสมกบัภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนดา้นอาหารศึกษา และเน้นการวิจยัและพฒันาดา้น
อาหารในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดภยัและมีคุณค่า
ต่อการบริโภค 
     -สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลติและการบริโภคทีเ่กือ้กูลกนัในระดับชุมชนที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยมีเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง เช่น ตลาด
ทอ้งถ่ินตลาดเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้ปริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากข้ึนสามารถพฒันาเป็น
วิสาหกิจชุมชนและนาํไปสู่การสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งมีศกัยภาพในการผลิตและเขา้ถึงอาหารและ
โภชนาการท่ีดี รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 
     - ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนใช้ในระดบัครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลงังานความร้อน
จากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียเ์ป็นตน้ 
     - สนับสนุนการผลติพลังงานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยกีารผลติพลงังานทดแทน ทั้งจากวตัถุดิบเหลือใชจ้ากครัวเรือนและการเกษตร อาทิมูลสัตว ์
ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม้ตลอดจนถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงให้แก่ชุมชนหรือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการผลิตพลงังานทดแทน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาพลงังาน
ทดแทนอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
รวมถึงลดมลภาวะ แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทนท่ีไม่ใช่อาหาร
และมีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน เช่น สบู่ดาํ เป็นตน้ 
     - ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนบัสนุนบทบาทการบริหาร
จดัการโครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชน เช่น ศูนยพ์นัธ์ุขา้วชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรียโ์รงสีและ
ลานตาก เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 
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    (6)การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแขง็ภาคเกษตรดาํเนินงานโดย 
     -ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
โดยการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชพลงังานท่ีเหมาะสมกบัประเทศและใหผ้ลผลิตสูง และการใชเ้ทคโนโลย ี
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ใหสู้งข้ึน รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
พลงังานจากพืช เพ่ือให้สามารถผลิตพลงังานไดม้ากข้ึนในปริมาณพืชเท่ากนั ตลอดจนส่งเสริมการวิจยั 
พืชพลงังานอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาภาวะ 
ขาดแคลนในพืชท่ีใชเ้ป็นทั้งวตัถุดิบในการผลิตอาหารและพลงังาน 
     -จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้ เป็นทั้งอาหารและพลังงาน 
โดยใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงดา้นอาหาร เช่น ปาลม์นํ้ามนั มนัสาํปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ เพ่ือให้
มีการผลิตและการใชอ้ยา่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน ไม่กระทบต่อความมัน่คงดา้นอาหาร
ของประเทศ 
     -เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิต
และบริการ เพ่ือลดการพ่ึงพาการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากการนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมัน่คงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 
     -จัดให้มีกลไกในการกํากบัดูแลโครงสร้างราคาของพลงังานชีวภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ
มัน่คงของการใชพ้ลงังานชีวภาพและศกัยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร
ของประเทศ 
     -ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชนแ์ละผลกระทบของการใชพ้ลงังานชีวภาพ 
    (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลงังาน
ดาํเนินงานโดย 
     -สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชนและชุมชน
ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างความมัน่คง 
ดา้นอาหารและพลงังานทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เช่ือมโยงกบักลไกการบริหารจดัการ 
ภาครัฐและองค์กรเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัพ้ืนท่ีและส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เป็นตน้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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     -ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอาทิกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอย่างจริงจงั ทั้งใน 
ส่วนกลางและระดบัพ้ืนท่ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพ่ือสนบัสนุนการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร และ
พลงังาน รวมถึงเป็นผูผ้ลกัดนัและสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรอาหารและพลงังานใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในระดบัชุมชน ระดบัพ้ืนท่ีและระดบัประเทศ นอกจากน้ีกาํหนดใหมี้กลไกการประสาน
การทาํงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และตรวจสอบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ี 
     - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถงึการบริโภคให้มคีวามถูกต้อง สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยง่าย เพ่ือใชใ้นการ
วางแผนพฒันาแกไ้ขปัญหาและเตือนภยั โดยพฒันารูปแบบการเผยแพร่ขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งพฒันาการสร้างตวัช้ีวดัการพึ่งพาตนเองด้านอาหารตั้ งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และ
ระดบัประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร และใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน 
นโยบายดา้นการเกษตรในระยะต่อไป 
     - พฒันากฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาด้านการเกษตรเพื่อให้เอือ้ต่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนอาทิการเร่งรัดออกกฎระเบียบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช โดยเฉพาะการคุม้ครอง
พนัธ์ุพ้ืนเมืองและสิทธิชุมชนใหป้ระชาชนและประเทศไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงฐานทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งเหมาะสมเป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
โดยให้รวมถึงการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของชาวต่างชาติและให้มีการเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกว่าคนไทย 
เพ่ือให้เกิดการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สนับสนุนให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม 
และพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการทาํงาน 
ในเชิงระบบท่ีเป็นองคร์วมต่อเน่ือง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยั
และพฒันา ความร่วมมือในการผลิต การตลาด การจดัตั้งระบบสํารองขา้วฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบ 
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลไกท่ีมีอยู ่เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 

   3) คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิ(กขช.) 
    เพ่ือใหก้ารดาํเนินการของรัฐบาลในการแกปั้ญหาสินคา้ขา้ว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ี
สําคญัของประเทศบงัเกิดประสิทธิผลเป็นผลดีต่อเกษตรกรผูผ้ลิต ระบบการผลิต และการตลาดขา้ว  
โดยส่วนรวม  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งตั้ ง “คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  (กขช.)” 
 (คาํสั่ง สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 153/2554) โดยมีองคป์ระกอบและอาํนาจหน้าท่ี และไดมี้การปรับปรุง
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องคป์ระกอบ กขช. บางตาํแหน่งเพ่ือความเหมาะสมสอดคลอ้ง และให้การดาํเนินงาน ของ กขช. 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีคาํสั่งปรับปรุงและแต่งตั้ งกรรมการใน กขช. 
เพ่ิมเติม จากอาํนาจของ กขช. เพ่ือให้การดาํเนินงานเก่ียวกบัขา้วเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ 
เกิดประโยชนสู์งสุดจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 
    - คณะอนุกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติดา้นการผลิต (อนุกขช. ดา้นการผลิต) มีอาํนาจ 
หน้าท่ีในการเสนอแผนงานโครงการ และมาตรการเก่ียวกบัการผลิตขา้ว การส่งเสริมศกัยภาพของ 
เกษตรกรชาวนาต่อ กขช. เสนอแนวทางการพฒันาส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของขา้ว รวมทั้งเสนอแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาวิจยัการผลิตขา้วท่ีเหมาะสมต่อ กขช. 
(คาํสั่ง กขช. ท่ี1/2554) ต่อมาไดมี้คาํสั่งปรับปรุงและแต่งตั้งองคป์ระกอบ คณะอนุกรรมการนโยบายขา้ว
แห่งชาติดา้นการผลิตเพ่ิมเติม (คาํสัง่ กขช. ท่ี 1/2555) 
     - คณะอนุกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติดา้นการตลาด (อนุกขช. ดา้นการตลาด) มี
อาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอแผนงาน โครงการ มาตรการ และแนวทางการดาํเนินการเก่ียวกบั การตลาดขา้ว
ท่ีเหมาะสมต่อ กขช. เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดผลดีต่อระบบการคา้ขา้วโดยรวม รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมการศึกษาวิจยัการตลาดขา้วท่ีเหมาะสมต่อ กขช. (คาํสั่ง กขช. ท่ี 2/2554) ต่อมาได้
มีคาํสั่งปรับปรุงและแต่งตั้งองคป์ระกอบคณะอนุกรรมการ นโยบายขา้วแห่งชาติดา้นการตลาดเพิ่มเติม 
(คาํสัง่ กขช. ท่ี2/2555)  
     - คณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลการรับจาํนาํระดบัจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีใน
การพิจารณาวางระบบการรับจาํนาํ การประชาสัมพนัธ์ การประชุมช้ีแจงการดาํเนินโครงการรับจาํนาํ  
การออกหนงัสือรับรองเกษตรกร การรับรองโรงสี/โกดงักลาง การกาํกบัดูแลการรับจาํนาํท่ีโรงสี / ตลาดกลาง 
การจดัสรรใบประทวนให้แก่โรงสี/ตลาดกลางท่ีเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดั การตรวจสอบปริมาณขา้ว
คงเหลือโรงสี/ตลาดกลางก่อนรับมอบขา้วเปลือกจาํนาํ การตรวจสอบโกดงักลางก่อนรับมอบ ขา้วสาร 
และการตรวจสอบปริมาณขา้วสารคงเหลือท่ีโกดงักลาง จนถึงการระบายขา้วเปลือก กาํกบัดูแล และ
แกไ้ขปัญหาการรับจาํนาํในพ้ืนท่ีเป็นไปดว้ยความรวดเร็วรัดกุม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
รวมทั้ งป้องกันการสวมสิทธิและการปลอมปนข้าวเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นยงัเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผูป้ระกอบการโรงสี ผูค้า้ขา้ว 
และผูส่้งออกของจงัหวดั เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและเกิดประโยชนต่์อระบบการผลิต และการคา้ขา้ว
ของจงัหวดั (คาํสั่ง กขช. ท่ี3/2554) ต่อมาไดมี้คาํสั่งปรับปรุงและแต่งตั้งองคป์ระกอบคณะอนุกรรมการ
ติดตามกาํกบัดูแลการรับจาํนาํระดบัจงัหวดัเพ่ิมเติม(คาํสั่ง กขช. ท่ี 7/2555และ คาํสั่ง กขช. ท่ี 14/2555)
     - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขา้วมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ ์
วิธีการ ชนิด ปริมาณ และเง่ือนไขการจาํหน่ายขา้วสารในโกดงักลางท่ีแปรสภาพจากขา้วเปลือก โครงการ
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รับจาํนาํขา้วของรัฐบาล รวมทั้ งขา้วเปลือกและขา้วสารอ่ืนๆ ท่ีคงเหลือของรัฐบาลท่ีเหมาะสมและ 
เกิดประโยชน์ต่อตลาดโดยรวมตลอดจนกาํกบัดูแลแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการระบายขา้ว
ดงักล่าว นอกจากนั้นยงัพจิารณากาํหนดวิธีการระบายขา้วไดต้ามความจาํเป็น รวมทั้ง การระบายจาํหน่าย
ขา้วสารในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ โดยเป็นไปตามแผนการระบายขา้วและให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อ
ราคาตลาด โดยใชร้ะบบการส่งออกเป็นสําคญั (คาํสั่ง กขช. ท่ี5/2554) ต่อมาไดมี้คาํสั่งปรับปรุงและ
แต่งตั้งองคป์ระกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขา้วเพิม่เติม (คาํสัง่ กขช.ท่ี 4/2555)  
     - คณะอนุกรรมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
(Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) มีอาํนาจหนา้ท่ีในการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร 
รวมทั้ งสถานการณ์ทางการคา้ การลงทุน การตลาด รวมทั้ งพิจารณากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบ 
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการระบายข้าวผ่านกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
แห่งประเทศไทยนอกจากนั้นยงัพิจารณาและวางระบบการระบายขา้วท่ีไดรั้บจดัสรรผา่นกลไกตลาด
สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทยตามความเหมาะสมให้สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อตลาด
การคา้ขา้วสารโดยรวมของประเทศ (คาํสั่ง กขช. ท่ี7/2554) ต่อมาไดมี้คาํสั่งปรับปรุงและแต่งตั้ง
องคป์ระกอบ คณะอนุกรรมการระบายขา้วผ่านตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทยเพ่ิมเติม 
(คาํสัง่ กขช. ท่ี 6/2555)  
     - คณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลการรับจาํนาํขา้วกรุงเทพมหานคร มีอาํนาจหนา้ท่ี
ในการพิจารณาวางระบบการรับจาํนาํและการแกไ้ขปัญหาการรับจาํนาํในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปดว้ยความรวดเร็วรัดกุมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดเพ่ือให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกร
อย่างแท้จริง นอกจากนั้ นยงัเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
ผูป้ระกอบการโรงสีผูค้ ้าข้าว และผูส่้งออกของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและ 
เกิดประโยชนต่์อระบบการผลิตและการคา้ขา้วของกรุงเทพมหานคร (คาํสัง่ กขช. ท่ี8/2555)  
     - คณะอนุกรรมการปิดบญัชีโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกตามนโยบายรัฐบาล  
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาบริหารจดัการเงินกูจ้นกว่าจะชาํระแลว้เสร็จและสรุปภาระหน้ีสิน ไดแ้ก่  
เงินตน้ ดอกเบ้ีย และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกตามนโยบาย
รัฐบาล รวมทั้งกาํหนดแนวทางการจดัหาเงินทุนเพื่อชาํระหน้ีคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (คาํสัง่ กขช. ท่ี9/2555)  
     - คณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลการรับจาํนาํขา้ว มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาสั่งสี
แปรสภาพขา้วเปลือก กาํหนดอตัราการแปรสภาพขา้วเปลือกรับจาํนาํเป็นขา้วสารและอตัราการส่งมอบ 
ขา้วสารท่ีไดรั้บจากการแปรสภาพขา้วเปลือกท่ีรับจาํนาํ เพื่อส่งมอบเขา้โกดงักลางและไซโล รวมทั้ง 
หลกัเกณฑว์ิธีการ และอตัราการไถ่ถอนขา้วเปลือกตามโครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาล นอกจากนั้น 
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ยงัพิจารณากาํหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและกาํกับดูแลการรับจาํนาํขา้วเปลือกโครงการรับจาํนํา 
ขา้วเปลือกของรัฐบาล (คาํสัง่ กขช. ท่ี10/2555)  
     - คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจาํนาํขา้วมีอาํนาจหน้าท่ีใน 
การติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนกระบวนการการรับจาํนาํขา้วเปลือกของรัฐบาลทั้งก่อนและหลงั
การดาํเนินการโครงการรับจาํนาํ เพ่ือให้การดาํเนินการโครงการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีวางไวอ้ย่าง
รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยงัตรวจสอบ 
ป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในการรับจาํนาํขา้วเปลือกและการเก็บรักษาขา้วสารในโรงสีและ 
โกดงักลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (คาํสัง่ กขช. ท่ี11/2555) 
     - คณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ณ จุดรับ
จาํนาํ มีอาํนาจหน้าท่ีในการสุ่มตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีประจาํจุดรับจาํนาํ เช่น เจา้หน้าท่ีผูช่้วย 
ปฏิบติังานขององคก์ารคลงัสินคา้(อคส.) /องคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตวัแทนเกษตรกร ตวัแทน
ราชการ ซ่ึงตอ้งอยู่ปฏิบติัท่ีจุดรับจาํนาํตลอดระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 
ในการชัง่นํ้าหนกั วดัความช้ืน ส่ิงเจือปน และตรวจสอบคุณภาพขา้ว เป็นตน้ (คาํสัง่ กขช. ท่ี 12/2555) 
     - คณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลการสัง่สีแปรสภาพและการส่งมอบขา้วสารเขา้โกดงักลาง
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลโรงสีใหมี้การสีแปรสภาพขา้วเปลือกและส่งมอบ ขา้วสารเขา้โกดงักลาง
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยเคร่งครัด (คาํสัง่ กขช. ท่ี13/2555)  
     - คณะอนุกรรมการจดัทาํบญัชีหมุนเวียนและกรอบวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมสาํหรับ
การดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกตามนโยบายรัฐบาล มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาจดัทาํบญัชี
หมุนเวียนและกรอบวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมสําหรับการดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกตาม
นโยบายรัฐบาล (คาํสัง่ กขช. ท่ี15/2555)  

   4) โครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 
    ตามท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายเร่งด่วนในการยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและให้เกษตรกร
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคาสินคา้เกษตรให้มีเสถียรภาพท่ีเหมาะสมคาํนึงถึงกลไกราคาตลาดโลก 
โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้า รวมทั้ งผลกัดนัให้เกษตรกร 
สามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูงเพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน โดยนาํระบบรับจาํนาํสินคา้เกษตรมา
ใช้ในการสร้างความมัน่คงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เร่ิมต้นจากการรับจาํนําข้าวเปลือกเจ้าและ
ขา้วเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 ท่ีราคาตนัละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลาํดบั 
คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติไดอ้นุมติัให้มีการดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้ว โดยมีเป้าหมายไม่
จาํกดัปริมาณ ขา้วเปลือกท่ีรับจาํนาํทั้งโครงการและเกษตรกรแต่ละราย โดยโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 
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ปีการผลิต 2555/56 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีอนุมติัเม่ือวนัท่ี3 กนัยายน 2555 มีระยะเวลาดาํเนินโครงการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กนัยายน 2556 (เลขานุการคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ, 2555) 
    วตัถุประสงค์การรับจาํนําข้าวเปลอืก 
     (1) เพ่ือยกระดบัรายไดแ้ละชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของชาวนา 
     (2) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง ความมีเสถียรภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศดว้ยการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เพราะเม่ือชาวนามีรายไดสู้งข้ึนก็จะจบัจ่ายมากข้ึน 
มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน 
     (3) เพ่ือดึงอุปทานขา้วเขา้มาอยู่ในความควบคุม ทาํให้สามารถสร้างเสถียรภาพของ
ราคาขา้วได ้
     (4) เพ่ือยกระดบัราคาขา้วไทยให้สูงข้ึนทั้งระบบ เน่ืองจากขา้วไทยเป็นท่ีนิยม และ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ จึงควรจะขายไดร้าคาสูงกวา่ขา้วจากประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน 
    ขั้นตอนการรับจาํนําข้าวเปลอืก  
     (1) การออกหนงัสือรับรองเกษตรกร เกษตรกรท่ีจะนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํตอ้งไป
ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเกษตรอาํเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผ่านการทาํประชาคม  
(โดย 5 เสือ) เพ่ือตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีเกษตรกรแจง้ในการข้ึนทะเบียนเป็นความจริง หากมีคนคดัคา้น 
หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องจะแต่งตั้ งคณะทาํงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และเม่ือผ่านขั้นตอนการทาํ
ประชาคมแลว้ เกษตรอาํเภอจะออกหนงัสือรับรองเกษตรกรผูป้ลูกขา้วใหเ้กษตรกร 
     (2) การจาํนาํขา้วเปลือก ณ จุดรับจาํนาํ (โรงสี) เกษตรกรนาํขา้วเปลือกในแปลงนา 
ท่ีเกษตรกรทาํการเพาะปลูก หนังสือรับรองเกษตรกร และหนังสือแสดงการเป็นลูกคา้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (สมุดบญัชี) ไปจาํนาํท่ีจุดรับจาํนาํดว้ยตนเอง เพ่ือคาํนวณ
ปริมาณขา้ว ท่ีเกษตรกรนาํมาจาํนาํโดยคิดจากนํ้าหนกัขา้วหกัลดนํ้าหนกัความช้ืน ส่ิงเจือปนท่ีตรวจวดัได้
และคาํนวณ เป็นเงินค่าขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรจะได้รับและออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรภายใน  
3 วนัทาํการรับผิดชอบโดย อคส/.อ.ต.ก. 
     (3) เกษตรกรตอ้งนาํใบประทวนท่ีไดรั้บไปติดต่อกบัธ.ก.ส.สาขาท่ีเกษตรกรเป็น
ลูกคา้ และทาํสัญญากูเ้งิน โดยจาํนาํใบประทวนเป็นประกนั และ ธ.ก.ส. ตอ้งจ่ายเงินใหเ้กษตรกรภายใน 
3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสญัญา 
     (4) การแปรสภาพขา้วเก็บโกดงักลาง โรงสีตอ้งแปรสภาพตามคาํสั่ง อคส. หรือ 
อ.ต.ก. และส่งมอบขา้วท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานกระทรวงพาณิชยเ์ขา้โกดงักลางตามเวลาท่ีกาํหนด 
     (5) การรับมอบขา้วและการเกบ็รักษารอการระบาย โดยบริษทัตรวจสอบคุณภาพขา้ว 
ตอ้งรับผิดชอบคุณภาพขา้วใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 
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     (6) มีการกาํกบัดูแล ติดตามตรวจสอบทั้งระบบตลอดโครงการทุกขั้นตอนเพ่ือให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
     มาตรการการรับจาํนําข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2555/56 
     ราคารับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 (ท่ีระดับความช้ืนไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์)  
แบ่งชนิดขา้วออกเป็นขา้วเปลือกหอมมะลิ ขา้วเปลือกหอมจงัหวดั ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ขา้วเปลือก
เหนียว 10 เปอร์เซ็นตเ์มลด็ยาว ขา้วเปลือกเหนียว 10 เปอร์เซ็นตเ์มลด็สั้น ขา้วเปลือกเจา้ 100 เปอร์เซ็นต ์
ขา้วเปลือกเจา้ 5 เปอร์เซ็นต ์ขา้วเปลือกเจา้ 10 เปอร์เซ็นต ์ขา้วเปลือกเจา้ 15 เปอร์เซ็นต ์และขา้วเปลือกเจา้ 
25 เปอร์เซ็นต์โดยการรับจาํนาํขา้วเปลือกประกอบดว้ย การจาํนาํใบประทวน และการจาํนาํยุง้ฉาง 
สาํหรับการรับจาํนาํขา้วเปลือก ปี การผลิต 2555/56 มีการรับจาํนาํ 2 รอบ โดยมีระยะเวลาการรับจาํนาํ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กนัยายน 2556 แบ่งพ้ืนท่ีการรับจาํนาํ ออกเป็นภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้มีโรงสีท่ีเปิดรับฝากรวม 862 โรง และจุดรับนอกพ้ืนท่ีรวม 
621 จุด การรับจาํนาํใบประทวนโดย อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนรวม 3,016,611 ใบ ส่วนการรับ
จาํนาํยุง้ฉางโดย ธ.ก.ส.รวม 14,571 ราย ปริมาณการรับจาํนาํขา้วเปลือก รวมทั้งประเทศได ้21.53 ลา้นตนั 
แยกตามชนิดขา้วเปลือก ไดด้งัน้ี ขา้วเปลือกหอมมะลิรวม 3.40 ลา้นตนั ขา้วเปลือกหอมจงัหวดัรวม 
0.49 ลา้นตนั ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 รวม 0.07 ลา้นตนั ขา้วเปลือกเหนียว รวม 0.93 ลา้นตนั 
ขา้วเปลือกเจา้รวม 16.64 ลา้นตนั หรือแยกตามหน่วยงานท่ีรับจาํนาํ ไดด้งัน้ี อคส. รวม 17.68 ลา้นตนั  
อ.ต.ก. รวม 3.77 ลา้นตนั  และ ธ.ก.ส. รวม 0.08 ลา้นตนั ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดว้าง
มาตรการท่ีจะกาํกบัดูแลไม่ให้เกษตรกร มีการสวมสิทธ์ิและนาํขา้วท่ีปลูกจากพนัธุ์ตามท่ีประกาศมาเขา้
ร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ของคุณภาพขา้วท่ีรับจาํนาํและพฒันาคุณภาพขา้วของ
เกษตรกรใหมี้คุณภาพดีข้ึน ตลอดจนเป็นการพฒันาคุณภาพผลผลิตขา้วโดยรวมของประเทศไทยรวมถึง
ไดมี้มติคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ ท่ีกาํหนดเง่ือนไขไม่ให้เกษตรกรนาํขา้วเปลือกท่ีปลูกจาก
พนัธ์ุท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 110 วนั ท่ีมีคุณภาพตํ่า เขา้ร่วมโครงการ ตามท่ีกรมการขา้วประกาศโดยมีผลในโครงการ
รับจาํนาํขา้วเปลือก ตั้งแต่ปี 2555/56 คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป โดยมีรายช่ือพนัธ์ุขา้ว ดงัน้ี 1) 75 หรือ บีพี75  
2) ซี-75 3) ราชินี 4) พวงทอง 5) พวงเงิน 6) พวงเงินพวงทอง 7) พวงแกว้ 8) ขาวปทุม 9) สามพราน 1  
10) 039 หรือ เจา้พระยาหรือPSLC02001-240 11) โพธ์ิทอง 12) ขาวคลองหลวง 13) มาเลเซีย  
14) เต้ียมาเล  15) ขาวมาเล 16) มาเลแดง 17) เบตง และ 18) อีแลป็ หรือ อีเลป็ (กรมการขา้ว, 2556ก) 
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 3.4.2 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ภายใตน้โยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วประกอบไปดว้ย  
1) แผนพฒันาการเกษตร 2) ยทุธศาสตร์ขา้วไทย ฉบบัท่ี 2 ปี 2555-2559 3) ขา้วท่ีมีส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 4) มาตรฐานขา้ว 5) โครงการจดัระบบการปลูกขา้ว 6) ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรท่ีดิน และ  
7) การพฒันาสินคา้เกษตร 
   1) แผนพฒันาการเกษตร 
    แผนพฒันาการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11 
 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ีไดมี้การทบทวนผล
การดาํเนินงานสถานการณ์เศรษฐกิจดา้นการเกษตรในปัจจุบนัแลว้บูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึง
มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีอาชีพมัน่คง รายได้
เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ควบคู่ไปกบัการให้ความสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินคา้เกษตรและความมัน่คงด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังาน
ทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
พลงังาน เน้นให้ความสําคญักบัดา้นอาหาร เป็นอนัดบัแรก ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
พฒันาคุณภาพให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคภายใตก้ารผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางการผลิตการคา้สินคา้เกษตรของอาเซียน นอกจากน้ีไดมุ่้งเนน้ใหค้วามสาํคญั
ในพฒันาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรนํ้ าแลว้นาํนโยบายตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 นโยบาย คือ  
1) นโยบายท่ี 1นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก  2) นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ ขอ้ 3.3.1 ภาค
เกษตร และ 3) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาบูรณาการเช่ือมโยงให้เกิดแนวทาง
พฒันาการเกษตรเพ่ือให้สามารถผลักดันให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง รวมทั้งใหเ้กิดความสะดวกในการ
นาํสู่การปฏิบติัของหน่วยงานในกาํกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไดเ้ช่ือมโยงนโยบายตามแผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ขา้งตน้ไวใ้น 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ดงัน้ี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2554) 
    ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร 
     - สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรวมทั้งพฒันา
ระบบการประกนัความเส่ียงในการผลิต และสร้างระบบความมัน่คงให้เกษตรกร (สวสัดิการ) ตลอดจน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-103 

เร่งรัดฟ้ืนฟูเกษตรกรผูพ้กัชาํระหน้ีและผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัโดยการเยยีวยาท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมอาชีพให้สามารถแกไ้ขปัญหาพ่ึงพาตนเองไดร้วมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
     - สนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาเกษตรกรในการกาํหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบั 
แผนพฒันาดา้นการเกษตรสู่สภาเกษตรกรท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิตการตลาด ให้สามารถนาํไปจดัทาํ 
แผนปฏิบติัการในระดบัชุมชน เพ่ือใหเ้กษตรกรนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
     - สร้างเสถียรภาพรายไดเ้พื่อให้เกษตรกรกา้วไปสู่ผูจ้ดัการฟาร์มแบบมืออาชีพ  
(smart farmer) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาคเกษตร สร้างฐานขอ้มูลกบัชุมชนดา้น
การเกษตร โดยจัดทาํทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้ งอาสาสมัคร
เกษตรกรหมู่บา้น (อกม.) รวมทั้งจดัให้มีรายการโทรทศัน์ดา้นการเกษตร ประกอบกบัส่งเสริมและ
สนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ขา้สู่ภาคเกษตร 
      - สนบัสนุนการดาํเนินงานของสหกรณ์ สถาบนัเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร  
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทาํงานของทุกภาคส่วน รวมทั้งพฒันาธุรกิจสถาบนั
เกษตรกร และเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรสู่บญัชีต้นทุนอาชีพ 
เพ่ือใหมี้ขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ 
     - ส่งเสริมใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรกรรมยัง่ยนื อาทิการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจดัการฟาร์มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มและผลิตอาหาร
ปลอดภยั ใชบ้ริโภคไดใ้นครัวเรือนและเป็นท่ียอมรับของตลาด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และ 
ความมัน่คงอาหาร 
     - มุ่งเนน้การลดตน้ทุนการผลิตในสินคา้เกษตรแต่ละชนิด โดยการวิจยัและพฒันา 
ดา้นพืช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
สินคา้เกษตรดา้นพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหค้าํปรึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมในแต่ละสินคา้เกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด 
     - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรโดยผลกัดนัการดาํเนินงานยุทธศาสตร์ 
รายสินคา้ไปสู่การปฏิบติั โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
การพฒันานิคมการเกษตร 
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     - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยใหค้วามสาํคญั 
กบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ทั้งในระดบัครัวเรือน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
     - สร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจภูมิภาคอนุภูมิภาคและระหว่างประเทศ ด้วย 
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในกรอบอาเซียน กลุ่มอาเซียนบวกสาม (ประเทศจีน 
ญ่ีปุ่น และเกาหลี) และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขงโดยเฉพาะกบัประเทศเพื่อนบา้นในการผลิตการตลาด  
การวิจยัพฒันาสินคา้เกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาทรัพยากรการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 
     - พฒันาแหล่งนํ้า เพ่ิมปริมาณเกบ็กกันํ้ า และขยายพื้นท่ีชลประทานใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกบริหารจดัการนํ้ าให้สูงข้ึนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร และชุมชนในกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ าและบริหารจดัการนํ้ าทุกระดบัอย่างบูรณาการ
สนับสนุนให้มีการพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดเล็กในไร่นา สามารถเก็บนํ้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภคไดอ้ย่างพอเพียง เพ่ือสร้างความมัน่คงและปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน 
ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดการดาํเนินงานแบบบูรณาการเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การบริหารจดัการนํ้ าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสนบัสนุนการปฏิบติัการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ าในพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีแหล่งกกัเกบ็นํ้า รวมถึงวางระบบการป้องกนัและบรรเทาปัญหาภยัธรรมชาติ 
     - บริหารการจัดท่ีดินทาํกินให้เกษตรกร เร่งรัดการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และปรับปรุง 
คุณภาพดินเพ่ือการเกษตร รวมถึงการพฒันาระบบคุม้ครองท่ีดินเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรรายยอ่ย  
มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
   2) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที ่2 ปี 2555-2559 
    จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้มียุทธศาสตร์ขา้ว เพื่อแกไ้ขปัญหาขา้วอย่างเป็น
ระบบ ทั้งระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือสร้างความเขม้แข็งของระบบการผลิต การตลาด 
การคา้ขา้ว ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างย ัง่ยืน กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องระดมความคิดและแนวทางการพฒันาข้าวไทย  
ไดย้ทุธศาสตร์ขา้วไทย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงปัจจุบนัหมดอายไุปแลว้ ดงันั้นจึงไดมี้การ
ร่างยุทธศาสตร์ขา้วไทย ฉบบัท่ี 2 ปี 2555-2559 ข้ึน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมการขา้ว, 2556ก) มีประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นการผลิตเก่ียวกบัการพฒันาการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์
ซ่ึงมีเป้าประสงคใ์ห้ชาวนา และผูป้ระกอบการสามารถผลิตขา้วและผลิตภณัฑข์า้วไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งปริมาณ 
คุณภาพ และมูลค่า ดว้ยตน้ทุน การผลิตท่ีต ํ่าลง โดยมีเป้าหมายและกลยทุธ์ดงัน้ี 
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     เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที ่2 
     (1) ผลผลิตขา้วต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2559/60 เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของ
ผลผลิตขา้วต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2554/55 
     (2) ตน้ทุนการผลิตขา้วต่อตนั ในปีเพาะปลูก 2559/60 ลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 
ของตน้ทุนการผลิตขา้วต่อตนั ในปีเพาะปลูก 2554/55 
     (3) ปริมาณขา้วหอมมะลิมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ในปีเพาะปลูก 2559/60 เพ่ิมข้ึน 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของปริมาณขา้วหอมมะลิมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ในปี เพาะปลกู 2554/55 
     กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที ่2 
     (1) จดัทาํแผนการผลิต กาํหนดเขตส่งเสริมการผลิตขา้วตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี และ
จดัระบบการปลกูขา้วแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (2) ส่งเสริมการผลิตขา้วให้ไดม้าตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับขา้ว 
(Good Agricultural Practices for Rice) การผลิตขา้วแบบครบวงจร การผลิตขา้วอินทรีย ์ใหไ้ดม้าตรฐาน 
ปลอดภยั และปลอดการดดัแปรพนัธุกรรม(Non-GMOs) รวมทั้งส่งเสริมโรงสีขา้วพฒันาการผลิตใหไ้ด้
มาตรฐานการผลิตท่ีดีสาํหรับอาหาร(Good Manufacturing Practices) 
     (3) ส่งเสริม สนบัสนุน การเพ่ิมมูลค่าขา้ว การสร้างสินคา้ขา้วท่ีมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ตราสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑแ์ละการผลิตขา้วเพือ่ตลาดเฉพาะ รวมทั้งเช่ือมโยงผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และ
ผูบ้ริโภคขา้วและผลิตภณัฑ ์
     (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑข์องชาวนา 
     (5) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตขา้วและผลิตภณัฑส์นบัสนุนการพฒันา
เคร่ืองจกัรกลการผลิตขา้ว รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการจดัการองคค์วามรู้ 
สู่ชาวนา 
     (6) พฒันาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพนัธ์ุดีและกลไกรับรองมาตรฐาน 
เมลด็พนัธ์ุดี 
     (7) พฒันาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขา้วและ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 
     (8) พฒันาระบบเตือนภยัธรรมชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกนักาํจดั 
ความรุนแรงการระบาดของศตัรูขา้ว 
     (9) ขยายและปรับปรุงระบบชลประทาน จดัรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟู 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกขา้วท่ีสาํคญั 
     (10) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุณค่าของสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑ ์
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   3) ข้าวท่ีมส่ิีงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ การคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์  
    เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะให้ความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภู มิศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตในท้องถ่ินให้ดียิ่งข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันาดา้นการคา้ของประเทศต่อไป ทั้งน้ีโดยการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จะช่วยกระตุน้ให้
ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการท่ีจะเสริมสร้างและรักษาภาพพจน์ในสินคา้ท่ีผลิต จากทอ้งถ่ินของตน
และยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้ โดยกาํหนดให้
มีการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์สาํหรับสินคา้ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใชส่ิ้งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์อนัจะทาํใหเ้กิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อนัแทจ้ริงของสินคา้ท่ีระบุใน
ทะเบียน ปัจจุบนัไดมี้การประกาศใชแ้ลว้ (ประกาศราชกิจจานุเบกษาปัจจุบนัพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ฉบบักฤษฎีกาเล่ม 120 ตอนท่ี108ก วนัท่ี31 ตุลาคม 2546)  
โดยมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี28 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 
     ลกัษณะสําคญัของสินค้าบ่ง ช้ีทางภูมศิาสตร์สรุปไดด้งัน้ี 
     (1)เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง 
     (2) มีความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติกบัมนุษย ์
     (3) สินคา้มีเอกลกัษณ์พิเศษ แตกต่างจากสินคา้เดียวกนั 
     (4) ผูบ้ริโภคมัน่ใจและพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ชนิดเดียวกนั
ท่ีผลิตจากท่ีอ่ืน 
     ประโยชน์ของส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 
     (1) เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค 
     (2) เพ่ือคุม้ครองผูผ้ลิตและป้องกนัการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 
     (3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ใหผู้ผ้ลิตและเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 
     (4) เพ่ือใหมี้การดูแลรักษามาตรฐานของสินคา้ 
     (5) เพ่ือช่วยกระจายรายไดสู่้ชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
     (6) เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ขา้วท่ีมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์หรือ ขา้ว GI (Geographical Indications: GI) คือ ช่ือ หรือเคร่ืองหมายใดๆ 
ท่ีใชก้บัแหล่งผลิตกาํเนิดของสินคา้ มีความเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีมานานแลว้ในประเทศไทย 
โดยมีกรมการขา้วและสาํนกังานจงัหวดัท่ีขอข้ึนทะเบียนกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัตารางท่ี 3-23 
ซ่ึงขา้ว GI ท่ีไดมี้การข้ึนทะเบียนแลว้ ได้แก่ ขา้วหอมมะลิสุรินทร์ ขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง  
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ขา้วฮางหอมทองสกลทวาปี ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ขา้วเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ 
ขา้วเหลืองปะทิวชุมพร และขา้วกํ่าลา้นนา มีรายละเอียดดงัน้ี  
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ตารางที3่-23 ข้าวท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 

ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ วนัท่ียืน่คาํขอ วนัท่ีข้ึนทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี ผูข้อข้ึนทะเบียน 
ขา้วหอมมะลิสุรินทร์ 31 มกราคม 2548 31 มกราคม 2548 สช 51100023 จงัหวดัสุรินทร์ 
ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 14  มีนาคม 2549 31 มกราคม 2549 สช 49100011 กรมการขา้ว 
ขา้วหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห ้ 28 เมษายน 2549 28 เมษายน 2549 สช 50100022 จงัหวดัร้อยเอด็ 

  สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
  มหาสารคาม และ 
  ยโสธร 

ขา้วฮางหอมทองสกลทวาปี 26 กรกฎาคม 2549 26 กรกฎาคม 2549 สช 49100014 จงัหวดัสกลนคร 
ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 5 กมุภาพนัธ์ 2550 5 กมุภาพนัธ์ 2550 สช 52100024 กรมการขา้ว 
ขา้วเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ 16 พฤษภาคม 2550 16 พฤษภาคม 2550 สช 52100026 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ขา้วเหลืองปะทิวชุมพร 26 กนัยายน 2550 26 กนัยายน 2550 สช 52100025 กรมการขา้ว 
ขา้วกํ่าลา้นนา 17 กนัยายน 2551 17 กนัยายน 2551 สช 55100039 กรมการขา้ว 

ทีม่า: ดดัแปลงจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (2549ก,2549ข,2550,2551,2552ก,2552ข,2552ค,2555)  
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   4) มาตรฐานข้าว 
    มาตรฐานขา้วสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งแก่ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และต่อเศรษฐกิจ 
โดยรวมทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไดมี้การประกาศมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัขา้วไวห้ลากหลาย  
ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชยด์งัน้ี 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีนํามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากลและมีหน้าท่ีในการกาํหนด
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร และระบบการตรวจสอบรับรองให้สอดคลอ้งกบัสากล พร้อมทั้ง
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงด้าน
สุขอนามยัและสุขอนามยัพืชภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก รวมถึงส่งเสริมการนาํมาตรฐานสินคา้เกษตร
ไปใช้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร ดงันั้นคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรในปัจจุบนัจึงไดอ้อกประกาศมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติหรือมาตรฐาน สินคา้เกษตรในปัจจุบนั ดงัน้ี 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4000.-2546 เร่ือง ขา้วหอมมะลิไทย(thaihom 
mali rice) เน่ืองจากขา้วหอมมะลิเป็นสินคา้เกษตรท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกท่ี
สาํคญัของโลก ดงันั้นเพ่ือให้ขา้วหอมมะลิของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบัสากล รวมถึง
เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่งเสริมการส่งออก มาตรฐานสินคา้เกษตร ขา้วหอมมะลิไทย 
หมายถึง ขา้วท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. โดยรวมถึงขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง และขา้วขาว 
ท่ีแปรรูปมาจากขา้วเปลือกเจา้พนัธ์ุขา้วหอมท่ีไวต่อช่วงแสง ซ่ึงผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพนัธ์ุขาวดอกมะลิ105 และ 
กข15 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติข้ึนอยูก่บัว่าเป็นขา้วใหม่หรือขา้วเก่า เม่ือหุงสุกเป็นขา้วสวย แลว้
เมลด็ขา้วจะอ่อนนุ่ม (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4001-2551 เร่ือง ขา้วหอมไทย(thai aromatic rice) 
เน่ืองจากขา้วหอมเป็นสินค้าเกษตรท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกท่ีสําคญัของโลก
นอกจากขา้วหอมมะลิไทยตามมาตรฐาน มกษ. 4000 แลว้ ยงัมีขา้วหอมพนัธุ์อ่ืนท่ีประเทศไทยผลิต และ
ส่งออก ดงันั้นเพ่ือให้มีมาตรฐานท่ีครอบคลุมขา้วหอมพนัธ์ุอ่ืนด้วย ซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพ และ 
ความปลอดภยัของขา้วหอมไทย สร้างความเช่ือถือให้เป็นท่ียอมรับมากข้ึนทั้งในประเทศ และการคา้
ระหว่างประเทศ รวมถึงเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรฐานสินคา้เกษตร ขา้วหอมไทย ไดแ้ก่ ขา้วหอม 
และขา้วเหนียวหอม ท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. อยูใ่นวงศG์ramineaeหรือPoaceaeซ่ึงมี
กล่ินหอมตามธรรมชาติของขา้วใหม่หรือขา้วเก่า โดยรวมถึงขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง และขา้วขาวท่ีแปร
สภาพมาจากขา้วเปลือกหอม ซ่ึงผลิตในประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตรหรือกรมการขา้ว หรือ
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หน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองพนัธ์ุว่าเป็นขา้วหอม 
โดยมาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุมมาตรฐานขา้วหอมมะลิไทยและไม่ครอบคลุมขา้วท่ีเติมวิตามิน ได้มี 
การแบ่งกลุ่มขา้วหอมออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี(ราชกิจจานุเบกษา, 2551ก) 
      (1) ขา้วหอมประเภทนุ่ม แป้งของขา้วขาวมีปริมาณอมิโลสตํ่า เม่ือหุงสุกเป็นขา้ว
สวยแล้วเมล็ดจะอ่อนนุ่มและค่อนข้างเหนียว ได้แก่ พันธ์ุปทุมธานี1 หอมคลองหลวง 1  
หอมสุพรรณบุรี หอมพิษณุโลก 1 และ กข33 (หอมอุบล 80) 
      (2)ข้าวหอมประเภทร่วน  แป้งของข้าวขาวมีปริมาณอมิโลสปานกลาง 
เม่ือหุงสุกเป็นขา้วสวยแลว้เมลด็จะร่วนและค่อนขา้งนุ่ม ไดแ้ก่ พนัธ์ุนางมล เอส-4 และดอกพะยอม 
      (3) ขา้วหอมประเภทแข็ง แป้งของขา้วขาวมีปริมาณอมิโลสสูง เม่ือหุงสุกเป็น
ขา้วสวยแลว้เมลด็ขา้วจะร่วนและแขง็ ไดแ้ก่ พนัธ์ุปทุมธานี 60  และชยันาท 2 
      (4)ขา้วเหนียวหอม เม่ือน่ึงสุกเมลด็ขา้วจะเหนียวและจบัติดกนั ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข
6 สกลนคร ขาวโป่งไคร้ และ อาร์258 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4401-2551 เร่ือง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี
สาํหรับขา้ว(good agricultural practices for rice) เพ่ือใหสิ้นคา้ขา้วของประเทศไทยมีมาตรฐาน ทั้ง
ดา้นคุณภาพและความปลอดภยั สร้างความเช่ือถือให้เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและการคา้ ระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับเกษตรกรในการเพาะปลูกขา้วและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ให้
ถูกตอ้งเหมาะสม และใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการให้การรับรองระบบการผลิตระดบัฟาร์มให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั้ ง
ส่งเสริมการส่งออก (ราชกิจจานุเบกษา, 2551ข) 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกอช. 4400-2552 เร่ือง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี
สาํหรับขา้วหอมมะลิไทย (good agricultural practices for thaihommali rice) มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี 
ครอบคลุมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิตขา้วหอมมะลิไทย ในทุกขั้นตอนการผลิตท่ี
ดําเนินการโดยเกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลิตผลข้าวเปลือก ทั้ งข้าวเปลือกหอมมะลิสดและข้าวเปลือก 
หอมมะลิแห้งท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิภาพ 
ของผูป้ฏิบติังาน แต่ไม่ครอบคลุมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับขา้วชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงกาํหนดแยกไว้
ต่างหากตาม มกษ. 4401 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขา้ว  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 9000 เล่ม 4-2553 เร่ือง เกษตรอินทรียเ์ล่ม 4 : 
ขา้วอินทรีย ์(organicagriculture part 4 : organic rice) เน่ืองจากปัจจุบนัสินคา้เกษตรอินทรีย ์
โดยเฉพาะข้าวอินทรียเ์ป็นสินค้าท่ีมีความสําคญัทั้ งด้านการผลิตและการตลาด โดยได้ประกาศ
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มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจาํหน่าย ผลิตผลและผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรีย(์มกษ9000 เล่ม 1-2552) ไปแลว้ ดงันั้นเพ่ือเป็นการยกระดบัการผลิตขา้วอินทรียแ์ละ
ผลิตภณัฑข์องประเทศไทยใหมี้มาตรฐานจึงกาํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรน้ีเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับ
การผลิตและแปรรูปขา้วอินทรีย(์ราชกิจจานุเบกษา, 2553ก) 

     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4403-2553 เร่ือง หลกัการปฏิบติัท่ีดีสาํหรับโรงสีขา้ว 
(good manufacturing practices for rice mill) เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพสินคา้ขา้ว ตลอดกระบวนการผลิต 
มีความเช่ือมโยงครบวงจร เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑข์า้วท่ีปลอดภยั มีคุณภาพเหมาะสาํหรับการบริโภค หรือ
ใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อทาํเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากขา้ว มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ีกาํหนดกิจกรรมทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบการของโรงสีขา้วผูป้ระกอบการสามารถเลือกนาํไปปฏิบติัเฉพาะกิจกรรม  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตของสถานประกอบการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553ข) 
     -มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4003-2555 เร่ือง ขา้วกลอ้งงอก (germinatedbrown 
rice)เน่ืองจากขา้วกลอ้งงอกเป็นอาหารท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร โดยเฉพาะมีกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก
(gamma aminobutyric acid) หรือกาบา (GABA) ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการเป็นสารส่ือประสาท  
ในระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบกบัปัจจุบนัมีผูผ้ลิตขา้วกลอ้งงอก 
เพ่ิมข้ึนมาก จึงไดก้าํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง ขา้วกลอ้งงอก เพ่ือยกระดบัและพฒันาคุณภาพ 
ขา้วกลอ้งงอกให้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการมาก
เพียงพอสาํหรับการกล่าวอา้ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2555ก) 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4404-2555 เร่ือง การปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการผลิตขา้ว
กลอ้งงอก (good manufacturing practices for germinated brown rice) เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพสินคา้
ขา้วตลอดกระบวนการผลิตใหมี้ความเช่ือมโยงครบวงจรและมีคุณภาพเหมาะสาํหรับการบริโภค หรือใช้
เป็นวตัถุดิบเพ่ือทาํเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ีครอบคลุม สถานท่ีผลิตและกระบวนการผลิต
ขา้วกลอ้งงอก ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ การเพาะ การให้ความร้อน การลดความช้ืน การสีเปลือก 
การคดัแยกคุณภาพ การบรรจุการเกบ็รักษา และการขนส่ง เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและปลอดภยั 
ต่อผูบ้ริโภค (ราชกิจจานุเบกษา, 2555ข) 
     - มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 4004-2555 เร่ือง ขา้ว(rice) นอกจากขา้วหอมมะลิไทย 
ตามมาตรฐาน มกษ. 4000 และขา้วหอมไทย ตามมาตรฐาน มกษ. 4001 แลว้ยงัมีขา้วพนัธ์ุอ่ืน  
ท่ีประเทศไทยผลิตและส่งออก ดงันั้นเพ่ือใหม้าตรฐานน้ีครอบคลุมสินคา้ขา้วของประเทศไทยสาํหรับ
พฒันาคุณภาพความปลอดภยั และสร้างความเช่ือถือใหเ้ป็นท่ียอมรับมากข้ึนทั้งในประเทศและการคา้ 
ระหวา่งประเทศ และเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค กลุ่มขา้วแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี(ราชกิจจานุเบกษา, 2555ค) 
      (1) กลุ่มขา้วเจา้นุ่ม ไดแ้ก่พนัธ์ุกข39 
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      (2) กลุ่มขา้วเจา้ร่วน ไดแ้ก่พนัธุ์สุพรรณบุรี60 และ กข23 
      (3) กลุ่มขา้วเจา้แขง็ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชยันาท 1 สุพรรณบุรี1 พิษณุโลก 2 กข31 
(ปทุมธานี 80) กข35 (รังสิต 80) และ กข47 
      (4) กลุ่มขา้วเหนียว ได้แก่ พนัธุ์เหนียวสันป่าตอง สันป่าตอง 1 กข12  
(หนองคาย 80) กข14 และ กข16 
     กระทรวงพาณิชย์ไดป้ระกาศมาตรฐานเก่ียวกบัขา้วเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
พฒันาคุณภาพ รักษาคุณภาพขา้วใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในตลาดต่างประเทศ ดงัน้ี 
     - มาตรฐานสินคา้ขา้ว จากราชกิจจานุเบกษา(2540) เร่ือง มาตรฐานสินคา้ขา้ว  
พ.ศ. 2540 ไดใ้หค้วามหมาย“มาตรฐานสินคา้ขา้ว (rice standards) หมายถึง ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับขา้ว 
แต่ละประเภทและชนิด สาํหรับการคา้ภายในประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศ” 
     - มาตรฐานขา้วหอมปทุมธานีจากราชกิจจานุเบกษา(2547) เร่ือง มาตรฐานขา้ว  
หอมปทุมธานี พ.ศ. 2547 ไดใ้หค้าํนิยาม“ขา้วหอมปทุมธานี (thaipathumthani fragrant rice) หมายถึง 
ขา้วกลอ้งและขา้วขาวท่ีแปรรูปมาจากขา้วเปลือกเจา้ พนัธ์ุขา้วหอมท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง ซ่ึงผลิตใน
ประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพนัธ์ุ 
ปทุมธานี1 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติข้ึนอยูก่บัว่าเป็นขา้วใหม่หรือขา้วเก่า เม่ือหุงเป็นขา้วสวยแลว้ 
เมลด็ขา้วสวยจะอ่อนนุ่ม” 
     - มาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย จากราชกิจจานุเบกษา(2549) เร่ือง  
กาํหนดใหข้า้วหอมมะลิไทยเป็นสินคา้มาตรฐานและมาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย ไดใ้หค้าํนิยาม 
“ขา้วหอมมะลิไทย (thaihommali rice หรือ thai jasmine rice หรือ thai fragrant rice หรือช่ืออ่ืนท่ีมี 
ความหมายเดียวกนัไม่ว่าจะมีค่าท่ีมีความหมายว่า “ไทย” หรือไม่ก็ตาม) หมายถึง ขา้วกลอ้งและขา้วขาว 
ท่ีแปรรูปมาจากขา้วเปลือกเจา้พนัธ์ุขา้วหอมท่ีไวต่อช่วงแสง ซ่ึงผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ 
กข15 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติข้ึนอยู่กบัว่าเป็นขา้วใหม่หรือขา้วเก่า เม่ือหุงเป็นขา้วสวยแลว้  
เมลด็ขา้วสวยจะอ่อนนุ่ม” 
     - มาตรฐานสินคา้ขา้วขาว จากราชกิจจานุเบกษา(2556) เร่ือง กาํหนดใหข้า้วขาว
เป็นสินคา้มาตรฐานและมาตรฐานสินคา้ขา้วขาว พ.ศ. 2555 ไดใ้ห้คาํนิยาม“ขา้วขาว หมายถึง ขา้ว  
(Oryza Sativa L.) ท่ีไดจ้ากการนาํขา้วกลอ้งเจา้ไปขดัเอาราออกแลว้”สินคา้มาตรฐานขา้วขาว หมายถึง 
ขา้วขาว 100 เปอร์เซ็นต ์ขา้วขาว 5 เปอร์เซ็นต ์ขา้วขาว 10 เปอร์เซ็นต ์ขา้วขาว 15 เปอร์เซ็นต ์และ 
ขา้วขาว 25 เปอร์เซ็นต ์
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   5) โครงการจดัระบบการปลูกข้าว 
    โครงการจดัระบบการปลูกขา้วเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีมีการบูรณาการกิจกรรมการดาํเนินงานและงบประมาณร่วมกนัของ 7 หน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดแ้ก่กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรกรมพฒันาท่ีดิน
กรมการขา้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยโครงการจดัระบบการปลูกขา้ว 
เป็นโครงการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับระบบการผลิตข้าวของประเทศ โดยเน้น  
การแกไ้ขปัญหาในระยะยาวเก่ียวกบัวิกฤตนํ้ า การระบาดของศตัรูขา้ว ขา้ววชัพืช ระบบนิเวศในนาขา้ว 
รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีเส่ือมโทรมลง อนัเน่ืองจากเกษตรกรปลูกขา้วอย่างต่อเน่ือง และ
ปลูกไม่พร้อมเพรียงกนัในแต่ละโครงการชลประทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) 

   วตัถุประสงค์โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
   (1) เพ่ือให้มีการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (นํ้ าท่วมและขาดแคลนนํ้ า)  
โดยจดัระบบใหมี้การปลูกขา้วปีละไม่เกิน 2 คร้ัง โดยส่งเสริมใหมี้การปลูกพืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด1 คร้ัง 
แทนการปลูกขา้ว 
   (2) ใหมี้การปลูกขา้วพร้อมกนัในพ้ืนท่ีเดียวกนัของโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 
   (3) มีการใชน้ํ้าไม่เกินปริมาณนํ้าตน้ทุนท่ีมีอยู ่
   (4) แกปั้ญหาทรัพยากรดินเส่ือมโทรมเน่ืองจากไม่มีการพกัแปลงนาและทาํการปรับปรุง
บาํรุงดิน 
   (5) ลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรลงโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกตอ้งและเหมาะสม 
   (6) ตดัวงจรการระบาดของศตัรูขา้วและขา้ววชัพชื 
   (7) รักษาระบบนิเวศในนาขา้วใหมี้ความสมดุล 
   การดาํเนินงานโครงการจดัระบบการปลูกข้าว 
   (1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานเพื่อบริหารจดัการโครงการ 
ในส่วนกลางและระดบัพ้ืนท่ีปฏิบติัการรวม 8 คณะ คือ 
    - คณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการปลูกขา้วมีปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธาน 
    - คณะกรรมการส่งเสริมแนะนาํตลาดพืชหลงันาและพืชปุ๋ยสดโครงการจดัระบบ 
การปลูกข้าวมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) 
เป็นประธาน 
    - คณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการจดัระบบการปลูกขา้วระดบัจงัหวดั 
มีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
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    -คณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัระบบการปลูกขา้ว มีอธิบดีกรมการขา้วเป็น
ประธาน 
    - คณะทาํงานขบัเคล่ือนโครงการจดัระบบการปลูกขา้ว มีรองอธิบดีกรมการขา้วเป็น
ประธาน 
    - คณะอนุกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกร มีอธิบดีกรม 
วิชาการเกษตรเป็นประธาน 
    - คณะอนุกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน 
    - คณะอนุกรรมการสาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูล มีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน 
   (2) กาํหนดรูปแบบระบบการปลูกขา้วโดยกรมชลประทาน ซ่ึงมี4 ระบบ 18 รูปแบบ 
ตามสภาพพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน/โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา คือ 
     - ระบบท่ี1 นาคร้ังท่ี2 - นาคร้ังท่ี1 - พืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด/เวน้ปลูก 
     - ระบบท่ี2 นาคร้ังท่ี2 - นาคร้ังท่ี1 - เวน้ปลูก 
     - ระบบท่ี3 นาคร้ังท่ี2 - พืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด/เวน้ปลูก - นาคร้ังท่ี 1 
     - ระบบท่ี4 นาคร้ังท่ี2 - นาคร้ังท่ี1 (ขา้วนํ้าลึก/ขา้วข้ึนนํ้า (ขา้วฟางลอย)) 
     โดยในแต่ละพื้นท่ีจะมีช่วงเวลาปลูกและชนิดพันธ์ุพืชท่ีปลูกแตกต่างกัน 
ตามช่วงระยะเวลาปลูกสภาพของพ้ืนท่ี และปริมาณนํ้าของแต่ละโครงการชลประทาน/โครงการส่งนํ้า
และบาํรุงรักษา การมีส่วนร่วมขององคก์รส่วนทอ้งถ่ินในการคดัเลือกระบบการปลูกขา้ว/ พืชหลงันา/ 
พืชปุ๋ยสด และการจดัสรรนํ้ า กาํหนดให้มีการประชุมหารือเป็นรายโครงการส่งนํ้ า และบาํรุงรักษา
เพ่ือให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์กรเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร องค์การ
บริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการดาํเนินการโครงการ ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกระบบการปลูกขา้ว 
การจดัสรรนํ้ าและบริหารจดัการโครงการ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
และชนิดพืชท่ีเลือกปลูก 
   (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานให้กับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานระดบัพ้ืนท่ีในจงัหวดัเป้าหมายทั้ง 13 จงัหวดั เพ่ือเตรียมการและ 
ทาํความเขา้ใจโครงการและวิธีการปฏิบติังานโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะส่งผลให้
การดาํเนินงาน โครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผล 
   (4) ประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อสร้างความเขา้ใจกบัเกษตรกรถึงเหตุผลและวตัถุประสงค ์
ท่ีรัฐบาลจาํเป็นตอ้งจดัระบบการปลูกขา้ว รวมทั้งสร้างความชดัเจนในขั้นตอนและวิธีการเขา้ร่วมโครงการ 
หากเกษตรกรมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ ตลอดจนช้ีใหเ้กษตรกรเกิดความตระหนกัถึงผลเสีย 
ท่ีเกิดข้ึน ถา้ปลูกขา้วอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัทั้งปีโดยไม่มีการพกัดินอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีโดยอาศยัช่องทาง
ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ จดัทาํรายการโทรทศันแ์ผน่พบั หนงัสือพิมพ ์วิทย ุเป็นตน้ 
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   (5) จัดเวทีชุมชน เพ่ือยืนยนัความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในพื้นท่ี 
เป้าหมายโครงการ เพ่ือกาํหนดระบบการปลูกขา้วและความตอ้งการปลูกพชืหลงันา/พืชปุ๋ยสด 
   (6) จดัทาํคู่มือโครงการ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการดาํเนินงานโครงการทุกระดบั 
   (7) จัดงานรณรงค์เ พ่ือให้เกษตรกรเกิดทัศนคติท่ีดีและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิด 
การเรียนรู้เห็นแนวทางในการปฏิบติัเป็นความสาํคญัและประโยชน์ท่ีตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ
จะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานวนัรณรงคม์าปฏิบติัในไร่นา
ของตนเอง ทั้งน้ีโดยดาํเนินการจดังานวนัรณรงคจ์าํนวน 1 คร้ัง 
   (8) จดัอบรม ให้ความรู้และทกัษะแก่เกษตรกรเก่ียวกบัโครงการจดัระบบการปลูกขา้ว 
เทคโนโลยีการปลูกขา้ว และการปลูกพืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด ตามท่ีเกษตรกรมีความต้องการเพ่ือ 
ให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถนาํไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 
ใชเ้วลาในการอบรม จาํนวน 1 วนั 
   (9) จัดหาเมล็ดพนัธ์ุพืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด ในการใช้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรท่ีร่วม
โครงการ ใชป้ลูกแทนการปลูกขา้วเฉพาะในปี แรก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรไม่ปลูกขา้วอย่าง
ต่อเน่ือง 
   (10)สนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุพืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด โดยชนิดพนัธ์ุพืชหลงันาใหเ้กษตรกร เป็น
ผูเ้ลือกเอง โดยเจ้าหน้าท่ีให้คาํแนะนาํความเป็นไปได้และความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีในการปลูก  
ซ่ึงชนิดพืชหลงันาในปี 2556 ไดแ้ก่ถัว่เขียว ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์า้วโพดหวาน และขา้วโพดฝักอ่อน 
ส่วนพืชปุ๋ยสด ไดแ้ก่ถัว่พร้า ถัว่พุ่ม ถัว่มะแฮะ โสนแอฟริกนั และปอเทือง โดยเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ จะไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุพืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด ตามท่ีโครงการกาํหนด 
   (11) เกษตรกรท่ีร่วมโครงการจะได้รับคาํแนะนาํส่งเสริมให้มีการเร่ิมต้นทาํนา  
ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั 
   (12) มีการจัดสรรนํ้ า ควบคุมการระบายนํ้ าให้เป็นไปตามแผนของการจัดระบบ 
การปลูกขา้ว 
   (13) การติดตามนิเทศงาน หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและระดบัพ้ืนท่ีมีการติดตาม  
นิเทศงานโครงการ และความหมายของผลการดาํเนินงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษาแนะนาํ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าท่ีผู ้เ ก่ียวข้องกับ 
การดาํเนินงานโครงการรวมทั้งเกษตรกรผูร่้วมโครงการ 
   (14) การติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและระดบัพื้นท่ีมี
การติดตามนิเทศงาน การดาํเนินงานโครงการ และความกา้วหนา้/ผลการดาํเนินงาน ตลอดจนการให ้
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คาํปรึกษาแนะนาํ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพแก่เจา้หนา้ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโครงการ รวมทั้งเกษตรกรผูร่้วมโครงการ และจดัให้มีการประเมินผล 
การดาํเนินงานโครงการในกิจกรรม ขั้นตอนการดาํเนินงาน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรม 
โครงการในทุกระดบั ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการโครงการและขอ้เสนอแนะ 
   (15) จดัหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตพืชหลงันาท่ีไดจ้ากการจดัระบบการปลูกขา้ว ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น จดัใหมี้การทาํตลาดขอ้ตกลง (contact farming) สร้างตลาดในระดบัทอ้งถ่ิน และมี
การเช่ือมโยงตลาดระหว่างผูซ้ื้อกบัผูผ้ลิต เป็นตน้ 
   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการจดัระบบการปลูกข้าว 
   (1) ผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับ 
    - ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีถูกตอ้ง เช่น ชนิดพนัธ์ุท่ีเหมาะสม
เมลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ การใชเ้มลด็พนัธ์ุในปริมาณท่ีเหมาะสม การใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีกาํจดัศตัรูขา้ว
ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งนํ้ามนัเช้ือเพลิงในการสูบนํ้า ทาํใหต้น้ทุนการผลิตต่อไร่ลดลง และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่
เพ่ิมข้ึน 
    -ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวมากขึ้นเน่ืองจากระบบการปลูกข้าวใหม่ เกษตรกร 
ไม่ทาํการปลูกขา้วอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนนํ้ า รวมทั้งการปะปนของขา้ว
วชัพืช/ขา้วดีด/ขา้วเดง้ท่ีสะสมจากการทาํนาแบบต่อเน่ือง เป็นผลใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพ่ิมข้ึน 
   (2) ผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ 
    - ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นการปลูกขา้ว 2 รอบต่อปี ทาํให้มีการจดัการการผลิต 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการปลูกขา้วคุณภาพตํ่าท่ีมีอายสุั้น ส่งผลใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่โดยรวมเพิม่ข้ึน 
    - ระบบนิเวศในพืน้ที่นาเขตชลประทานดีขึ้นจากการพกัดินหรือการปลูกพืชอ่ืน 
หมุนเวียน ทาํให้พื้นท่ีนาได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะหากมีการปลูกพืชหมุนเวียนซ่ึงเป็นพืชตระกลูถัว่ จะเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ทาํใหเ้กษตรกร 
สามารถลดการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีเน่ืองจากการสะสมของศตัรูขา้วลดลง ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีดีข้ึนในวงกวา้ง ทั้งในพ้ืนท่ีนา แหล่งนํ้ า และภูมิอากาศ ตลอดจนลดก๊าซมีเทนซ่ึงมีผลต่อภาวะโลกร้อน
นอกจากน้ียงัเป็นการฟ้ืนฟูแมลงศตัรูธรรมชาติซ่ึงช่วยควบคุมและลดการระบาดของโรคแมลงศตัรูขา้วได ้
    - เพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่ บางชนิดและทดแทนการนําเข้าทาํให้ไม่สูญเสีย  
เงินตราต่างประเทศ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว และขา้วโพดเล้ียงสตัวเ์ป็นตน้ 
    -ลดการนําเข้าสารเคมีและปุ๋ยเคมีจากการปลูกข้าวท่ีลดลงจะช่วยให้ลดการนําเข้า 
ปุ๋ยเคมีและลดการใชส้ารเคมี 
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   6) ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรทีดิ่น 
    การทาํการเกษตรตอ้งใชท้รัพยากรท่ีดินเป็นปัจจยัหลกั โดยไดมี้การใชท่ี้ดินดา้นเกษตรกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศ กรมพฒันาท่ีดินซ่ึงมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใช้ท่ีดิน 
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การสํารวจและจาํแนกดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้ า การปรับปรุงบาํรุงดินโดยการ
ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชท่ี้ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและให้มีการใช้ท่ี ดินอย่างย ั่งยืน จึงได้มีการเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิด 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดมา โดยกรมพฒันาท่ีดินไดวิ้เคราะห์และจดัทาํยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบการพฒันาทรัพยากรท่ีดิน
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ตามกรอบการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี11 และมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน คือ การขบัเคล่ือนแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ซ่ึงมีเป้าหมายและกลยทุธ์ดงัน้ี (กรมพฒันาท่ีดิน, 2555) 

    เป้าหมายการขับเคลือ่นแผนการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
    (1) จดัทาํแผนการใชท่ี้ดินเพ่ือการวางแผนพฒันาการเกษตร 
    (2) ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามความเหมาะสมของดินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
    (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน 
    (4) พฒันาขอ้มูลในเชิงพ้ืนท่ี 
    (5) พฒันากระบวนการผลกัดนัแผนการใชท่ี้ดินไปสู่การปฏิบติั 

    กลยุทธการขบัเคลือ่นแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
    (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน  โดยมีแนวทาง 
การดาํเนินงานดงัน้ี 
     - ปรับปรุงและพฒันาแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีให้เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การสํารวจและวางแผนการใช้ท่ีดิน การสํารวจและทาํแผนท่ี 
การวางแผนพฒันาแหล่งนํ้ า การออกแบบงานจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า และการจดัทาํฐานขอ้มูล 
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัและภยัพบิติั เป็นตน้ รวมทั้งการใหบ้ริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
     - พฒันาการสาํรวจและจาํแนกดินใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับมีความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั น่าเช่ือถือ และสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน ์
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     - ประยุกต์ใช้ข้อมูลดินร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
    (2) พฒันากระบวนการจดัทาํแผนการใช้ท่ีดินโดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เพ่ือผลกัดนัใหห้น่วยงานนาํไปใชใ้นพื้นท่ีโดยมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 
     - จัดทาํกระบวนการจัดทาํแผนการใช้ท่ีดินแบบบูรณาการโดยให้ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใช้ท่ีดิน 
และให้มีการจัดทําข้อตกลงการทํางานร่วมกันด้านการพัฒนาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดินและทรัพยากรอ่ืนๆดา้นการเกษตร 
     - พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือเผยแพร่แผนการใชท่ี้ดินใหส้ะดวก 
และง่ายต่อการนาํไปใชป้ระโยชน ์

   7) การพฒันาสินค้าเกษตร 
    สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ข) ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บ
ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ไดเ้สนอแนะนโยบายและเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัขา้วไวด้งัน้ี 
    นโยบายการพฒันาสินค้าเกษตร 
    (1) การวิจยัและพฒันา ให้ชาวนาและผูป้ระกอบการไดอ้งค์ความรู้และนวตักรรม 
ดา้นขา้วท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการผลิตของประเทศสามารถนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
และตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไดข้า้วตรงตามความตอ้งการ 
    (2) การพฒันาการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ ์ใหช้าวนาและผูป้ระกอบการสามารถผลิตขา้ว 
และผลิตภณัฑข์า้วไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่า ดว้ยตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง 
    (3) การสร้างความเขม้แข็งแก่ชาวนา ให้ชาวนาและผูป้ระกอบการมีความเขม้แข็ง  
ในการผลิตขา้วและมีความสามารถในการบริหารจดัการผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรั้บ 
สวสัดิการอยา่งทัว่ถึง 
    เป้าหมายการพฒันาสินค้าเกษตร 
    (1) ไดพ้นัธ์ุขา้วท่ีให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตา้นทานโรค แมลงศตัรูขา้วท่ีสาํคญั และ
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งนอ้ย 12 พนัธ์ุ เม่ือส้ินสุดปี 2559 
    (2) ไดเ้ทคโนโลยกีารผลิตขา้วและผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ย 8 เทคโนโลย ีเม่ือส้ินสุดปี 2559 
    (3) ผลผลิตขา้วต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2559/60เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ10 ของผลผลิต
ขา้วต่อไร่ ในปีเพาะปลูก 2554/55 
    (4) ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2559/60 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15  
ของตน้ทุนการผลิตขา้วต่อตนัในปีเพาะปลูก 2554/55 
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    (5) ปริมาณขา้วหอมมะลิมีคุณภาพไดม้าตรฐานในปีเพาะปลูก 2559/60 เพ่ิมข้ึน 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของปริมาณขา้วหอมมะลิมีคุณภาพไดม้าตรฐานในปีเพาะปลูก 2553/54 
    (6) ชาวนาได้รับการบริการและสนับสนุนทางด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสาร 
ดา้นขา้วตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 เป็นจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 2 ลา้นคน และศูนยข์า้วชุมชนมีความเขม้แขง็
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 เม่ือส้ินสุดปี2559 

3.5 ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากดัในการผลติและการตลาด 
 3.51 ด้านการผลติ  

จุดแขง็ 
   1) ประเทศไทยอยูใ่นเขตมรสุม เหมาะกบัการปลกูขา้ว มีพ้ืนท่ีปลูกขา้วไดต้ลอดปี 
   2) ผลผลิตขา้วนาปีของประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูงโดยผลผลิตเฉล่ียของประเทศ 
ไร่ละ 604 กิโลกรัม ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง ( S2) และ 
เหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ไร่ละ 718 590 และ 555 กิโลกรัม ตามลาํดบั 
   3) ขา้วนาปีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ม่ือครบอายเุกบ็เก่ียวและมีพนัธ์ุหลายชนิดพนัธ์ุ 
ท่ีเหมาะสมกบัการทาํนาปีตามสภาพพื้นท่ีและระยะเวลาเพาะปลูก เช่น ขา้วเจ้าขาวดอกมะลิ 105  
ขา้วเจา้ชยันาท 1 ขา้วเจา้ปทุมธานี1 ขา้วเจา้คลองหลวง1 ขา้วเจา้สุพรรณบุรี1ขา้วเหนียว กข6 และ 
ขา้วเหนียว กข10 เป็นตน้ 
   4) ในแต่ละปีประเทศไทยมีศกัยภาพการผลิตทั้งขา้วนาปีและขา้วนาปรัง ไดป้ริมาณมาก 
เกินความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ ใชบ้ริโภคภายในประเทศโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 62.26 ต่อปี 
ส่งออกไปขายต่างประเทศโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 37.74 ต่อปี 
   5) ประเทศไทยมีพนัธ์ุขา้วหอมคุณภาพดีหลายพนัธ์ุไดแ้ก่ขา้วหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ105 และ 
กข15) ขา้วหอมปทุมธานี1 ขา้วหอมคลองหลวง1 ขา้วหอมสุพรรณบุรีและขา้วเจา้นางมล เอส4 
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยท่ีตามธรรมชาติมี คุณสมบัติพิ เศษเฉพาะตัว ท่ีข้าวพันธุ์ อ่ืนๆ 
ไม่สามารถพฒันาได้เท่าเทียม จึงเป็นท่ีเช่ือมัน่ว่าขา้วหอมมะลิไทยมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก และ 
เป็นแหล่งปลูกแห่งเดียวในโลก 
   6) ประเทศไทยมีขา้วท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษและมีคุณภาพมาจากแหล่งกาํเนิดท่ีมีช่ือเสียง 
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ขา้วหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไหข้า้วหอมมะลิสุรินทร์ 
ขา้วฮางหอมทองสกลทวาปี และขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 
   7) ขา้วเปลือกเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมโรงสี (แปรรูปเป็นขา้วอุตสาหกรรม)  
อาหารสัตวแ์ละขา้วสารแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่กลุ่มอาหารท่ีทาํจากขา้ว (ขา้วสําเร็จรูป 
บรรจุซอง/ถว้ย ขา้วสําเร็จรูปปรุงรสบรรจุซอง/ถว้ย โจ๊กบรรจุซอง/ถว้ย ธัญพืชขา้วกลอ้ง เป็นตน้) 
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กลุ่มอาหารท่ีทาํจากแป้งขา้ว (เส้นก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ีก๋วยจับ๊ เส้นขนมจีน แผน่เม่ียง ผงแป้งสาํหรับใส่ยา 
อาหารสาํเร็จรูป/ก่ึงสาํเร็จรูป เป็นตน้) กลุ่มนํ้ ามนัพืชจากขา้ว (นํ้ามนัรําขา้ว) กลุ่มขนมท่ีทาํจากขา้ว 
(ขา้วหอมมะลิกรอบปรุงรส แครกเกอร์คุ๊กก้ีซาลาเปา ขา้วตงั ขา้วพอง ขนมกรุบกรอบ ขนมทอด  
เป็นตน้) กลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากขา้ว (นํ้านมขา้ว นํ้านมขา้วยาคูนํ้ าขา้วกลอ้งงอก ธญัญาหารสาํหรับชงด่ืม
ไวนข์า้ว เป็นตน้)และกลุ่มอ่ืนๆ (อาหารเสริม แชมพคูรีมบาํรุงผวิ ถ่านแกลบ ปุ๋ยถ่าน เป็นตน้) 
   8) มีผูเ้ช่ียวชาญ/นกัวิชาการ/ปราชญช์าวบา้น ดา้นการพฒันาขา้วและผลิตภณัฑข์า้ว 
   จุดอ่อน 
   1) มีการทาํนาปีในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมและทาํต่อเน่ืองกนัโดยไม่ไดพ้กัดินบางพื้นท่ี 
ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอและประสบปัญหาแมลงและโรคระบาด 
   2) พ้ืนท่ีทาํนาปีและปริมาณนํ้ ามีจาํกดัการทาํนาปีนอกพื้นท่ีท่ีกาํหนดให้จะทาํให ้
ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ 
   3) ขา้วนาปีประสบปัญหา ศตัรูพืชรบกวน (เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลระบาด) ภยัแลง้ สภาพอากาศ
แหง้แลง้ ปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอ นํ้าท่วมผลผลิต โรคระบาดขา้ว เป็นตน้ ทาํใหมี้ผลโดยตรงต่อคุณภาพ
และผลผลิตขา้วท่ีไดรั้บมกัจะไม่คุม้กบัตน้ทุนการเพาะปลูก 
   4) ผลผลิตขา้วนาปีมีความช้ืนสูงเน่ืองจากระยะเกบ็เก่ียวตรงกบัช่วงฝนตก 
   5) ขา้วนาปีมีปัญหาทางกายภาพเม่ือสีเป็นขา้วสาร คือ ขา้วจะหกัป่นมาก ไดข้า้วไม่เตม็เมลด็ 
หรือไดเ้น้ือขา้วค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากผลผลิตมีความช้ืนสูงซ่ึงมีผลต่อคุณภาพขา้วนาปีโดยรวมเป็น
อยา่งมากและทาํใหเ้กษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาตํ่า 
   6) พนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัการปลูกขา้วนาปีมีน้อยชนิดพนัธ์ุไม่สามารถใช้พนัธ์ุขา้วได ้
ทุกชนิดพนัธ์ุเน่ืองจากขา้วนาปีใชร้ะยะเวลาเพาะปลูกสั้นและแสงแดดจะไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก
ตามอายุพนัธ์ุขา้วและบางพนัธ์ุไม่ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวท่ีอุณหภูมิต ํ่ากว่า 15-20 องศาเซลเซียส 
โดยในช่วงขา้วนาปีเร่ิมปลูกและช่วงเจริญเติบโตอากาศหนาวจะทาํใหข้า้วหยดุการเจริญเติบโต 
   7) อตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุมากเกินไปเป็นการเผื่อเมล็ดไม่งอกและเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน (ขาดแคลนพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดี) 
   8) ลานตากขา้วมีไม่เพียงพอกบัปริมาณขา้วนาปีท่ีออกสู่ตลาด/ขาดแคลนเคร่ืองอบความช้ืน
ขา้วเปลือก เน่ืองจากระยะเกบ็เก่ียวผลผลิตขา้วนาปีเป็นช่วงฝนตกชุกไม่สามารถตากขา้ว เพ่ือลดความช้ืนได้
จะมีผลทาํใหคุ้ณภาพขา้วตํ่า 
   9) การทาํนาปรังทาํให้เกิดปัญหาขา้วเร้ือหรือขา้วปนในขา้วหอมมะลิเช่น ขา้วปทุมธานี1
และขา้วชยันาท1 ท่ีปลูกในนาปรังสลบักบัการทาํนาปีท่ีปลูกขา้วหอมมะลิการปนขา้วอ่ืนในขา้วหอมมะลิ 
ทาํใหข้า้วหอมมะลิไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน 
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   10) ตน้ทุนการผลิตสูง เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัลดการพ่ึงพาตนเอง โดยหนัไปใช ้
วิธีการจา้งบริการแทน โดยเนน้การจา้งเคร่ืองจกัรแทบทุกขั้นตอน ซ่ึงในภาวะท่ีราคานํ้ ามนัแพงทาํให ้
ตน้ทุนสูงรวมทั้งการใชปุ๋้ยเคมีมากกว่าปุ๋ยชีวภาพซ่ึงมีราคาตํ่ากว่าและสามารถผลิตไดเ้องในทอ้งถ่ิน 
จากผลการศึกษาการทาํนาปีของประเทศตน้ทุนท่ีเป็นค่าวสัดุการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 55 ของตน้ทุนผนัแปร 
สดัส่วนค่าปุ๋ยเคมีร้อยละ 22 ของตน้ทุนผนัแปร เป็นตน้ 
   11) การทาํนาปีของประเทศไดรั้บผลตอบแทนตํ่าและไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า ผลการศึกษา
จะเห็นว่าการทาํนาปีของประเทศไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 2,955 บาท ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 1,145 บาท โดยมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.21 เม่ือจาํแนก
การทาํนาปีตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีพบว่า ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ได้
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 4,114 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.40  
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,913 บาท 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.24 สาํหรับพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 765 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.14 
แสดงให้เห็นว่า การทาํนาปีของประเทศ โดยไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนตํ่า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ซ่ึงมีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณร้อยละ 49 
ของเน้ือท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับปลูกขา้วนาปีของประเทศ นอกจากน้ียงัมีการทาํนาในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม
อีกดว้ยซ่ึงจะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนยิง่ต ํ่าลง 
   12) ชาวนาส่วนใหญ่ต่างคนต่างทาํต่างคนต่างขาย ไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัต่อเหตุการณ์และแหล่งเงินทุน ทาํให้ยากต่อการรวมกลุ่มกนั เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
และลดตน้ทุนการผลิต เช่น ร่วมกนัปลูกและเก็บเก่ียวขา้วโดยสามารถจา้งรถและเก็บเก่ียวขา้วพร้อมกนั 
เป็นท่ีดินแปลงใหญ่รวมกลุ่มกนัซ้ือปัจจยัการผลิตและรับความช่วยเหลือดา้นต่างๆ จากหน่วยงาน
รัฐบาล ไดง่้ายข้ึน เป็นตน้ 
   โอกาส 
   1) มีการจดัทาํเขตท่ีเหมาะสมกบัการปลูกขา้ว (โซนน่ิง) และการบริหารจดัการนํ้า 
   2) มีการจดัทาํนโยบายและเป้าหมายการพฒันาขา้ว (ร่าง) ยทุธศาสตร์ขา้วไทยฉบบัท่ี 2 ปี 
2555-2559 มีเป้าประสงค์ให้ชาวนาและผูป้ระกอบการสามารถผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์ข้าว  
ไดเ้พิม่ข้ึนทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่า ดว้ยตน้ทุนการผลิตท่ีต ํ่าลง 
   3) มีองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการบริหารจดัการเร่ืองขา้ว ไดแ้ก่ กรมการขา้ว
สํ านักงานเศรษฐกิ จการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาท่ี ดิน  กรมชลประทาน 
คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ (กขช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชยเ์ป็นตน้ 
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   4) มีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วอยา่งต่อเน่ือง พฒันาพนัธ์ุขา้วท่ีให้ผลผลิตสูง 
และทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เช่น พนัธ์ุขา้วนาปีท่ีทนทานต่อสภาพอากาศหนาว 
ในช่วงท่ีกาํลงัเจริญเติบโต ศึกษาเทคโนโลยีวิธีการทาํนาแบบใหม่ๆ และวิธีการลดตน้ทุนการผลิต 
เป็นตน้ 
   5) พ้ืนท่ีปลูกขา้วส่วนใหญ่ของประเทศไทยสามารถปลูกไดเ้กือบตลอดทั้ งปี ขณะท่ี 
ประเทศเวียดนาม(คู่แข่งการผลิตและการคา้ขา้วท่ีสาํคญัของประเทศไทย) ตอ้งประสบกบัลมมรสุม 
และนํ้าท่วมหนกั ทาํใหผ้ลผลิตไดรั้บความเสียหาย 
   6) ประเทศเวียดนามขาดแคลนคลงั/ไซโลจดัเก็บขา้ว การตาก และอบขา้วเปลือก ทาํให้ขา้ว 
ไม่มีคุณภาพ อากาศท่ีมีความช้ืนสูงทาํให้ข้าวเปลือกเสียง่าย และขา้วหักมีสัดส่วนสูงหลงัการสี  
ขา้วเวียดนามจึงมีคุณภาพตํ่ากวา่ขา้วไทย 
   7) ขา้วหอมอเมริกา มีคุณภาพไม่ทดัเทียมขา้วหอมมะลิไทย โดยเฉพาะกล่ินไม่หอม 
เหมือนขา้วหอมมะลิไทย 
   ข้อจาํกดั 
   1) การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศมีผลกระทบต่อขา้วนาปี เช่น ภาวะภยัแลง้ ทาํให ้
ผลผลิตลดลง ความแหง้แลง้จากปรากฏการณ์เอลนิโญ ทาํให้ปริมาณนํ้ าในเข่ือนลดลง ปริมาณนํ้า ใน
เขตชลประทานไม่เพียงพอสาํหรับทาํนา 
   2) สภาพอากาศและอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกออกรวงของขา้ว 
ซ่ึงจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตขา้ว ฝนตกในช่วงท่ีเก็บเก่ียวขา้วนาปี ทาํให้ผลผลิตมีความช้ืนสูงเป็น
ผลเสียต่อคุณภาพขา้วนาปี 
   3) ประเทศผูผ้ลิตขา้วคน้ควา้และพฒันาพนัธ์ุขา้วอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศจีนและ 
สหรัฐอเมริกา พฒันาพนัธ์ุขา้วหอมให้ใกลเ้คียงและทดัเทียมกบัขา้วหอมมะลิของไทย โดยพนัธ์ุ 
ขา้วหอมมะลิของสหรัฐอเมริกา ช่ือ แอลเอ 2125 และไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการว่ามีคุณภาพ
ทดัเทียมกบัขา้วหอมมะลิไทยและตั้งช่ือคลา้ยคลึงกนัว่า แจ๊สแมน เพ่ือแข่งขนักบัขา้วหอมมะลิไทย 
ท่ีสําคัญ  คือ  ให้ผลผลิตเฉล่ียประมาณไร่ละ 1,265 กิโลกรัม ขณะท่ีข้าวไทยมีผลผลิตต่อไร่ 
ประมาณไร่ละ 400 กิโลกรัม ขา้วแจ๊สแมนเป็นขา้วท่ีมีความหอมใกลเ้คียงกบัขา้วหอมมะลิไทยและมี
ความทนทานต่อโรคสูง นอกจากน้ีประเทศเวียดนามปลูกขา้วหอมเพ่ิมข้ึนเพ่ือส่งออกแข่งขนักบั
ประเทศไทย 
   4) กลุ่มประเทศผูผ้ลิตขา้วมีพนัธ์ุขา้วท่ีใหผ้ลผลิตสูงและทนทานต่อโรคพืช 
   5) กลุ่มประเทศผูผ้ลิตขา้วท่ีสาํคญัของโลกมีตน้ทุนการผลิตขา้วตํ่ากว่าประเทศไทย เช่น 
ประเทศเวียดนาม จีน เมียนมาร์ กมัพชูา และลาว  
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   6) ประเทศ เมียนมาร์ กมัพูชา และลาว พฒันาพนัธ์ุขา้วและระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตขา้วของประเทศ ประเทศกมัพชูาและลาวผลิตขา้วเพ่ือขายขา้วเปลือกใหป้ระเทศเวียดนามเป็น
การเพ่ิมผลผลิตขา้วใหป้ระเทศเวียดนามซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัของประเทศไทย 
   7) มีหน่วยงานและองคก์รหลายหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองขา้วทาํให้
ขาดเอกภาพในการดาํเนินงานการกาํหนดนโยบาย มาตรการ มีปัญหาการประสานงาน ความคิดเห็น 
ไม่สอดคลอ้งกนั ทาํใหผ้ลสรุปออกมาล่าชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   8) การปฏิบติังานตามแผนนโยบาย การผลิตและการพฒันาขา้ว การบริหารจดัการนํ้ า  
มีหน้า ท่ีปฏิบัติงาน  งบประมาณและระยะเวลาจํากัด  การปฏิบัติงานมีปัญหาและอุปสรรค  
ในขั้นตอนต่างๆ ในบางคร้ังทาํใหก้ารปฏิบติังานไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เป็นตน้ 

 3.5.2 ด้านการตลาด  
   จุดแขง็ 
   1) ขา้วไทยมีภาพพจน์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ในฐานะผูน้าํทั้งดา้นปริมาณ 
และคุณภาพจนไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 
ส่งออกขา้วมากท่ีสุดในโลกและกรีนพืซไดจ้ดักิจกรรม “ขา้วไทยท่ีหน่ึงในโลก” 
   2) มีพนัธ์ุขา้วหลายชนิดท่ีสามารถสนองความตอ้งการของตลาดประเทศไทยมีสินคา้ขา้ว 
ท่ีมีความหลากหลาย ได้แก่ขา้วนุ่ม (อมิโลสตํ่า) ขา้วแข็ง (อมิโลสสูง) ขา้วหอมและรสชาติ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กลกัษณะ 
   3) ขา้วหอมมะลิไทยเป็นขา้วท่ีมีเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงว่าเป็นขา้วชั้นดีคุณภาพเยี่ยม 
เป็นสินคา้พรีเม่ียมท่ีตลาดยอมรับในคุณภาพมาเป็นเวลานาน 
   4) ข้าวไทยได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได้แก่  
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ขา้วหอมสุรินทร์ขา้วฮางหอมทองสกลทวาปี และขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง  
ตราสัญลกัษณ์น้ีสนับสนุนให้ทัว่โลกบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาจากแหล่งกาํเนิดท่ีมีช่ือเสียงและ 
มีคุณลกัษณะพิเศษของสินคา้นั้นๆ 
   5) ขา้วเป็นสินคา้ท่ีตอ้งขออนุญาตในการนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรและมีขั้นตอนการนาํเขา้ 
ท่ีเขม้งวดเพ่ือคุม้ครองชาวนาผูป้ลูกขา้ว 
   จุดอ่อน 
   1) ราคาขา้วนาปีในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดราคามกัจะตกตํ่าเป็นประจาํทุกปี เน่ืองจาก 
ผลผลิตมีความช้ืนสูงทาํใหถู้กกดราคา 
   2) ราคาขา้วในประเทศไม่เป็นไปตามกลไกตลาดและไม่มีเสถียรภาพจากมาตรการ
แทรกแซงตลาดขา้วของรัฐบาล 
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   3) ชาวนาส่วนใหญ่ขาดอาํนาจในการขายขา้วและบางส่วนไม่รู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแทจ้ริง 
ลกัษณะการขายต่างคนต่างขาย ไม่รวมกลุ่มกนัขายโดยเฉพาะขา้วนาปีมีความช้ืนสูง กระจุกตวั 
ในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาด เกษตรกรจะขายไดใ้นระดบัราคาตํ่า 
   4) ราคาขา้วส่งออกสูง เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสูงและมาตรการแทรกแซงราคาขา้วของรัฐบาล 
ทาํให้ไม่สามารถแข่งขนัด้านราคากบัประเทศคู่แข่งได้และราคาขา้วหอมมะลิไทยมีราคาสูง เน่ืองจาก 
คุณภาพดีทาํใหป้ระเทศผูน้าํเขา้หนัไปซ้ือขา้วท่ีมีคุณภาพทดแทนกนัไดจ้ากประเทศผูผ้ลิตรายอ่ืน 
   5) การปลอมปนขา้วโดยการผสมขา้วพนัธ์ุอ่ืน โดยผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคเกิดข้ึนในตลาดทุกระดบั
ทั้งขา้วเปลือกและขา้วสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงบางชนิดตรวจสอบยากหากขา้วท่ีถูกปลอมปน 
ส่งออกไปต่างประเทศจะทาํใหค้วามเช่ือถือในคุณภาพขา้วไทยลดลง 
   6) ขา้วหอมมะลิท่ีมีการปนเป้ือนกบัขา้วชนิดอ่ืนจากการทาํนาปีสลบันาปรัง (นาปีปลูก 
ขา้วหอมมะลิ นาปรังปลูกขา้วหอมพนัธ์ุปทุมธานี 1 และชยันาท1) ทาํใหข้า้วหอมมะลิไม่ไดม้าตรฐาน 
การส่งออก (มาตรฐานขา้วหอมมะลิไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชยต์อ้งมีขา้วหอมมะลิไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 92 หรือใหมี้ขา้วชนิดอ่ืนปนไดไ้ม่เกินร้อยละ 8) 
   7) ผูส่้งออกขา้วไทยบางส่วนไม่ใชต้ราสินคา้ของตนเอง (ส่วนใหญ่ประเทศผูน้าํเขา้จะใช้
ตราสินคา้ขา้วในประเทศตนเอง) ทาํให้ขา้วไทยไม่เป็นท่ีรู้จกัและการยอมรับจากผูบ้ริโภคหรือ 
ทาํใหสู้ญเสียโอกาสท่ีขา้วไทยจะไดเ้ผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
   8) การแข่งขนักนัเองของผูส่้งออกขา้วไทย เน่ืองจากเป็นการคา้เสรีมีผูส่้งออกจาํนวนมากราย 
อาจมีการกีดกนัและแข่งขนักนัเอง 
   9) การแปรรูปขา้วเพ่ือเพิ่มมูลค่ายงัอยูใ่นระดบัตํ่าส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นตน้ คือ 
สีขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร นอกจากน้ีมีการแปรรูปอยา่งง่ายเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และปริมาณการส่งออก 
ไม่มากนกั เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว เส้นหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียว ขนมอบกรอบ ขา้วปรุงแต่ง เป็นตน้ 
เน่ืองจากการส่งเสริมดา้นการตลาดยงัมีไม่มากนกั 
   โอกาส 
   1) นโยบายแทรกแซงการตลาดขา้วของรัฐบาล (มาตรการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี / 
มาตรการประกนัรายไดเ้กษตรกร) เพื่อยกระดบัราคาขา้วทาํให้เกษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาท่ีสูงกว่า 
ราคาตามกลไกตลาด 
   2) มาตรการรองรับการบริหารจดัการขา้วนาํเขา้ เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานขา้วไทย 
คุม้ครองสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภคขา้วไทย ป้องกนัการระบาดของโรคและศตัรูขา้วร่วมทั้งป้องกนั 
การนาํเขา้ขา้วมาสวมสิทธ์ิในโครงการแทรกแซงของรัฐบาลและป้องกนัการนาํเขา้ขา้วท่ีมีการตดัแต่ง 
พนัธุกรรม (GMOs) 
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   3) รัฐบาล (กรมการคา้ต่างประเทศ) วางเป้าหมายการจดักิจกรรมเพื่อสนับสนุน  
การส่งออกขา้วไทย โดยเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ให้ขา้วไทย เช่น การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 
ภาพลกัษณ์ขา้วหอมมะลิไทยในต่างประเทศ การเจรจาแกไ้ขอุปสรรคการนาํเขา้ในตลาดต่างประเทศ 
สนบัสนุนการผลิตและการส่งออกขา้วหอมมะลิอินทรียข์า้วกลอ้งอนามยั ขา้วสังขห์ยด เพ่ือเป็นสินคา้
สุขภาพ ระดบับน ประชาสัมพนัธ์ตราเคร่ืองหมายรับรองขา้วหอมมะลิไทยเพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้จกั
แพร่หลาย จัดคณะผูแ้ทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปขยายตลาด (รักษาตลาดเดิมและ 
 เพิม่ตลาดใหม่) เป็นตน้ 
   4) กลยุทธ์การส่งออกขา้วของรัฐบาล ไดแ้ก่ การระบายขา้วในสต็อกของรัฐบาลใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม การเปิดเจรจาการซ้ือขายขา้วแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กบัต่างประเทศ 
ท่ีไม่ใช่คู่แข่งของเอกชน ลดตน้ทุนการผลิต การรักษาคุณภาพมาตรฐานขา้วน่ึง ขยายตลาดเชิงรุก 
โดยมุ่งรักษาตลาดเดิม ส่งเสริมให้เอกชนพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละส่งออกขา้วในรูปแบบของบรรจุภณัฑต่์างๆ 
เป็นตน้ 
   5) การขยายการคา้ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ การเปิดตลาดของประเทศสมาชิก 
องคก์ารการคา้โลก (WTO) และการคา้เสรีอาเซียน (FTA) มีผลดีต่อไทยซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตและ 
มีศกัยภาพ ในการส่งออก สามารถขยายตลาดไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยมีขา้วหลากหลายชนิด
ใหเ้ลือกตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   6) การเกิดวิกฤตการณ์ดา้นอาหารของโลก ผลผลิตขา้วโลกลดลงอนัเน่ืองมาจาก 
ภาวะโลกร้อน ภยัพิบติัธรรมชาติ ผลผลิตพืชเสียหายทาํใหค้วามตอ้งการขา้วในตลาดโลกสูงข้ึน 
   7) เกิดการแข่งขนัของพืชอาหารและพืชพลงังาน เน่ืองจากราคานํ้ ามนัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จึงเป็นโอกาสของธญัพืชและพืชไร่ท่ีมีความตอ้งการของตลาดสูงข้ึน 
   8) ความตอ้งการอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ี
ประชากรให้ความสําคญัต่อสุขภาพของตัวเองและสภาพแวดลอ้มมากข้ึน ส่งผลให้มีการเลือก 
บริโภคสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ขา้วอินทรีย ์ขา้วแดง และข้าวดาํ เป็นต้น โดยเฉพาะ  
ในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
   9) ความตอ้งการผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีพร้อมบริโภคเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัวิถีชีวิต 
ของประชากร ในเมืองตอ้งทาํงานแข่งขนักบัเวลา แนวโน้มการบริโภคอาหารสําเร็จรูป (แปรรูปจากขา้ว) 
เพ่ือความสะดวก จะมีเพ่ิมข้ึน 
   10) ประชากรทัว่โลกนิยมบริโภคขา้วและอาหารเอเชียมากข้ึนรวมทั้งภตัตาคารและ 
ร้านอาหารไทยตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกเป็นท่ีนิยมและมีการขยายตวัมากข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการขา้ว
ในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิไทยเป็นท่ีรู้จกัและนิยมบริโภคมากจากชาวเอเชียท่ีไป
อาศยัอยูต่ามทวีปต่างๆ ของโลก 
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   11) ประเทศไทยจะเป็นครัวของโลก รัฐบาลไดก้าํหนดเป็นนโยบายใหป้ระเทศไทยเป็น
ครัวของโลก และขา้วเป็นสินคา้หน่ึงท่ีสามารถผลกัดนัควบคู่กบัอาหารไทยในครัวโลกได ้นอกจากน้ี
รัฐบาลยงัใหมี้การจดัทาํและดาํเนินการเร่ือง “ขา้วธญัญาหารแห่งชาติ” 
   12) ประเทศไทยมีการจดัทาํนโยบายขา้วและยุทธศาสตร์ขา้วมาโดยตลอด เพื่อเป็น 
 การกาํหนดแนวทางและดาํเนินการในการพฒันาการผลิตและการตลาดขา้วไทย (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ขา้วไทย ฉบบัท่ี 2 ปี 2555-2559 
   13) มีองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การตลาด และการบริหารจดัการขา้ว 
ไดแ้ก่กรมการขา้ว กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ต่างประเทศ คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ 
(กขช.) องคก์ารคลงัสินคา้ (อคส.) องคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย และสมาคมโรงสีขา้วไทย เป็นตน้ 
   14) ประเทศเวียดนามผลิตขา้วขาวและขา้วหอมแข่งขนักบัประเทศไทยในตลาดโลก 
 แต่คุณภาพขา้วของประเทศเวียดนามตํ่ากวา่ ขา้วเวียดนามจึงเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วไทย 
   15) ขา้วหอมมะลิของประเทศสหรัฐอเมริกา พฒันาการผลิตเพื่อทดแทนการนาํเขา้ และ
แข่งขนักบัขา้วหอมมะลิของประเทศไทย แต่คุณภาพไม่ทดัเทียมโดยเฉพาะกล่ินไม่หอมเหมือน 
ขา้วหอมมะลิไทย ขา้วดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดขา้วหอมมะลิไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากในความเป็นจริงข้าวแต่ละชนิดจะเป็นท่ียอมรับจากตลาดต้องใช้ เวลาหลายปีและ 
ขา้วหอมมะลิไทยเป็นสินคา้พรีเม่ียมท่ีตลาดยอมรับมานานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ข้อจาํกดั 
   1) การกาํหนดนโยบาย/มาตรการแทรกแซงราคาขา้วนาปีของรัฐบาลไม่ชดัเจน ไม่ทนั 
ต่อเหตุการณ์และความตอ้งการของตลาด 
   2) มาตรการแทรกแซงราคาขา้วของรัฐบาล (โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก/โครงการ
ประกนัรายไดเ้กษตรกร) มีจุดประสงค์เพ่ือยกระดบัราคาขา้วภายในประเทศให้สูงข้ึน มีผลทาํให ้
ราคาขา้วส่งออกสูงข้ึนไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งท่ีราคาตํ่าได ้เช่น ประเทศเวียดนาม กมัพชูา 
และ เมียนมาร์ เป็นตน้ 
   3) มาตรการแทรกแซงราคาขา้วของรัฐบาล (โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก/โครงการประกนั
รายไดเ้กษตรกร) จาํกดัทั้งวงเงินดาํเนินการวงเงินรับซ้ือจากเกษตรกรแต่ละราย ปริมาณขา้วท่ีรับซ้ือชนิด
พันธ์ุข้าว และระยะเวลาการรับซ้ือทําให้การใช้มาตรการดังกล่าวไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอกับ 
ปริมาณขา้วและระยะเวลาท่ีเกษตรกรตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ นอกจากน้ีเกษตรกรท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
โครงการตอ้งลงทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีเท่านั้น 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-126 

   4) การกาํหนดนโยบายบริหารจดัการขา้วในสต็อกของรัฐบาลไม่มีความชดัเจนทั้งดา้นเวลา 
และรูปแบบ การบริหารจดัการขา้วไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดโลก (ปริมาณขา้วในสตอ็กของ
รัฐบาลและภาคเอกชนมีผลต่อการต่อรองราคาซ้ือขายขา้วจากประเทศผูส้ั่งซ้ือ เช่นกรณีสต็อกขา้ว  
ของรัฐบาลมีปริมาณขา้วในระดบัสูงจะทาํใหก้ารต่อรองราคาซ้ือขา้วไทยใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าได)้ 
   5) กลยทุธ์ของรัฐบาลดา้นการตลาดไม่สามารถรักษาตลาดเดิมและเจาะขยายตลาดขา้วแห่งใหม่ 
   6) ตน้ทุนการผลิตขา้วและราคาส่งออกขา้วท่ีตํ่ากว่าของประเทศคู่แข่งทาํใหป้ระเทศไทย 
ไม่สามารถแข่งขนัไดต้อ้งเสียตลาดขา้วบางส่วนใหก้บัคู่แข่ง 
   7) ขา้วไทยถูกแอบอา้งโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิจากบรรจุภณัฑ์ท่ีระบุผลิตภณัฑ์และ 
เคร่ืองหมายการคา้คลา้ยคลึงขา้วหอมมะลิไทย นอกจากน้ีตราเคร่ืองหมายสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย 
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในบางประเทศ (แต่รู้จกัขา้วหอมมะลิไทย) ทาํให้ประเทศไทยสูญเสีย 
ส่วนแบ่งการตลาดไดง่้าย 
   8) แผนยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขา้วไทยไม่ช้ีชดัและแยกแยะให้ชดัเจนระหว่าง  
การช่วยเหลือชาวนาและการแข่งขนัดา้นธุรกิจ ขา้วชนิดใดท่ีสมควรมีราคาสูงและชนิดใดท่ีควรมีราคาตํ่า 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถแข่งขนัในตลาดได้ตามกลไกการตลาดท่ีเปิดเสรีมากข้ึนและ 
จะส่งเสริมอยา่งไรเพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัหากไม่มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ขา้วใหช้ดัเจนในวนัขา้งหนา้
ประเทศไทยจะไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศเวียดนามท่ีสามารถ
เบียดแยง่ตลาดขา้วไทยเกือบทุกชนิดไดแ้ลว้ 
   9) การมีหน่วยงานและองคก์รหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเร่ืองขา้ว 
ของประเทศไทย ทาํให้ขาดเอกภาพดา้นการดาํเนินงาน การประสานงาน และการกาํหนดนโยบาย 
มาตรการต่างๆ อาจไม่ทนัเหตุการณ์กบัสภาวะการคา้และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   10) ประเทศผูผ้ลิตและนาํเขา้ขา้วมีนโยบายขยายพ้ืนท่ีปลูกขา้วเพ่ือความมัน่คงดา้นอาหารของ
ประเทศและปลูกขา้วพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง เพื่อทดแทนการนาํเขา้ทาํใหก้ารคา้ขา้วในตลาดโลกลดลง 
   11) กลุ่มประเทศผูผ้ลิตขา้ว เช่น ประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย เมียนมาร์ กมัพชูา และลาว 
มีพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกเพ่ือการส่งออกเป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคพืช (ผลผลิตต่อไร่ 
ประมาณ 1-2 ตนัต่อไร่) 
   12) คู่แข่งการผลิตและการคา้ขา้วของประเทศไทยมีการพฒันาพนัธ์ุขา้วหอมและขา้วคุณภาพดี
อย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศจีน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงต่อไปจะทาํให้ประเทศไทยสูญเสีย
ตลาดขา้วหอมได ้เน่ืองจากประเทศคู่คา้สามารถผลิตไดเ้องโดยเฉพาะประเทศจีนและ สหรัฐอเมริกา
ต่างพฒันาขา้วหอมให้เท่าเทียมกบัขา้วหอมมะลิของไทย ส่วนประเทศเวียดนามปลูกขา้วหอมส่งออก
เพ่ือแข่งขนักบัข้าวหอมมะลิและข้าวปทุมธานีของไทย ทาํให้ไทยสูญเสียตลาดขา้วบางส่วนใน
ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงใหก้บัขา้วหอมมะลิเวียดนาม 
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   13) ขา้วหอมของประเทศสหรัฐอเมริกาใชช่ื้อ แจ๊สแมน (Jazzman) คลา้ยคลึงกบัขา้วหอมมะลิไทย
ท่ีใชช่ื้อภาษาองักฤษว่า จสัมิน(Jasmine) ขา้วหอมสหรัฐอเมริกาวางขายในประเทศภายใตต้ราสินคา้
หลากหลาย เช่น Jazzmen Rice LLC การใชต้ราสินคา้คลา้ยคลึงกบัขา้วหอมมะลิไทยทาํใหผู้บ้ริโภค
เขา้ใจวา่เป็นขา้วหอมมะลิไทยไดน้อกจากน้ีอาจมีการปลอมปนขา้วหอมมะลิไทยท่ีปลายทางโดยมีผูน้าํเขา้
ประเทศ ทาํใหไ้ทยเสียเปรียบคู่แข่งขนัและเสียภาพพจนข์า้วหอมมะลิไทยได ้
   14) การผสมขา้วไทยในประเทศจีน โดยจีนซ้ือขา้วหอมปทุมธานี (ลกัษณะใกลเ้คียง 
กบัขา้วหอมมะลิ) จากประเทศไทยและนาํไปผสมกบัขา้วเมลด็ยาวของประเทศจีน (Local long grain rice)เพ่ือ
ลดกล่ินหอมของขา้วไทยและลดตน้ทุนการผลิต นาํขา้วท่ีผสมแล้วไปใส่บรรจุภณัฑ์และจัดจาํหน่าย 
ทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศในราคาตํ่า 
   15) ประเทศเวียดนามผูส่้งออกขา้วอนัดบัสองของโลกรองจากประเทศไทย ทาํตลาดเชิงรุก 
มาโดยตลอดพยายามแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดขา้วจากไทยดว้ยกลยทุธ์ดา้นราคาและลดค่าเงินทาํให้
ราคาข้าวของประเทศเวียดนามตํ่าลง ประกอบกบัราคาขา้วและต้นทุนการผลิตตํ่ากว่าราคาข้าว 
ประเทศไทยมาก นอกจากน้ีประเทศเวียดนามยงัรับซ้ือข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาและลาว  
เม่ือนาํผลผลิตไปรวมกบัขา้วท่ีประเทศเวียดนามผลิตไดจ้ะทาํให้ราคาขา้วส่งออกโดยเฉล่ียของประเทศ 
เวียดนามลดลงและมีปริมาณขา้วมากข้ึน สําหรับการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นการแย่งชิง
ตลาดขา้วของไทยไดม้ากข้ึน 
   16) ประเทศเมียนมาร์และกมัพูชา เพ่ิมกาํลงัการผลิตโดยพฒันาพนัธ์ุขา้วและระบบ 
ชลประทานในประเทศสามารถส่งออกขา้วเป็นคู่แข่งรายใหม่ในตลาดขา้วของไทย เน่ืองจากราคาตํ่ากว่า 
ขา้วไทยมาก นอกจากน้ีประเทศกมัพูชาและลาว ผลิตขา้วส่งขายให้ประเทศเวียดนามแปรรูปทาํให ้
ประเทศเวียดนามคู่แข่งท่ีสาํคญัของประเทศไทยมีปริมาณขา้วส่งออกมากข้ึน 
   17) ประเทศคู่คา้ขา้วของประเทศไทยเปล่ียนแปลงการซ้ือขา้วโดยหนัไปซ้ือขา้วราคาตํ่า 
จากประเทศผูผ้ลิตรายอ่ืน เช่น ประเทศเวียดนาม เมียนมาร์และกมัพชูา 
   18) การลกัลอบนาํเขา้ขา้วเปลือกจากประเทศเพื่อนบา้นมาสวมสิทธ์ิในโครงการ/ 
มาตรการแทรกแซงราคาขา้วของรัฐบาล มีผลกระทบต่อชาวนาไทยท่ีทาํให้ปริมาณขา้วไทยท่ีจะไดสิ้ทธิ 
รับจาํนาํลดลง 
   19) ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี อาเซียน (FTA) ไม่มีการเกบ็ภาษีสินคา้เกษตรและไม่มีขอ้จาํกดั 
ของจาํนวนสินคา้นาํเขา้ มีผลกระทบต่อขา้วไทยโดยขา้วจากประเทศเพ่ือนบา้นจะเขา้มาสวมช่ือเป็นขา้วไทย
เพ่ือการส่งออกและอา้งถึงแหล่งท่ีมาจากประเทศไทย ซ่ึงขา้วจากประเทศเพ่ือนบา้นมีคุณภาพและ 
ราคาตํ่ากว่าขา้วไทยมาก เม่ือมีการส่งออกไปต่างประเทศจะทาํให้เสียภาพพจน์ขา้วไทย และประเทศผูซ้ื้อ
ขาดความเช่ือถือเพราะมองวา่เป็นขา้วจากประเทศไทย 
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   20) การเปล่ียนแปลงนโยบายขา้วของประเทศผูผ้ลิตขา้วรายสาํคญัและความกงัวลต่อ
ความมัน่คงดา้นอาหารรวมทั้งนโยบายการคุม้ครองผูผ้ลิตขา้วของแต่ละประเทศมีผลต่อการคา้ขา้วโลก
เช่น การชะลอการนาํเขา้ขา้วของประเทศคู่คา้ ทาํให้ความตอ้งการขา้วในตลาดโลกลดลง จะมีผลทาํใหร้ะดบั
ราคาขา้วสารและปริมาณการส่งออกของประเทศไทยลดลง 
   21) การบริโภคสินค้าธัญพืชชนิดอ่ืนทดแทนข้าว เช่น ข้าวโพดและข้าวสาลีเพ่ือชะลอ 
การนาํเขา้ขา้วของหลายประเทศทาํใหป้ระเทศไทยส่งขา้วออกไดล้ดลง 
   22) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึน ทาํใหป้ระเทศผูน้าํเขา้
ขา้วชะลอการนาํเขา้ขา้วจากประเทศไทย 
   23) วิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศคู่คา้ขา้วของประเทศไทย 
จะทาํใหป้ริมาณการส่งออกขา้วของไทยลดลง 
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บทท่ี 4 
นโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทย 

4.1 สถานการณ์ข้าว 
 4.1.1 สถานการณ์ข้าวโลก ปี 2557/58 
   กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ขา้วโลกฤดูกาลผลิตปี2557/58 จะ
มีผลผลิตประมาณ 475.235 ลา้นตนั ลดลงจากปี 2556/57ประมาณ1.619 ลา้นตนั หรือร้อยละ 0.34 
ประเทศผูผ้ลิตสําคญั ไดแ้ก่ จีน อินเดีย ส่วนความตอ้งการใช้มีประมาณ 482.887 ลา้นตนั มากกว่า
ปริมาณผลผลิต 7.652 ล้านตัน ส่งผลให้สต็อกปลายปีจะมีประมาณ 99.120 ล้านตัน ลดลงจากปี 
2556/57 ประมาณ 7.652 ลา้นตนั หรือร้อยละ7.17 
   ส่วนการค้าข้าวปี 2557/58 คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ41.917 ล้านตันลดลงจากปี 
2556/57ประมาณ 0.038 ลา้นตนั หรือร้อยละ 0.09 ประเทศไทยจะส่งออกไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง ประมาณ 
11.0 ลา้นตนั และอินเดียอนัดบัสอง ประมาณ 8.7 ลา้นตนั ในขณะท่ีประเทศผูน้าํเขา้ท่ีสาํคญัส่วนใหญ่
ยงัคงนาํเขา้ขา้วในปริมาณมาก ไดแ้ก่ จีน ไนจีเรีย อิหร่าน ฟิลิปปินส์ อิรัก และแอฟริกา เป็นตน้ 
 4.1.2 สถานการณ์ข้าวไทย ปี 2557/58 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์วา่ สถานการณ์ขา้วปีการเพาะปลูก 2557/58 จะมี
ผลผลิตประมาณ35.517 ลา้นตนัขา้วเปลือกลดลงจากปี 2556/57 ท่ีมีผลผลิต37.177 ลา้นตนัขา้วเปลือก 
ลดลง 1.166 ลา้นตนั หรือร้อยละ 4.46 โดยขา้วเปลือกนาปี ปี 2557/58 จะมีผลผลิต 27.106 ลา้นตนั
ขา้วเปลือก เพ่ิมข้ึนจากปี 2556/57 ท่ีมีผลผลิต 27.090 ลา้นตนัขา้วเปลือกเพ่ิมข้ึน 0.016 ลา้นตนัหรือร้อยละ 
0.06 เน่ืองจากปริมาณนํ้ามีเพียงพอในช่วงตน้ฤดูกาลเพาะปลูก 
   ส่วนการส่งออกข้าวไทย ปี 2557 กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดเป้าหมายการส่งออกมี
ปริมาณ 9.0 ลา้นตนั มูลค่า 4,410 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 4.1.3 ความต้องการสินค้าข้าวในอนาคตของโลกและไทย ปี 2557-2567 
   โดย FAO ไดค้าดการณ์สภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้ขา้วโลกและไทยในช่วงอนาคต 
10 ปี ขา้งหนา้ ตั้งแต่ปี 2557-2567ดงัน้ี 
   1) การคาดการณ์สภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าข้าวโลก ปี 2557-2567 
    สภาวะอุปทาน (Supply) ปริมาณผลผลิตขา้วโลก ในปี 2566/67 (อีก 10 ปีขา้งหน้า) มี
แนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง (stable growth)คาดว่าจะอยู่ท่ี 515.50 ลา้นตนั ในอตัราการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.81 ต่อปี 
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    สภาวะอุปสงค์ (Demand) ความต้องการใช้ขา้วโลก ในปี 2566/67 (อีก 10 ปีขา้งหน้า) มี
แนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะอยู่ท่ี 546.65 ลา้นตนั ในอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ1.40 ต่อปี 
    สําหรับการค้าในภาพรวม ในอีก 10 ปีขา้งหน้า ปริมาณการคา้ขา้วโลกจะเพ่ิมเป็น 47.46 
ลา้นตนั โดยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.70 ต่อปี 
    อัตราการขยายตัวของอุปทาน มีอตัราการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีน้อยกว่า 
Demandและการคา้ขา้วโลกส่งผลใหส้ตอ็กขา้วปลายปีมีอตัราการขยายตวัท่ีลดลง โดยมีอตัราการขยายตวั
ติดลบร้อยละ 1.37 ต่อปี 
   2) การคาดการณ์สภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าข้าวไทย ปี 2557-2567 
    สภาวะอุปทาน (Supply) ปริมาณผลผลิตข้าวไทย ในปี 2566/67 (อีก 10 ปีข้างหน้า) มี
แนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (stablegrowth) คาดว่าจะอยู่ท่ี 21.88 ลา้นตนั ในอตัราการขยายตวั
เพ่ิมเฉล่ียร้อยละ0.73 ต่อปี 
    สภาวะอุปสงค์ (Demand) ความต้องการใช้ข้าวไทย ในปี 2566/67 (อีก 10 ปีข้างหน้า)  
มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองคาดว่าจะอยูท่ี่12.33 ลา้นตนัในอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
ร้อยละ1.38 ต่อปี 
    สําหรับการค้าในภาพรวม ในอีก 10 ปีขา้งหน้า ปริมาณการส่งออกขา้วไทยจะเพ่ิมเป็น
14.12 ลา้นตนัโดยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.6ต่อปี 
    อตัราการขยายตวัของอุปทาน มีอตัราการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนในระดบัท่ีนอ้ยกว่าDemand
และการคา้ขา้ว ส่งผลให้สต็อกขา้วมีอตัราการขยายตวัท่ีลดลง โดยมีอตัราการขยายตวัติดลบร้อยละ 
0.73 ต่อปี 

4.2 สภาพแวดล้อมของข้าวไทยในปัจจุบัน 
 ขา้วเป็นพืชท่ีมีความสําคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในหลายมิติดว้ยกนั ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม มิติวฒันธรรม มิติการเมือง และมิติความมัน่คงทางอาหาร โดยปัจจุบนัปีหน่ึงๆ มีชาวนาท่ี
เพาะปลูกขา้วประมาณ 3.7 ลา้นครัวเรือน (ร้อยละ 65 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด) หรือประมาณ 15 
ลา้นคน มากเป็นอนัดบัหน่ึงของจาํนวนเกษตรกรทั้งประเทศ ทาํการปลูกขา้วประมาณปีละ 80 ลา้นไร่ 
(ฤดูนาปี 65 ลา้นไร่และฤดูนาปรัง 15 ลา้นไร่) มากเป็นอนัดบัหน่ึงของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชทั้งหมดของ
ประเทศเช่นกนั ใหผ้ลผลิตปีละ 38 ลา้นตนัขา้วเปลือก (ฤดูนาปี 28 ลา้นตนัขา้วเปลือก และฤดูนาปรัง 10 
ลา้นตนัขา้วเปลือก) เป็นมูลค่าทั้งหมดปีละไม่ตํ่ากวา่ 2แสนลา้นบาท (มูลค่าส่งออกไปต่างประเทศปีละไม่
ตํ่ากว่า 1 แสนลา้นบาทจาํหน่ายภายในประเทศปีละไม่ตํ่ากว่า 1 แสนลา้นบาท) โดยประเทศไทยครอง
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปีก่อใหเ้กิดรายได้
นาํเขา้ประเทศปีหน่ึงๆ เป็นเงินมูลค่าจาํนวนมาก แต่การผลิตและการตลาดขา้วไทยยงัประสบปัญหา
สาํคญั ดงัน้ี 
  1) อุปทานไม่สมดุลกบัอุปสงค์ขาดการวางแผนการผลติและการตลาดทีด่ ี
   ในช่วงปี 2550-2552 ชาวนาทั้งประเทศจะปลูกขา้วเฉล่ียปีละ 69 ลา้นไร่ (นาปี 57 ลา้นไร่ 
นาปรัง 12 ลา้นไร่) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียปีละ 31 ลา้นตนัขา้วเปลือก (นาปี 23 ลา้นตนัขา้วเปลือก นาปรัง 8 
ลา้นตนัขา้วเปลือก) แต่หลงัจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ปี 2553-2554) 
และนโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือก (ปี2555-2557)ชาวนาทั้งประเทศหนัมาปลูกขา้วมากข้ึนเฉล่ียปีละ 81 
ลา้นไร่ (นาปี 65ลา้นไร่ และนาปรัง 16 ลา้นไร่) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียปีละ 37 ลา้นตนัขา้วเปลือก (นาปี 27 ลา้น
ตนัขา้วเปลือก นาปรัง 10ลา้นตนัขา้วเปลือก) ในขณะท่ีการส่งออกขา้วในช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทย
กลบัส่งออกลดลงจากเดิม (ปริมาณการส่งออกจากปี 2551/52-ปี 2553/54 จาํนวน 8.57-10.647 ลา้นตนั
ขา้วสาร ปี 2554/55 ถึง 2556/57 จาํนวน 6.95 6.72 และ9.5 ลา้นตนัขา้วสาร ตามลาํดบั) จะเห็นว่าไดว้่า
ปริมาณผลผลิตขา้วสูงกว่าปริมาณส่งออกเป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหอุ้ปทานไม่สมดุลกบัอุปสงค ์
  2) ประสิทธิภาพการผลติข้าวตํ่าและต้นทุนการผลติสูง 
   ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูนาปี ปี 2556/57 เฉล่ียจํานวน 436 กิโลกรัมต่อไร่ ตํ่ากว่า
ประเทศผูผ้ลิตขา้วท่ีสาํคญัหลายประเทศ เน่ืองจากพ้ืนท่ีการปลูกขา้วอาศยันํ้าฝนมีถึงร้อยละ 78 แต่มี
พ้ืนที่อยูใ่นเขตชลประทานเพียง 28 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 22 ดินเส่ือมโทรมมากข้ึน การใชท่ี้ดินและจดัการ
ดินท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพของดิน และตน้ทุนการผลิตขา้วสูงข้ึนทุกปี ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่า
สารเคมี และค่าเมล็ดพนัธ์ุเน่ืองจากชาวนาใชก้รรมวิธีการผลิตท่ียงัไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ตน้ทุนการผลิต
ขา้วของไทยเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553-2557 โดยในปี 2557/58 ตน้ทุนการผลิตขา้วนาปีเพิ่มข้ึน
เป็น 10,831 บาท ต่อตนั ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีมีสัดส่วนสูง 3 อนัดบัแรก คือ ค่าปุ๋ย ค่าเช่าท่ีดิน และค่าแรงงาน
ในการเตรียมดิน ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตขา้วของคู่แข่งอ่ืนๆ เช่น เวียดนามและพม่า อยูท่ี่ 5,615 บาทต่อ
ตนั และ 5,353 บาท ต่อตนัตามลาํดบั ขาดการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพและ
สอดรับกนัทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจดัเก็บปัจจยัการผลิตการเก็บรักษาผลผลิต จนถึงการขนส่ง
ผลผลิตไปจาํหน่ายให้ผูรั้บซ้ือขา้ว จึงเป็นขอ้จาํกดัของขา้วไทยในการแข่งขนักบัต่างประเทศในการ
ส่งออกขา้วไปยงัตลาดโลก 
  3) การแปรรูปและผลติภัณฑ์ทีส่ร้างมูลค่าเพิม่ได้ยงัมีน้อย 
   การแปรรูปและผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมขา้ว จาํแนกได ้2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหาร (Foods) เช่นอาหารหลกั อาหารว่าง อาหารหวาน เคร่ืองด่ืม เคร่ืองปรุง และ 2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่ใช่อาหาร (Non-Foods) เช่น ส่วนผสมในอาหารสัตว ์เคร่ืองสาํอาง ผา้ วสัดุ ถึงแมผ้ลิตภณัฑจ์ากขา้วจะมี
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ความหลากหลาย แต่มีการผลิตและแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่ายงัมีนอ้ยมาก และ
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น ขา้วแช่เยือกแข็ง ขา้วบรรจุกระป๋อง ขา้วผสม
ธญัหาร ขา้วสุกหุงเร็ว ครีมนวดผมจากนํ้ามนัราํขา้ว ครีมบาํรุงผวิ แชมพ ูผงขดัหนา้ ครีมไวเทนน่ิง 
  4) ชาวนาและองค์กรชาวนายงัไม่เข้มแข็งและขาดเอกภาพ 
   ชาวนาและการรวมกลุ่มยงัขาดความเขม้เเขง็ เน่ืองจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ร้อยละ 40 มี
รายไดต้ ํ่ากว่าเส้นความยากจน ส่วนใหญ่สูงอายโุดยอายเุฉล่ีย 56 ปี ร้อยละ 33 อายเุกิน 60 ปี การศึกษานอ้ย จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 80 มีเพียงร้อยละ 1 จบอุดมศึกษา มีพ้ืนท่ีทาํกินน้อย มีพื้นท่ีนา
เฉล่ียครัวเรือนละ 18 ไร่ มีพ้ืนท่ีถือครองนอ้ย เฉล่ีย 26 ไร่ร้อยละ 70 มีพ้ืนท่ีนอ้ยกว่า 30 ไร่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนท่ีนานํ้าฝน มีความเส่ียงเร่ืองภยัธรรมชาติ รายไดจ้ากการทาํนาไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกบัการเล้ียงชีพ 
ขาดเงินทุนในการพฒันาอาชีพตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ ขาดสวสัดิการในยาม
ชราภาพ ทุพพลภาพ 
   ลูกหลานชาวนาและเยาวชนขาดความสนใจท่ีจะสืบทอดอาชีพทาํนา เน่ืองจากเห็นว่า
เป็นอาชีพท่ีลาํบาก รายไดไ้ม่เพียงพอกบัการยงัชีพ ขาดสวสัดิการหรือระบบการประกนัภยัท่ีเหมาะสม 
ชาวนาหลุดจากฐานชุมชนของท่ีนาท่ีเคยเป็นเจา้ของ ตอ้งเช่าท่ีนาเพื่อทาํนา ลูกหลานชาวนาและ
เยาวชนจึงไม่มีแรงบนัดาลใจท่ีจะสืบสานอาชีพทาํนา 
   องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตขา้วและชาวนาจาํนวนมากซ่ึงถูกจดัตั้ ง
ข้ึนมาตามวตัถุประสงคท่ี์กลุ่มบุคคลทัว่ไปประกอบอาชีพเหมือนกนัตอ้งการแกปั้ญหาของตนเป็นหลกั 
สมาคมต่างๆยงัขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการผลิตขา้วของชาวนา 
  5) ปริมาณสต็อกข้าวของรัฐบาลมจีาํนวนมาก 
   จากผลการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลท่ีผา่นมาส่งผลใหป้ริมาณขา้วในสต็อกของรัฐบาลมีจาํนวน
มากประกอบกับการพิจารณาระบายขา้วในสต็อกของรัฐบาลจะตอ้งดาํเนินการด้วยความระมดัระวงั  
ช่วงระยะเวลาท่ีจะระบายขา้วจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ขา้วในประเทศ 
  6) กลไกตลาดภายในประเทศยงัไม่สมบูรณ์ 
   เน่ืองจากผูส่้งออกขา้วท่ีเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของประเทศไทยมีจาํนวนนอ้ย แต่เป็นผู ้
ช้ีนาํราคาขา้วภายในประเทศ โดยเป็นผูก้าํหนดราคาและเง่ือนไขในการรับซ้ือขา้วจากโรงสี ทาํให้
กลไกตลาดในประเทศยงัขาดประสิทธิภาพ 
  7) การซ้ือขายข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยมีปริมาณน้อย 
   ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเขา้มาทาํการซ้ือขายขา้วในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า มีจาํนวน
และปริมาณนอ้ยจึงควรดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เพ่ือท่ีจะให้ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเห็นถึงประโยชน์ใน
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การปกป้องความเส่ียงของธุรกิจขา้วของตนเองให้อยู่รอด โดยเขา้มาซ้ือขายขา้วในฤดูการผลิตท่ีจะ
มาถึงต่อไป โดยใชต้ลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เป็นเคร่ืองมือในการปกป้องความเส่ียงของตนเอง 

4.3 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 
 แนวทางดาํเนินการในภาพรวม 
 1) บริหารจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วและปริมาณผลผลิตขา้วทั้งประเทศใหเ้หมาะสม 
 2) ส่งเสริม สนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้ว การยกระดบัคุณภาพ การเพ่ิมมูลค่า
ของสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
 3) ส่งเสริม สนบัสนุนให้ชาวนาและองคก์รชาวนามีความเขม้แขง็สามารถพ่ึงพาตนเอง มีการ
ดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขา้วไทยในตลาดโลก 
 4) วิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้ว เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้ว การลดตน้ทุนการ
ผลิตขา้ว การแปรรูปผลิตภณัฑข์า้วท่ีมีมูลค่าเพ่ิม การวิจยัภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวนาและการคา้ 
รวมทั้งพฒันางานวิจยัใหเ้กิดนวตักรรมขา้ว 
 5) ส่งเสริมใหส้ถาบนัพฒันาการพาณิชยข์า้วเป็นสถาบนัพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดขา้วแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร 
 6) ส่งเสริมการแข่งขนัในระบบการคา้ขา้วให้เป็นไปตามกลไกตลาดและเป็นธรรมกบัทุกภาค
ส่วน 
 7) ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานการผลิตและการคา้ขา้วใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
 8) ส่งเสริมและสร้างค่านิยมการบริโภคขา้วและผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน 
 9) พฒันาโครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่มาบริหาร
จดัการ 
 4.3.1 ประเดน็ด้านการผลติ 
   1) การบริหารจดัการพืน้ทีป่ลูกและปริมาณผลผลติข้าวให้เหมาะสม 
    แนวทางดาํเนินการ 
 (1) กาํหนดเขตส่งเสริมการปลูกขา้วตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) 
  โดยในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกขา้ว (ในเขต Zoning) จะส่งเสริมการผลิตขา้วตาม
กลุ่มพนัธ์ุขา้วท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาด ไดแ้ก่ กลุ่มพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ กลุ่มพนัธ์ุขา้วหอมปทุม 
กลุ่มพนัธ์ุขา้วขาว กลุ่มพนัธุ์ขา้วเหนียว และกลุ่มขา้วตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น ขา้วอินทรีย ์
ขา้วส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อมสร้างตลาดรองรับ 
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 ส่วนในเขตพ้ืนท่ีไม่เหมาะปลูกขา้ว (นอกเขต Zoning) จะสนับสนุนให้ชาวนา
ปรับเปล่ียนจากการปลูกขา้วไปปลูกพืชอ่ืน หรือไปทาํกิจกรรมอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากว่า เช่น 
ออ้ย ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั หญา้อาหารสัตวส์าํหรับเล้ียงโคนม (หญา้เนเปียร์) ประมง 
และไร่นาสวนผสม 
 มีการนาํเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใชใ้นการวิเคราะห์พ้ืนท่ีมีความเส่ียงต่อ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ประกอบการกาํหนดเขตส่งเสริมการปลูกขา้วเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงต่อ
ความเสียหาย 
 (2) จดัระบบการปลกูขา้วแบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
  ทาํการจดัระบบการปลูกขา้ว โดยลดรอบการปลูกขา้วจาก 3 คร้ังต่อปี หรือ 5คร้ัง
ต่อ 2 ปี ใหเ้หลือเพียง 2 คร้ังต่อปี โดยใชร้ะบบการส่งนํ้าชลประทานมากาํกบัเป็นโซนๆ จาํกดัปริมาณ 
ช่วงเวลาการใหน้ํ้าและกาํหนดสิทธิการใชน้ํ้าของชาวนา 
 ส่งเสริมใหช้าวนาปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชอ่ืนเสริมคัน่กลาง เช่นถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่
ลิสง โดยภาครัฐจะสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็น เพ่ือเป็นมาตรการจูงใจ 
 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชาวนาท่ีปลูกขา้วในฤดูนาปรังปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนสูงกวา่และมีตลาดรองรับ 
 (3) ปรับเปล่ียนการปลกูขา้วในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
 ทาํการช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมสนบัสนุนให้ชาวนาปรับเปล่ียนการ
ปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (N) ในระยะแรกจาํนวน 11.22 ลา้นไร่ ไปปลูกพืชอ่ืนหรือทาํกิจกรรม
อ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่และมีตลาดรองรับ เช่น ออ้ย ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั หญา้อาหารสัตวส์าํหรับ
เล้ียงโคนม (หญา้เนเปียร์) ประมง และไร่นาสวนผสม โดยมีมาตรการจูงใจใหช้าวนาปรับเปล่ียน ดงัน้ี 
1) สนับสนุนค่าปรับสภาพพื้นที่ปลูก และค่าปัจจยัการผลิตให้เกษตรกรคร่ึงหน่ึง 2) สนบัสนุน
เงินทุนให้เกษตรกร โดยเกษตรกรจะไดรั้บสินเช่ือปลอดดอกเบ้ีย หรือดอกเบ้ียราคาถูก (รัฐช่วยจ่าย
ดอกเบ้ีย) 3) ถ่ายทอดความรู้และติดตาม ให้คาํแนะนาํอย่างใกลชิ้ดในช่วงเร่ิมตน้ 4) สนับสนุนการ
ประกนัภยัความเส่ียงราคาในช่วงเร่ิมตน้ 
 หากสามารถปรับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1 จาํนวน17.35 ลา้นไร่) 
และพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2 จาํนวน 26.57 ลา้นไร่) ให้มีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึนไดท้ั้งหมดแลว้ และ
ปรับเปล่ียนการปลูกขา้วในพื้นท่ีไม่เหมาะสมไปปลูกพืชไดห้มดแลว้ ในขณะท่ีอุปสงคข์า้วไม่เพ่ิมข้ึน 
จึงจะดาํเนินการปรับเปล่ียนการปลูกขา้วในพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอ้ย ในระยะท่ี 2 (S3 จาํนวน 16.19 
ลา้นไร่) ไปปลูกพืชอ่ืนหรือทาํกิจกรรมอ่ืน ดว้ยมาตรการจูงใจให้ชาวนาปรับเปล่ียนเช่นเดียวกนัใน
พ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 
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ตารางที ่4-1 เป้าหมายผลผลติและต้นทุนการผลติของกลุ่มพนัธ์ุข้าว 

กลุ่มพนัธ์ุข้าว เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ขา้วหอมมะลิ ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 350 357 364 370 377 

ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) 3,765 3,671 3,577 3,482 3,388 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 10,757 10,283 9,827 9,411 8,987 

ขา้วหอมปทุม ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 687 704 717 730 743 
ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) 4,440 4,367 4,249 4,130 4,010 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 6,463 6,203 5,926 5,658 5,397 

ขา้วเจา้ ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 582 608 620 631 642 
ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) 4,360 4,289 4,178 4,066 3,956 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 7,491 7,054 6,739 6,444 6,162 

ขา้วเหนียว ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 372 382 390 398 406 
ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) 3,465 3,383 3,297 3,211 3,125 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 9,315 8,856 8,454 8,068 7,697 

รวมทุกกลุ่มพนัธ์ุ ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 449 484 495 505 516 
ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) 3,914 3,884 3,790 3,694 3,600 
ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 8,717 8,025 7,657 7,315 6,977 

 2) การพฒันาการผลติข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) เร่งรัดการผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้วใหเ้พียงพอ ทัว่ถึง ทนัฤดูกาลเพาะปลูก 
  จดัตั้งศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วเพิ่มเติมอีก 32 ศูนย ์รวมจากเดิมท่ีมีเพียง 23 ศูนย ์ใหเ้ป็น 
55 ศูนยเ์พ่ือผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหัวเช้ือท่ีมีคุณภาพดี สําหรับให้ผูป้ระกอบการ สหกรณ์การเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน ศูนยข์า้วชุมชน และกลุ่มเกษตรกร นาํไปผลิตเพ่ือขยายต่อไปไดอ้ยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง 
และทนัฤดูกาลเพาะปลูก 
  ส่งเสริมการจดัตั้งธนาคารเมลด็พนัธ์ุขา้ว และสนบัสนุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้อง
ในครัวเรือน ในแหล่งท่ีขาดแคลนหรือทุรกนัดาร ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว
คุณภาพดี 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยการส่งเสริมและพฒันาการผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้วของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพทั้งดา้นคุณภาพ 
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ปริมาณ และเวลาสร้างความเขม้แขง็ของผูผ้ลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงเมลด็
พนัธ์ุคุณภาพดีของชาวนาควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตและจาํหน่ายให้ไดม้าตรฐาน สร้างกลไก
กาํหนดราคาจาํหน่ายเมลด็พนัธุ์ขา้วท่ีเหมาะสมและกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้วใหเ้พียงพอ ทัว่ถึง และทนัเวลา 
  ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ชาวนาไดใ้ชเ้มลด็พนัธุ์ขา้วคุณภาพดี 
 (2) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลิตขา้ว และปรับเปล่ียนกรรมวิธีการ
ผลิตขา้วมาเป็นแบบประณีต 
  ส่งเสริมใหช้าวนาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ (Modern Technology) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีเพาะปลูก (Site Specific Technology) และใชเ้ทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วดว้ยกระบวนการ
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  ส่งเสริมใหช้าวนาปรับเปล่ียนกรรมวิธีผลิตขา้วมาเป็นการทาํนาแบบประณีต (Intensive 
Farming) เช่นการเปล่ียนจากการหว่านมาเป็นการปักดาํ หรือหยอด ใหห้มัน่ดูแลแปลงนาอยา่งใกลชิ้ด
และสมํ่าเสมอโดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่เพยีง 350 กิโลกรัม 
 (3) สนบัสนุนการทาํนาแปลงรวมเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร 
  สนบัสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มทาํนาแบบแปลงรวม หรือแปลงขนาดใหญ่ โดยมี
การคดัเลือกพ้ืนท่ีและกลุ่มชาวนาท่ีเหมาะสมและมีศกัยภาพมีการรวมแปลงนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีนาท่ี
อยูติ่ดต่อกนัใหเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ่ ทาํใหส้ามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร (Mechanization)ได้
สะดวก สามารถจดัการผลิตขา้วไดต้ั้งแต่การปลูกขา้ว การดูแลรักษา จนถึงการเกบ็เก่ียว รวมทั้งมีการ
จดัการแรงงานไดอ้ย่างเป็นระบบมากข้ึนส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนการผลิต
ลดลง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน ตลอดจนมีการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยงการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดอยา่งเป็นระบบในเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก 
  การรวมกลุ่มทาํนาแบบแปลงรวมตอ้งใหช้าวนาเห็นถึงประโยชน์ ผลตอบแทน ท่ีมากกว่า
การทาํนาแบบเดิม โดยไม่มีการบงัคบัการรวมกลุ่ม การสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ค่าปรับปรุงแปลงนาใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน 
 (4) ส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร 
  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชาวนา กลุ่มชาวนา ผูป้ระกอบการรับจา้งทาํนา สามารถจดัหา 
จดัซ้ือเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในการทาํนาไดใ้นราคาตํ่าหรือการใหสิ้นเช่ือปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียราคา
ถูกรวมทั้งสนบัสนุนการให้มีการจดัตั้ งศูนยเ์คร่ืองจกัรกลการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้บริการชาวนาใน
ชุมชน 
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 (5) ส่งเสริมสนบัสนุนการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ 
  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชาวนาใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ การใชแ้หนแดงในนาขา้ว
การไถกลบตอซงัขา้ว การใชปุ๋้ยพืชสด การทาํนํ้าหมกัชีวภาพ และการทาํปุ๋ยหมกัอดัแท่ง เพ่ือปรับปรุง
บาํรุงดิน และลดตน้ทุนการผลิตขา้วจากการลดการใชปุ๋้ยเคมีซ่ึงมีราคาสูง 
 (6) ควบคุมราคา คุณภาพปัจจยัการผลิต ค่าบริการ และค่าเช่าท่ีนา 
  ควบคุมการข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต และควบคุมราคาจาํหน่ายปัจจยัการผลิต
ใหเ้ป็นธรรม มีการควบคุมคุณภาพปัจจยัการผลิตอยา่งเขม้งวด เพื่อไม่ไหมี้การปลอมปน โดยใหมี้การ
ป้องปราม เขม้งวดกวดขนัการโฆษณาชวนเช่ือคุณสมบติัของสารเคมีท่ีเกินความเป็นจริง ควบคุมราคา
ค่าบริการเก็บเก่ียว และค่าเช่าท่ีนา ให้มีราคาเป็นธรรมกบัชาวนา รวมทั้งควบคุมกาํกบั ดูแล ติดตาม 
และฝึกอบรมผูป้ระกอบการรับจา้งทาํนาใหป้ฏิบติัการอยา่งถกูหลกัวิชาการ 
 (7) พฒันาระบบเตือนภยัธรรมชาติและการระบาดของศตัรูขา้ว 
  พฒันาระบบเตือนภยัธรรมชาติและการระบาดของศตัรูขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกนักาํจดัการระบาดของศตัรูขา้วให้แก่ชาวนาโดยการสร้าง
เครือข่ายชาวนา และเช่ือมโยงขอ้มูลการระบาดศตัรูขา้วระหว่างภูมิภาคกบัส่วนกลางให้มีการส่ือสาร
แบบ 2 ทาง (Two - way Communication)  
 (8) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการเกบ็รักษาขา้ว และการขนส่งสินคา้ขา้วของชาวนา 
  ปรับปรุงและพฒันาระบบการตาก การลดความช้ืน การเก็บรักษา ยุง้ฉาง รวมทั้ง
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพขา้วใหแ้ก่ชาวนา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเกบ็รักษาและ
เพ่ิมคุณภาพขา้ว 
  พฒันาระบบการขนส่งสินคา้ขา้วของชาวนาจากระดบัชุมชนถึงระดบัประเทศให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดความสูญเสีย 
 (9) ขยายการพฒันาแหล่งนํ้าและระบบชลประทาน จดัรูปท่ีดิน และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกขา้วท่ีสาํคญั 
  เพ่ิมระบบชลประทาน พฒันาแหล่งนํ้ าขนาดเล็กในไร่นา ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือและปรับปรุงการบริหารจดัการนํ้าในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง โดยใหเ้กษตรกร
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้า 
  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และขยายพ้ืนท่ีจดัรูปท่ีดิน โดยการปรับระดบัพ้ืนท่ี
แปลงนาให้ราบเรียบสมํ่าเสมอ (Land leveling) และจดัรูปแปลงนา (Land Consolidation) ให้เหมาะสม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการนํ้าและการทาํนา 
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 (10) เร่งรัดการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้ว เทคโนโลย ีและเพ่ิมศกัยภาพการวิจยั 
  ปรับปรุงพนัธ์ุขา้วท่ีใหผ้ลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงตามความตอ้งการของตลาด โดยปรับปรุง
พนัธ์ุขา้วท่ีมีศกัยภาพผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุขา้วไทยปัจจุบนั ไดแ้ก่ พนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงศกัยภาพ
ผลผลิต 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสงศกัยภาพผลผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุขา้ว
ลูกผสมท่ีตอบสนองต่อปัจจยัการผลิตดี ให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุผสมอย่างน้อยร้อยละ20 พนัธ์ุขา้วท่ี
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีปรับตวัเขา้กบั การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate Smart Variety) พนัธ์ุขา้วท่ี
ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูขา้วท่ีสําคญัเพ่ือรักษาเสถียรภาพผลผลิต พนัธ์ุขา้วหอมท่ีมีปริมาณ อมิ
โลสปานกลาง ตรงตามความตอ้งการของตลาดผลผลิตสูงปลูกได้ทุกฤดู พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง และพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะเพื่อการแปรรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เวชภณัฑเ์วช
สาํอาง 
  เร่งรัดการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน และ
รักษาเสถียรภาพการผลิตขา้ว ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดีเหมาะสมกบัแต่ละ
วิธีปลูก การผลิตและการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การจดัการดิน นํ้ า และปุ๋ย ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน การลดการใชส้ารเคมี การลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียว 
การเก็บรักษาและการขนส่ง พฒันาเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และการผลิตขา้วเฉพาะ
พ้ืนท่ี 
  เพ่ิมศกัยภาพการวิจยัและพฒันาขา้ว โดยการสร้างโจทยก์ารวิจยัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ต่อยอดงานวิจยัเชิงพาณิชย ์พฒันางานวิจยัเชิงบูรณาการ การนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น
การวิจยั สร้างพนัธมิตร การวิจยัและร่วมมือทางวิชาการกบัต่างประเทศ สร้างนักวิจยัขา้วรุ่นใหม่ 
รวมทั้งเร่งรัด การจดัตั้ง สถาบนัดา้นการพฒันาขา้วแห่งชาติ ใหมี้อตัรากาํลงัตามโครงสร้าง ครอบคลุม
ทุกสาขา สนบัสนุนให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์การวิจยัท่ีทนัสมยัอย่างเพียบพร้อม เพ่ือเป็นศูนยก์ลางวิจยั
ขา้ว ผลิตภณัฑ ์และพฒันานกัวิจยัในระดบัโลก 
 3) การยกระดบัคุณภาพและการเพิม่มูลค่าข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) เร่งรัดส่งเสริมการผลิตขา้วคุณภาพสูง 
  เร่งรัดส่งเสริมให้ชาวนาปลูกขา้วท่ีให้ผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพสูง ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาด โดยใชพ้นัธ์ุดีท่ีผ่านการรับรองพนัธ์ุของกรมการขา้ว เช่น การผลิตขา้วหอมมะลิ 
ขา้วขาว 100%เป็นตน้ 
  ควบคุมไม่ใหช้าวนาปลูกขา้วโดยใชพ้นัธ์ุขา้วอายสุั้นท่ีใหข้า้วสารคุณภาพตํ่า โดย
ภาครัฐออกประกาศไม่ใหช้าวนาปลูกขา้วโดยใชพ้นัธ์ุขา้วอายสุั้นท่ีใหข้า้วสารคุณภาพตํ่า จาํนวน 18 พนัธ์ุ 
และขอความร่วมมือจากโรงสีไม่ใหรั้บซ้ือผลผลิตขา้วเปลือกท่ีปลูกมาจากขา้วอายส้ัุนของชาวนา 
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 (2) ส่งเสริม สนบัสนุนการผลิตสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑเ์พ่ือตลาดเฉพาะ 
  ส่งเสริม สนบัสนุนการผลิตสินคา้ขา้วเพ่ือตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น ขา้วอินทรีย ์
ขา้วส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)ขา้วมูลค่าสูงเฉพาะถ่ิน สร้างตราสินคา้ขา้วและ
ผลิตภณัฑ ์พร้อมสร้างตลาดรองรับควบคู่กนัไป 
  สนับสนุนโรงสีขา้วให้แก่ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนสีแปรสภาพขา้วเปลือก
เป็นขา้วสาร และแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้วทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร 
 (3) ยกระดบัการผลิตขา้วให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพขา้วและผลิตภณัฑ ์
  ส่งเสริมให้ชาวนาผลิตขา้วให้มีคุณภาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐานการผลิต ไดแ้ก่Pre-
GAP GAP GI และอินทรีย ์และปลอดการดดัแปรพนัธ์ุกรรม (Non-GMOs) รวมทั้งส่งเสริมโรงสีขา้ว
พฒันาการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานการผลิตท่ีดีสาํหรับอาหาร (Good Manufacturing Practices) 
  นาํระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) มาใชแ้กไ้ขปัญหาและสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภค รวมทั้งใหมี้การสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ใหก้บัชาวนาท่ีผลิตขา้วมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  กาํหนดมาตรฐานขา้วเปลือก และทบทวนปรับปรุงมาตรฐานสินคา้ขา้วสาร ท่ีกาํหนด
โดยกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหส้อดรับกนั และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
  พฒันาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขา้วและ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล สามารถบริการชาวนาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
 (4) สร้างระบบการเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย และผูบ้ริโภค 
  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างชาวนา (ตน้นํ้า) โรงสีและผูป้ระกอบการคา้ขา้ว และ
ผูจ้าํหน่าย (กลางนํ้า) และผูบ้ริโภค (ปลายนํ้า) ในรูปแบบของการจดัการห่วงโซ่อุปทานร่วมกนั 
 (5) วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  วิจยัและพฒันาการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์จากขา้วเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทั้งท่ีเป็น
ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่อาหาร เช่น อาหารพร้อมทาน อาหาร
และเคร่ืองด่ืมบาํรุงสุขภาพ เคร่ืองสาํอาง เวชภณัฑ ์สุรา รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ ์การผลิตพลงังานจาก
วสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตขา้ว และพฒันาบรรจุภณัฑเ์พ่ือคงสภาพของผลิตภณัฑข์า้ว 
 (6) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุณค่าของขา้วและผลิตภณัฑ ์
  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางส่ือสารประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ทุกรูปแบบ
ใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความสาํคญั คุณค่า และประโยชนข์องขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
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 4) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) สร้างศูนยก์ลางและเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วประจาํถ่ิน 
  สร้างและพฒันาเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน ระหว่างหน่วยงาน
ราชการกบัชาวนา และ ระหว่างชาวนากบัชาวนา ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การบริหาร
จดัการผลิตขา้ว ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง รวมทั้ง
ปรับปรุงศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบลศูนยข์า้วชุมชน และสนบัสนุนจดัสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน ในระดบัหมู่บา้น ท่ีมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี (Selective Area) และศกัยภาพของชาวนา 
เพ่ือใหส้ามารถบริการชาวนาไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
  ให้มีการปลูกฝังจิตสาํนึกใหช้าวนารู้จกัพ่ึงพาตนเอง พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั พร้อมดว้ย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั ปรับความคิดและสร้างแรงบนัดาลใจให้ชาวนาท่ีจะพฒันา
ปรับปรุงการผลิตขา้วของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ให้ชาวนาตระหนกัถึงการอนุรักษ ์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า รวมทั้งอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นขา้ว 
 (2) สนบัสนุนการสร้างศูนยก์ลางชาวนาในระดบัพ้ืนท่ี 
  ส่งเสริมใหส้หกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ศูนยข์า้วชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
เป็นศูนยก์ลางชาวนาในระดบัพ้ืนท่ี หนา้ท่ีตั้งแต่การบริหารจดัการปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ เมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยอินทรีย ์สารชีวภาพ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การสีแปรสภาพขา้ว การคา้ และการตลาดของชุมชน 
โดยภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในเบ้ืองตน้ 
  ให้ชาวนารวมกลุ่มชาวนาเป็นองค์ประกอบชาวนาในรูปสมาคม หรือสหพนัธ์ 
อยา่งเป็นเอกภาพ ให้สมาชิกทุกคน ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและร่วมทาํ ให้องคก์รชาวนา
เป็นองคก์รหลกัในการประสานงานระหว่างภาครัฐและชาวนาในดา้นต่างๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้ 
และการช่วยเหลือสนบัสนุนชาวนา 
 (3) ยกระดบัขีดความสามารถในการผลิตขา้วของชาวนา 
  สร้างชาวนาปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ใหช้าวนาท่ีมีสรรถนะสูง โดยใหค้วามรู้
และจูงใจใหช้าวนาเห็นถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บ เป็นการยกระดบัมาตรฐานชาวนา รวมทั้งเป็นวิทยากร
จากชาวนาสู่ชาวนาของทุกพ้ืนท่ี และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ใหมี้การเชิดชูและประกาศเกียรติ
คุณชาวนาและกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ 
  สร้างลูกหลานและเยาวชนเป็นยวุชาวนาเพือ่สืบสานอาชีพทาํนา สร้างแรงบนัดาล
ใจ การวาด ภาพอนาคตท่ีดีของชาวนาใหเ้ดก็รุ่นใหม่ มีการนาํไปศึกษาดูงานการทาํงานจริงของชาวนา
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รุ่นใหม่ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการทาํนา ปลูกจิตสาํนึกใหมี้ความภาคภูมิใจใน
อาชีพ รวมทั้งสร้างบณัฑิตคืนกลบัสู่นา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ลูกชาวนาไดเ้รียนดา้น
การเกษตรฟรี เพ่ือจะนาํความรู้ไปปรับปรุงการทาํนาของครอบครัวตนเองและประกอบเป็นอาชีพ
ชาวนาสืบไป 
  ผลกัดนัใหช้าวนาเพิม่ขีดความสามารถในการผลิตขา้วใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานการ
ผลิตขา้วท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนการผลิตต่อตนั เกณฑ์ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ เกณฑ์ผลผลิตต่อไร่ และ 
เกณฑคุ์ณภาพขา้ว เป็นตน้ 

 (4) สนบัสนุนการประกนัความเส่ียงในการผลิตขา้ว 
  พฒันาและสนับสนุนให้มีการประกันภัยธรรมชาติให้มีรูปแบบหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ในวงกวา้งมากข้ึน พฒันากลไกใหช้าวนาสามารถเขา้ถึงง่าย ส่งเสริมสนบัสนุนให้
บริษัทประกันภัยภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันความเส่ียงให้กับชาวนา ซ่ึงอาจจะ
กาํหนดให้เกษตรกรจ่ายค่าเบ้ียประกนัแลว้ รัฐต้องมีการสมทบค่าเบ้ียประกนัเพ่ิมข้ึนดว้ย เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการของชาวนา 
  รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนใหช้าวนาไดรั้บการประกนัความเส่ียงราคา ในกรณีท่ีราคา
ขา้วเปลือกตกตํ่า โดยชาวนาจ่ายเบ้ียประกนัส่วนหน่ึง และรัฐสมทบเบ้ียประกนัอีกส่วนหน่ึง โดยรัฐ
จะตอ้งไม่ทาํใหก้ลไกตลาดบิดเบือนมากเกินไปจนเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐ 
  ให้ชาวนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหน้า โดยให้ชาวนาไดรั้บทราบราคาขา้วล่วงหน้า (Price Discovery) จากตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ไปประกอบการตดัสินใจ เจรจาต่อรองทางการคา้หรือราคาขายขา้ว และเพ่ือการวางแผนการ
ผลิตขา้วให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทาํให้ชาวนาลดความเส่ียง
จากความผนัผวนของราคาขา้ว โดยชาวนาสามารถขายขา้วท่ีตกลงราคาไวล่้วงหนา้แลว้ โดยไม่มีความ
เส่ียงดา้นราคาขา้วท่ีลดลงในอนาคต 
 (5) ปรับปรุงแกไ้ข และบงัคบัใชก้ฎหมายการเช่าท่ีนา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  เร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ให้มีการบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัด ออกมาตรการเพื่อรักษาคุม้ครองพ้ืนท่ีนาอุดมสมบูรณ์เป็น
แหล่งปลูกขา้วท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือหมู่บา้นจดัสรร 
 (6) จดัตั้งกองทุนพฒันาขา้วและชาวนาแห่งชาติ 
  เร่งรัดให้มีการจัดตั้ งกองทุนพฒันาข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน 
ช่วยเหลือชาวนาในดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นความมัน่คงย ัง่ยืนของอาชีพชาวนา โดยให้
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รัฐบาลจดัสรรงบประมาณประเดิมในการจัดตั้ งกองทุนและสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีเข้า
กองทุน รวมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการกองทุน 
 (7) วิจัยภาวะเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการของชาวนาและพฒันารูปแบบการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชาวนา 
  วิจยัภาวะเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม ปัญหาและความตอ้งการของชาวนา ตาม
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชาวนาท่ีผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเอง กลุ่มชาวนาท่ีผลิตเพื่อการคา้ และกลุ่ม
ชาวนาท่ีผลิตทั้งเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเองและเพ่ือการคา้ กลุ่มชาวนาท่ีมีพื้นท่ีปลูกขนาดเล็ก กลุ่ม
ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขนาดกลาง และกลุ่มชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขนาดใหญ่ เพ่ือนาํผลจากการวิจยัท่ีได้
ไปกาํหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาชาวนาไดถู้กตอ้ง ตรงกบั
ปัญหาและความตอ้งการของชาวนา 
  วิจยัและพฒันารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ของชาวนาในการผลิตขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 4.3.2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด 
 1) มแีผนพฒันาข้าวทีย่ัง่ยนืและมีเสถยีรภาพ 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) จดัตั้งสถาบนัพฒันาการพาณิชยข์า้ว เพ่ือเป็นสถาบนัพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
และใหบ้ริการดา้นการตลาดขา้วแบบเบด็เสร็จ 
 (2) จดัให้มีการรวมกลุ่มภาคเอกชน ผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้ งจาก
ภาครัฐเป็นหลกั คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถาบนัพฒันาการพาณิชยข์า้ว 
 (3) กาํหนดให้สถาบันพฒันาการพาณิชย์ข้าว ทาํหน้าท่ีรวบรวมความต้องการและ
แนวทางปฏิบติั ท่ีเป็นจริงได ้และกาํหนดขอบเขตใหค้รอบคลุมขา้วทั้งหมด ในช่วงระยะเวลา 5ปี เพื่อ
เสนอเป็นแผนแม่บทขา้วต่อไป 
 (4) จดัให้สถาบนัพฒันาการพาณิชยข์า้ว ไดมี้บทบาทหรือมีส่วนร่วม ในการนาํเสนอ
นโยบายเร่ืองขา้วในภาคส่วนต่างๆของภาครัฐ เพ่ือช่วยให้การกาํกบัของภาครัฐเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัแผนแม่บทของขา้ว 
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 2) สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) จดัระบบโรงสีและตลาดกลางให้มีการกระจายและครอบคลุมให้เพียงพอในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกขา้วสาํคญัตาม Zoning 
 (2) พฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพขา้วให้เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 
 (3) ส่งเสริมใหช้าวนามีความรู้ดา้นมาตรฐานของการชัง่ การวดัความช้ืน และส่ิงเจือปน 
 (4) กาํกบัดูแลแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบการคา้ขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 (5) ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เป็นธรรมในระบบการคา้ขา้ว 

 3) ส่งเสริมและผลกัดนัการใช้มาตรฐานการผลติและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้ขา้วแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายทั้งภายในและต่างประเทศ และจดัทาํมาตรฐานขา้วเปลือกเพ่ือการคา้ภายในประเทศ และเพ่ือใช้
อา้งอิงในตลาดล่วงหนา้ 
 (2) ส่งเสริมการบรรจุภณัฑจ์ากแหล่งผลิตและบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 

 (3) จดัทาํคู่มือและฝึกอบรมเก่ียวกบัการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานขา้วใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 (4) จดัทาํให้มีศูนยป์ฏิบติัการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขา้วท่ีไดม้าตรฐานเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว และจดัทาํคู่มือต่างๆในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน และทาํการประชาสมัพนัธ์ 

 (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงสีปรับปรุงจดัทาํมาตรฐาน GMP 
 4) พฒันาศักยภาพระบบการค้าข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) รัฐสนบัสนุนใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลความตอ้งการขา้วทางดา้นการตลาดกบัดา้นการ
ผลิตใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยผูท่ี้อยูใ่นห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้นํ้า กลางนํ้า ถึง
ปลายนํ้ า ใหมี้การส่งเสริมการผลิตขา้วใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด และใหมี้การทาํพนัธสัญญา 
หรือขอ้ตกลงซ้ือขาย เพ่ือเสริมความมัน่คงของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม 

 (2) การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบตลาดใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มียุง้ฉางกลางเพ่ือเก็บสต็อกขา้ว พร้อมทั้ งส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหช้าวนาปรับปรุงหรือสร้างยุง้ฉางเพื่อเกบ็สตอ็ก 
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 (4) ส่งเสริมการทําสัญญาข้อตกลงระหว่างเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกับ
ผูป้ระกอบการท่ีใชข้า้วเป็นวตัถุดิบ เช่น ผูส่้งออก โรงสี โรงงานแปรรูป ผูค้า้ขา้วถุง และ Modern Trade 

 (5) การผลักดันให้ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เป็นกลไกสําคญั เพ่ือเป็น
ศูนยก์ลางในการซ้ือขายขา้วในตลาดอาเซียน เพื่อให้มีบทบาทในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นราคา
ขา้วจากประเทศไทยท่ีน่าเช่ือถือ 

 (6) ส่งเสริมการเปิดตลาดล่วงหนา้ขา้วเปลือกควบคู่ไปกบัตลาดล่วงหนา้ขา้วสาร เพ่ือสร้าง
การเช่ือมโยงเร่ืองราคาในตลาดล่วงหนา้ไปสู่เกษตรกรโดยตรง 

 (7) ส่งเสริมและพฒันาระบบตลาดกลางขา้วเปลือกและตลาดกลางประมูลขา้วสาร 

 (8) กาํหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษการคา้ขา้วบริเวณชายแดน ท่ีติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
หรือโรงสีในเขตภาคเดียวกนั เพ่ือรวบรวม แปรรูป และส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผูค้า้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก่อนมีการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบท่ีกระทบต่อสภาพการคา้
และการเปิดตลาด AEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (9) ส่งเสริมการพฒันาระบบใบประทวนสินคา้ (Warehouse Receipt) ใหส้ามารถใชเ้ป็น
ตราสารท่ีไดรั้บความเช่ือถือและใชแ้ทนการส่งมอบรับมอบจริง 
 5) สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 1) รณรงค ์ปลูกฝัง สร้างค่านิยมการบริโภคขา้วไทย 

 2) รวบรวมองค์ความรู้เร่ืองขา้วและจดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทั้งการผลิตและ
การคา้ท่ีภาครัฐมีอยู่ให้เป็นสาธารณะและเขา้ถึงได ้และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมและกระตุน้
การบริโภคขา้วทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตลาดขา้วลกัษณะพิเศษ (Niche 
Market) เช่น ขา้วอินทรีย ์ขา้วท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) และขา้วท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง 
 3) ส่งเสริมการตลาดส่งออก โดยจดัคณะผูแ้ทนร่วมภาครัฐและเอกชนไปเจรจาขยาย
ตลาดทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐและเอกชน ตลอดจนผลิตและวางส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ป้ายโฆษณาในสนามบิน ฯลฯ หรือจดั
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํร่วมกบัสมาคมผูค้า้ขา้วภาคเอกชน เพ่ือรักษาตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่ทุก
ชนิดขา้ว 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คุณภาพมาตรฐานขา้วไทยและขา้วหอมมะลิไทยให้เขา้ถึง
กลุ่มผูน้าํเขา้ ผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



4-17 
 

 5) ขอความร่วมมือกับภาคการท่องเท่ียวประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้เข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยไดมี้โอกาสบริโภคขา้วคุณภาพดีของไทย และซ้ือเป็นของฝากกลบัประเทศ 
 6) ถ่ายทอดและส่งผ่านค่านิยมการบริโภคขา้วไทยร่วมกบัอาหารไทย ผ่านส่ือทรรศนะ 
และสันทนาการระหว่างประเทศ เช่น ภาพยนตร์ นกัร้อง นกัแสดง ผูมี้ช่ือเสียง การท่องเท่ียว อย่าง
ต่อเน่ือง 
 7) สนบัสนุนสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑข์า้ว 

 6) การสร้างนวตักรรมข้าว 
 แนวทางดาํเนินการ 
 (1) สนบัสนุนการวิจยันวตักรรมขา้ว 
 (2) การประกวดนวตักรรมขา้ว 
 (3) สนบัสนุนการสร้างนกัวิจยัเพือ่ศึกษาสินคา้ขา้ว โดยการใหทุ้นการศึกษาวิจยั 
 (4) สนบัสนุนการลงทุนในธุรกิจนวตักรรมขา้วไทย และบูรณาการงานวิจยัดา้นขา้วของ
หน่วยงานวิจยัต่างๆ ใหเ้ช่ือมโยง 

 (5) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงประโยชน์และให้
เห็นคุณค่าของขา้วอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 
 7) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจสิติกส์ 
 แนวทางดาํเนินการ 
 1) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาบรรจุภณัฑม์าตรฐาน เพ่ือสะดวกในการจดัเก็บและขน
ถ่ายสินคา้ 
 2) ผลกัดนัใหมี้กฎหมายรองรับการใชใ้บประทวนสินคา้มาเป็นหลกัประกนัในการขอกู้
เงินจากสถาบนัการเงิน เพ่ือลดตน้ทุนการบริหารจดัการในการดาํเนินการเกบ็สินคา้ในคลงักลาง/ไซโล
ของผูป้ระกอบการ 
 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งและพฒันาคลงัสินคา้สาธารณะ ไซโล หอ้งเยน็ 
เพ่ือเก็บรักษาคุณภาพของขา้วให้มีคุณภาพดีตลอดระยะเวลา ทัว่ถึงและกระจายในทุกพื้นท่ี และ
สามารถรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้ขา้วของอาเซียน 
 4) ร่วมมือกบัภาคเอกชนพฒันาระบบการขนส่งทางราง และทางนํ้ าให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอยา่งจริงจงั โดยศึกษาความพร้อมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งสถานีบรรจุและแยกสินคา้
กล่อง (Inland Container Depot : ICD) เพ่ิมข้ึน 2-3 แห่ง (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคละ 1 แห่ง) เพ่ือสนบัสนุนการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งจากถนนไปทางราง 
ลดตน้ทุนและการแออดัของการขนส่งดว้ยรถยนตบ์รรทุก รวมทั้งการขนส่งทางนํ้า เพื่อบริหารจดัการ
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โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ งส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแก่พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัใหมี้ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
 5) เร่งรัดการพฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ทาํให้ตน้ทุนลดลง 
ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง เพ่ือใหค่้าใชจ่้ายตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีลดลงช่วยใหเ้กษตรกรขายขา้วเปลือก
ไดร้าคาดีข้ึนโดยเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และใหค้าํปรึกษาในการลดตน้ทุน 
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บทท่ี 5 
แนวทางการวเิคราะห์ศักยภาพความเหมาะสมเพือ่ปลูกข้าวหอมมะล ิ

5.1 แนวทางการวเิคราะห์ศักยภาพความเหมาะสมเชิงพืน้ที่เพือ่การปลูกข้าวหอมมะล ิ
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีโชคดีประเทศหน่ึงในโลก ท่ี มีศักยภาพ 
มีความสามารถในการผลิตขา้วไดอ้ยา่งมากมาย โดยมีปัจจยัดา้นสภาพพ้ืนท่ีท่ีตั้งและมีภูมิอากาศอยูใ่นเขต
ร้อนช้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกขา้ว ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมาขา้วอาจมีมากจนเกินไป จนถูกมองขา้มความสาํคญั
และคุณค่า แต่ปัจจุบนักาํลงัเป็นธญัพืชท่ีเป็นท่ีตอ้งการดา้นอาหารของโลกอยา่งมาก ในเวลาน้ีจึงนบัว่าเป็น
โอกาสดีของเกษตรกรไทยท่ีจะเร่งนาํผลผลิตขา้วท่ีเปรียบเสมือนนํ้ ามนับนดินท่ีไม่ตอ้งขดุ ไม่ตอ้งสาํรวจ
หา ส่งออกทาํรายเขา้ประเทศ ในปี2551 ขณะน้ีไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วสูงท่ีสุดในโลกโดยเฉพาะ
ขา้วขาวจากท่ีราบลุ่มเจา้พระยาในภาคกลาง และขา้วหอมมะลิหรือขา้วขาวดอกมะลิ ท่ีเป็นขา้วเจา้หอมท่ี
ข้ึนช่ือท่ีสุดของโลกจากทุ่งกุลาร้องไหใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํหรับขา้วหอมมะลิ (Thai jasmine rice) 
(Official name"ThaiHom Mali") เป็นสายพนัธ์ุขา้วท่ีมีถ่ินกาํเนิดในไทยมีลกัษณะกล่ินหอมคลา้ยใบเตย 
เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกท่ีไหนในโลกไม่ไดคุ้ณภาพดีเท่ากบัปลูกในไทยและเป็นพนัธ์ุขา้วไทยเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
 ดงันั้น กรมพฒันาท่ีดิน ท่ีนบัว่าเป็นหน่วยงานสนบัสนุนปัจจยัดา้นพ้ืนฐานการผลิต เพ่ิมศกัยภาพ
การผลิตขา้ว จึงไดว้ิเคราะห์ประเมินจดัทาํศกัยภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี สาํหรับการปลูกขา้วหอม
มะลิในภาพรวม เพื่อการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สาํหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งนาํไปพิจารณาจดัทาํยทุธศาสตร์ขา้วของประเทศในระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาวต่อไป 

5.2 ความหมายและคาํจํากดัความของข้าวหอมมะลไิทย 
 หมายถึง เฉพาะขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพนัธ์ุ กข15 เท่านั้นเม่ือปี พ.ศ. 2497 ทางราชการ 
ไดมี้การรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมในเขตอาํเภอบางคลา้ ส่งไปปลูกคดัพนัธ์ุบริสุทธ์ิและเปรียบเทียบพนัธ์ุ 
ท่ีสถานีทดลองขา้วโคกสําโรง (ขณะน้ีเป็นสถานีขา้วลพบุรี) และดาํเนินการคดัพนัธ์ุจนกระทัง่ปี พ.ศ.
2502 ไดพ้นัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 4-2-105 และคณะกรรมการพิจารณาพนัธ์ุ ขา้วไดอ้นุมติัให้เป็นพนัธ์ุ
ส่งเสริมแก่เกษตรกร เม่ือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยเกษตรกรทัว่ไปเรียกว่า ขาวดอกมะลิ 
105 ต่อมาไดมี้การปรับปรุงพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 จนไดข้า้วพนัธ์ุ กข15 ซ่ึงกระทรวงพาณิชยป์ระกาศ
ใหข้า้วทั้ง 2 พนัธ์ุเป็นขา้วหอมมะลิไทย  
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5.3 ลกัษณะสภาพพืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปทีเ่หมาะสมสําหรับปลูกข้าวหอมมะล ิ
 1) สภาพพ้ืนท่ี 
  เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยท่ีสามารถกกัเก็บนํ้ าได ้เป็นพ้ืนท่ีอาศยั
นํ้ าฝนหรืออยูใ่นเขตชลประทานท่ีนํ้ าเพียงพอตลอดฤดูปลูก การคมนาคมสะดวกห่างไกลมลพิษใกล้
แหล่งรับซ้ือผลผลิตหรือสามารถลาํเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
 2) ลกัษณะทางกายภาพของดิน 
  มีเน้ือดินเป็นดินเหนียวร่วนเหนียวถึงร่วนเหนียวปนทรายระดบัหนา้ดินลึกปานกลางถึงลึก  
หรือมีหน้าดินไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร มีความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5.0-6.5การระบายนํ้ าเลวถึงเลวมาก 
สามารถอุม้นํ้าไดดี้มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
 3) สภาพภูมิอากาศ 
  มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ประมาณ 22-33 องศาเซลเซียสมีแสงแดดจดัตลอด
ฤดู 
 4) แหล่งนํ้า 
  มีนํ้ าฝนเพียงพอตลอดฤดูปลูก ปีละไม่น้อยกว่า 1,000มิลลิเมตร มีแหล่งนํ้ าและระบบนํ้ า
เสริมหรือแหล่งนํ้าอ่ืนๆ ท่ีส่งนํ้าไดต้ลอดฤดูปลูก 

5.4 การวเิคราะห์ศักยภาพของพืน้ที ่
 เป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะประจาํพนัธ์ุของขา้วหอมมะลิ คือ 
 1) พ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิ 
  (1) จุดแขง็ 
   - ทนแลง้ไดดี้พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีฝนตกนอ้ย และเป็นนาดอน 
   - ทนต่อดินเคม็ในระดบัไม่รุนแรงมากนกั ซ่ึงมีพื้นท่ีกระจายอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   - ทนต่อดินเปร้ียวท่ีระดบัเล็กน้อยไม่รุนแรงมากนกั ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกระจายอยู่ในภาคตะวนัออก
บางส่วน 
   - คุณภาพดีมีกล่ินหอมโดยเฉพาะขา้วท่ีปลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   - ลกัษณะกายภาพและภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีศกัยภาพเหมาะแก่การผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีได ้
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  (2) จุดอ่อน 
   - ผลผลิตค่อนขา้งตํ่า 
   - ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์สูง ตน้อ่อนจะลม้ง่าย 
   - ไม่เหมาะในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์และลุ่มตํ่าในภาคกลาง 
  (3) โอกาส 
   - ราคาขา้วจะถูกกาํหนดจากปริมาณความตอ้งการและปริมาณขา้วในตลาดโลก 
   - จากขอ้ตกลงทางการคา้ภายใต ้WTO ไทยมีโอกาสท่ีส่งออกขา้วเขา้ไปตลาดโลกไดม้ากข้ึน 
   - เป็นขา้วท่ีสามารถให้ราคาและตลาดตอ้งการมาก อนัจะเป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิม
มูลค่าทางรายไดใ้หก้บัเกษตรกรท่ีเพาะปลกู 
   -นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิ ในเขตปฏิรูปท่ีดินนับเป็นมาตรการ
เสริมสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงการจดัการทั้งระบบ 
ส่งเสริมการพฒันาการผลิตขา้วตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP)  
   - การกาํหนดศกัยภาพพ้ืนท่ี สามารถผลิตขา้วหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเป็นการสร้าง
จุดแขง็ใหก้บัสินคา้ขา้วไทยใหส้ามารถแข่งขนัได ้อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมรายไดข้องเกษตรกรใหสู้งข้ึน 
  (4) ขอ้จาํกดั 
   - พนัธ์ุขา้วท่ีแนะนาํให้เกษตรกรปลูกยงัไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการปลูกไดอ้ย่าง
เหมาะสมทัว่ถึง 
   - ผลผลิตต่อไร่ของขา้วหอมมะลิอยู่ในระดบัตํ่า และการเพ่ิมผลผลิตทาํไดย้ากเน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัของพื้นท่ีปลูกไม่สามารถควบคุมนํ้าไดร้วมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
   - เทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ยงัไม่มีรายละเอียด
มากพอท่ีจะใชแ้นะนาํเฉพาะพ้ืนท่ี หรือชนิดพนัธ์ุอยา่งชดัเจน ตอ้งมีการวิจยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   - ข้าวหอมมะลิไทยเป็นท่ีต้องการของตลาด มักจะเกิดการปลอมปนข้าวชนิดอ่ืนทั้ งขาย
ภายในประเทศและส่งออก จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของขา้วหอมมะลิได ้
 2) พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  
  ตามมาตรฐานขา้วหอมมะลิไทยไดแ้ก่ พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เป็นขา้วไวต่อช่วง
แสง ระยะเก็บเก่ียวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นตน้ไป เกษตรกรนิยมปลูกเป็นขา้วนาปีปัจจุบนัไดมี้
การทดลองปลูกเป็นขา้วนาปรังบางส่วน แต่มีขอ้จาํกดัตอ้งปลูกในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 
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 3) การวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงพ้ืนท่ีต่อคุณภาพขา้วหอมมะลิ 
  จากการเปรียบเทียบคุณภาพความหอมในแหล่งพ้ืนท่ีปลูกแนวโน้มขา้วหอมมะลิท่ีปลูก 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีความหอมกว่าขา้วในภาคเหนือและภาคอ่ืนๆ และขา้วหอมมะลิท่ีปลูก
ในเขตทุ่งกลุาร้องไหจ้ะใหค้วามหอมท่ีสุด โดยเฉพาะขา้วเกบ็เก่ียวใหม่ 
 4) การวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงสภาพแวดลอ้มต่อคุณภาพขา้วหอมมะลิ 
  ขา้วหอมมะลิท่ีปลกูในดินค่อนขา้งเป็นทรายและนํ้าแหง้ในช่วงเกบ็เก่ียวจะมีคุณภาพความหอมดี
และความแห้งแลง้ในระยะขา้วเป็นนํ้ านมจะทาํใหค้วามหอมเพ่ิมข้ึนดงันั้นความช้ืนและแหง้แลง้จึงมี
ผลต่อคุณภาพของขา้วในระยะต่างๆ สภาพพ้ืนท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงค่อนขา้ง
ไดเ้ปรียบในการปลูกขา้วหอมมะลิท่ีมีคุณภาพมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
 5) การวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงแหล่งกาํเนิดทางภูมิศาสตร์ของขา้วหอมมะลิ 
  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดรั้บข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
แลว้ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในจงัหวดัร้อยเอด็ ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ หากชุมชนอ่ืน
ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวนาํไปแอบอา้งช่ือขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กบัสินคา้ขา้วของตนจะเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  สําหรับแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิแหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศจะอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการ
ปลูกขา้วหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีท่ีปลูกขา้วหอมมะลิทัว่ประเทศ รองลงมาอยูท่ี่ภาคเหนือ
ร้อยละ 13 นอกจากนั้นอยูใ่นเขตอาศยันํ้าฝนในภาคกลาง และตะวนัออก ซ่ึงแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดีจะอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงเหมาะในการพฒันาเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการผลิต
ขา้วหอมมะลิเพ่ือการส่งออกเพ่ือส่งจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศท่ีดีท่ีสุดในโลกได ้
 6) การวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงนโยบายต่อแหล่งปลูกขา้วหอมมะลิ 
  (1) รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัทาํโครงการเพ่ิมศกัยภาพขา้วหอมมะลิ ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการน้ีนับเป็นส่วนหน่ึงในการรองรับและ
สนบัสนุน"ยทุธศาสตร์ขา้วไทยเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื" (กาํหนดระยะเวลา 5ปี 2550-2554) 
  (2) รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยค์ดัเลือกจงัหวดัสุรินทร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึง
เป็นแหล่งปลูกขา้วหอมมะลิคุณภาพดีท่ีสุดของประเทศ ให้เป็นจงัหวดันาํร่องในการขยายตลาดขา้ว
หอมมะลิอินทรียแ์ละกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยข้ึน 4 กลยทุธ์หลกัไดแ้ก่การ
พฒันาผูป้ระกอบการ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าสินคา้และผลิตภณัฑ์ และ
สนบัสนุนการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 
  (3) รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมการรักษาคุณภาพขา้วหอมมะลิโดยการรับรองโรงสีท่ีผลิตและจาํหน่าย
ขา้วหอมมะลิท่ีไดม้าตรฐานในจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 7) การวิเคราะห์ศกัยภาพในเชิงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อขา้วหอมมะลิ 
  เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมีความรู้ ความชาํนาญในการปลูกขา้วหอมมะลิ
และขา้วหอมมะลิอินทรียม์าอย่างยาวนาน มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรอินทรีย์
มากมาย ท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตสืบต่อกนัมา จนสามารถผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียคุ์ณภาพดีได้
โดยเฉพาะจงัหวดัสุรินทร์ไดด้าํเนินการเกษตรอินทรียม์าตั้งแต่ปี 2542 ขา้วหอมมะลิอินทรียสุ์รินทร์จึง
แตกต่างจากขา้วหอมมะลิอินทรียท์ัว่ไป 

5.5 การกาํหนดเขตการใช้ทีด่นิสําหรับการปลูกข้าวหอมมะล ิ
 จากการศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพของพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูก
ขา้วหอมมะลิ ทั้งทางดา้นกายภาพเชิงพ้ืนท่ี สภาพแวดลอ้ม แหล่งกาํเนิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเชิงนโยบาย
ต่อแหล่งปลูกขา้วหอมมะลิ รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัการจดัทาํเขตเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับการปลูก
ขา้วในภาพรวม โดยสามารถกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้วหอมมะลิตามเง่ือนไขหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1) เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย 
 2) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับปลูกขา้วหอมมะลิในปัจจุบนั 
 3) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลกูขา้วหอมมะลิ 
 4) เป็นพ้ืนท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิตขา้ว โดยอาศยันํ้าฝนในภาพรวมของประเทศ  
 ดงันั้น ในการพิจารณาการจดัทาํเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับการปลูกขา้วหอมมะลิ จึงกาํหนดเขตการ
ปลูกขา้วหอมมะลิ ไดเ้ป็น 2 ภาค คือ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเขต
เหมาะสมตามเขตการใช้ท่ีดินออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และ
เหมาะสมนอ้ย ตามลาํดบั (รูปท่ี 5-1 ถึงรูปท่ี 5-3) 
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รูปท่ี 5-1 แผนท่ีศกัยภาพเหมาะสมปลูกขา้วหอมมะลิของประเทศไทย   
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รูปท่ี 5-2 แผนท่ีศกัยภาพเหมาะสมปลูกขา้วหอมมะลิภาคเหนือ  
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รูปท่ี 5-3 แผนท่ีศกัยภาพเหมาะสมปลูกขา้วหอมมะลิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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บทท่ี 6 
เขตการใช้ที่ดนิ 

 ขา้วเป็นพืชอาหารหลกัของคนไทยและการปลูกขา้วยงัเป็นอาชีพท่ีสําคญัของเกษตรกรไทย 
โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 65-67 ลา้นไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกษตรกร 
ผูป้ลูกขา้วมีจาํนวนกว่า3.7 ลา้นครัวเรือน สามารถผลิตขา้วและส่งออกทาํรายไดใ้ห้แก่ประเทศปีละกว่า
143,000 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรายไดท่ี้สําคญัของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นจาํนวนมาก 
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในอุตสาหกรรมขา้วหลายลา้นครัวเรือน จากนโยบายรัฐบาลท่ีใหค้วามสาํคญักบั 
การจดัทาํเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงคร์วมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูล 
ประกอบการประมาณการผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีจะออกสู่ตลาดตามช่วงฤดูกาลต่างๆ และเฝ้าระวงัเพื่อหา
มาตรการรองรับไดท้นัท่วงทีตลอดจนเพ่ือสนบัสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี 
 กรมพฒันาท่ีดินจึงไดจ้ดัทาํเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจขา้วโดยตั้งเป้าหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมสาํหรับการปลูกขา้วตามสภาพท่ีมีการเพาะปลูกขา้วในปัจจุบนัเพ่ือเป็นขอ้มูล ประกอบการ
ตดัสินใจในการทาํการผลิตหรือการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มีปริมาณ การผลิตท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา ผลผลิตทางการเกษตร และ
ยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรใหสู้งข้ึน 

6.1 หลกัเกณฑ์กาํหนดเขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
 การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้วในภาพรวมมีเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 
 - เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
ป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า) 
 - เป็นพ้ืนท่ีนาขา้วในปัจจุบนั 
 - เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการผลิตขา้ว  
 ในการพิจารณาจดัทาํเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้วไดแ้บ่งเป็น 3 เขต คือ เขตการใชท่ี้ดินท่ีมี
ความเหมาะสมมาก (Z-I) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) และเขตการใชท่ี้ดินท่ีมี
ความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยมีหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการพิจารณาจดัทาํเขตการใชท่ี้ดิน สาํหรับ
ปลูกขา้วดงัน้ี  
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 6.1.1 เขตการใช้ทีด่นิท่ีมคีวามเหมาะสมมาก (Z-I) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
   - เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพ้ืนท่ีนาขา้วในปัจจุบนั 
   - เป็นพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับขา้วในระดบัสูงถึงปานกลาง (S1-S2) 
อยูใ่นเขตชลประทาน 

 6.1.2 เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ
   - เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพ้ืนท่ีนาขา้วในปัจจุบนั 
   - เป็นพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับขา้วในระดบัสูงถึงปานกลาง (S1-S2) อยู่
นอกเขตชลประทาน (นํ้าฝน) 

 6.1.3 เขตการใช้ทีด่นิท่ีมคีวามเหมาะสมน้อย (Z-III) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
  - เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพ้ืนท่ีนาขา้วในปัจจุบนั 
   - เป็นพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับขา้วในระดบัเลก็นอ้ย (S3) อยูน่อกเขต
ชลประทาน (นํ้าฝน) 

6.2 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 
 จากหลกัเกณฑก์ารกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินสําหรับปลูกขา้วในภาพรวมขา้งตน้ไดท้าํการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีนาข้าวทั้ งประเทศได้เน้ือท่ีรวม 72,600,189 ไร่ โดยมี 
รายละเอียดดงัน้ี (ตารางท่ี6-1 ถึงตารางท่ี 6-2 และรูปท่ี6-1ถึง รูปท่ี6-6) 

 6.2.1 เขตการใช้ทีด่นิท่ีมคีวามเหมาะสมมาก (Z-I) 
   มีเน้ือท่ี 15,229,024 ไร่หรือร้อยละ 20.98 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ผลผลิตคาดการณ์ 
ประมาณ 10.58 ลา้นตนั แบ่งเป็น 
   ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 3,935,913 ไร่หรือร้อยละ 5.42 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดั
กาํแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค ์และสุโขทยั 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 2,706,970 ไร่หรือร้อยละ 3.73 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่
ในจงัหวดันครราชสีมา กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม บุรีรัมย ์และสกลนคร 
   ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 6,700,947 ไร่หรือร้อยละ 9.23 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี ชยันาท ลพบุรี และนครนายก 
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   ภาคตะวันออก มีเน้ือท่ีประมาณ 949,458 ไร่หรือร้อยละ 1.31 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยูใ่น 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี และระยอง 
   ภาคใต้ มีเน้ือท่ีประมาณ 935,736 ไร่หรือร้อยละ 1.29 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี พทัลุง และนราธิวาส 

   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุดีท่ีไดรั้บการรับรองพนัธ์ุรวมถึงการใช ้
พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรีย ์
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปฏิบติัและดูแลการผลิตอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกษตร
ดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

 6.2.2 เขตการใช้ทีด่นิท่ีมคีวามเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  
   มีเน้ือท่ี 12,574,561 ไร่หรือร้อยละ 17.32 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
ประมาณ 7.60 ลา้นตนัแบ่งเป็น 
   ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 4,699,159 ไร่หรือร้อยละ 6.47 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดั 
พิจิตร นครสวรรค ์เชียงราย พิษณุโลก และกาํแพงเพชร 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 6,354,187 ไร่หรือร้อยละ 8.75 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่ อยู่ใน
จงัหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครพนม และสกลนคร 
   ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 250,881 ไร่หรือร้อยละ 0.35 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดันครนายก 
สระบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สุพรรณบุรี และเพชรบุรี 
   ภาคตะวันออก มีเน้ือท่ี 571,658 ไร่หรือร้อยละ 0.79 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดั 
ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและจนัทบุรี 
   ภาคใต้ มีเน้ือท่ี 698,676 ไร่หรือร้อยละ 0.96 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัพทัลุง 
ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุดีท่ีไดรั้บการรับรองพนัธ์ุรวมถึงการใช ้
พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
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  - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีเน้นการปรับปรุง 
บาํรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสด การแกปั้ญหาดินท่ีมีขอ้จาํกดัต่างๆ เช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็ 
เป็นตน้  
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปฏิบติัและดูแลการผลิตอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกษตรดี
ท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพ่ือการบริหารจัดการผลผลิต การตลาด  
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 
   - พฒันาระบบชลประทานเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในช่วงฝนท้ิงช่วง ป้องกนั 
ความเสียหายต่อผลผลิตขา้ว 

 6.2.3 เขตการใช้ทีด่นิท่ีมคีวามเหมาะสมน้อย (Z-III)  
   มีเน้ือท่ี 44,796,604 ไร่หรือร้อยละ 61.70 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
ประมาณ 25.00 ลา้นตนัแบ่งเป็น 
   ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 7,395,774 ไร่หรือร้อยละ 10.19 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดั 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค ์สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 34,399,587 ไร่หรือร้อยละ 47.38 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่
ในจงัหวดัอุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอด็ บุรีรัมย ์และขอนแก่น 
   ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 1,722,792 ไร่หรือร้อยละ 2.37 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดั 
ลพบุรี ชยันาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี 
   ภาคตะวันออก มีเน้ือท่ี 1,108,528 ไร่หรือร้อยละ 1.52 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดั 
สระแกว้ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
   ภาคใต้ มีเน้ือท่ี 169,923 ไร่หรือร้อยละ 0.24 พ้ืนท่ีเขตน้ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัยะลา 
สงขลา สตูล พทัลุงและตรัง 
   แนวทางการพฒันา 
   - จดัหาแหล่งนํ้า หรือเพ่ิมระบบคูคลองเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร รวมถึงพฒันาดา้นแหล่งกกัเกบ็นํ้า 
ในไร่นา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุดีท่ีไดรั้บการรับรองพนัธ์ุรวมถึงการใช ้
พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
 - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีเนน้การปรับปรุง 

บาํรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสด การแกปั้ญหาดินท่ีมีขอ้จาํกดัต่าง  ๆเช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็ เป็นตน้ 
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ตารางที ่6-1 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 

ภาค จงัหวดั 
เขตการใช้ทีด่นิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

เหนือ กาํแพงเพชร 766,533 551,786 278,887 1,597,206 
 เชียงราย 304,194 829,201 138,904 1,272,299 
 เชียงใหม่ 219,898 100,592 162,427 482,917 
 ตาก 28,526 23,751 158,506 210,783 
 นครสวรรค ์ 432,889 922,410 1,324,076 2,679,375 
 น่าน 37,620 18,495 137,435 193,550 
 พะเยา 92,960 149,809 449,553 692,322 
 พิจิตร 583,598 1,110,424 313,947 2,007,969 
 พิษณุโลก 551,353 787,394 420,524 1,759,271 
 เพชรบูรณ์ 72,551 1,620 1,344,274 1,418,445 
 แพร่ 194,990 9,827 121,556 326,373 
 แม่ฮ่องสอน 8,594 28,629 8,238 45,461 
 ลาํปาง 62,546 42,022 437,298 541,866 
 ลาํพนู 67,463 1,259 87,163 155,885 
 สุโขทยั 325,257 75,058 928,107 1,328,422 
 อุตรดิตถ ์ 69,166 33,568 588,058 690,792 
 อุทยัธานี 117,775 13,314 496,821 627,910 

รวม 17 จงัหวดั ภาคเหนือ 3,935,913 4,699,159 7,395,774 16,030,846 

ร้อยละ 5.42 6.47 10.19 22.08 
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ตารางที ่6-1 (ต่อ) 

ภาค จงัหวดั 
เขตการใช้ทีด่ิน (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กาฬสินธ์ุ 329,659 146,746 1,307,047 1,783,452 
 ขอนแก่น 186,693 25,099 2,451,146 2,662,938 
 ชยัภูมิ 127,300 31,653 1,661,714 1,820,667 
 นครพนม 130,187 573,689 924,079 1,627,955 
 นครราชสีมา 647,722 74,331 3,362,727 4,084,780 
 บึงกาฬ 1,214 344,435 434,009 779,658 
 บุรีรัมย ์ 198,787 532,328 2,953,292 3,684,407 
 มหาสารคาม 203,077 20,270 1,894,443 2,117,790 
 มุกดาหาร 6,388 18,805 472,405 497,598 
 ยโสธร 30,112 101,284 1,372,584 1,503,980 
 ร้อยเอด็ 141,497 57,431 3,237,898 3,436,826 
 เลย 1,695 6,215 436,315 444,225 
 ศรีสะเกษ 123,637 1,577,140 1,750,811 3,451,588 
 สกลนคร 194,795 571,140 1,634,775 2,400,710 
 สุรินทร์ 108,983 1,120,090 2,424,391 3,653,464 
 หนองคาย 47,777 253,433 582,167 883,377 
 หนองบวัลาํภ ู 32 1,825 897,695 899,552 
 อาํนาจเจริญ 16,263 31,198 1,007,506 1,054,967 
 อุดรธานี 122,651 90,540 2,006,849 2,220,040 
 อุบลราชธานี 88,501 776,535 3,587,734 4,452,770 

รวม 20 จังหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,706,970 6,354,187 34,399,587 43,460,744 

ร้อยละ 3.73 8.75 47.38 59.86 
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ตารางที ่6-1 (ต่อ) 

ภาค จงัหวดั 
เขตการใช้ทีด่ิน (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

กลาง กรุงเทพมหานคร 114,532 9,409 6,473 130,414 
 กาญจนบุรี 196,051 4,451 285,927 486,429 
 ชยันาท 643,100 800 307,296 951,196 
 นครนายก 390,248 94,489 35,889 520,626 
 นครปฐม 390,056 1,393 1,678 393,127 

 นนทบุรี 148,166 5,604 196 153,966 

 ปทุมธานี 342,410 12,223 5,898 360,531 

 ประจวบคีรีขนัธ์ 11,005 35,768 25,503 72,276 

 พระนครศรีอยธุยา 1,118,719 - 26,484 1,145,203 

 เพชรบุรี 340,251 18,073 70,693 429,017 

 ราชบุรี 279,320 9,114 108,992 397,426 

 ลพบุรี 470,674 2,783 465,977 939,434 

 สมุทรปราการ 27,797 - - 27,797 

 สมุทรสงคราม 1,877 - 141 2,018 

 สมุทรสาคร 11,294 - 766 12,060 

 สระบุรี 364,557 38,150 142,721 545,428 

 สิงห์บุรี 357,565 - - 357,565 

 สุพรรณบุรี 1,105,986 18,624 238,158 1,362,768 

 อ่างทอง 387,339 - - 387,339 
รวม 19 จงัหวดั ภาคกลาง 6,700,947 250,881 1,722,792 8,674,620 

ร้อยละ 9.23 0.35 2.37 11.95 

ตะวนัออก จนัทบุรี 3,756 20,252 13,437 37,445

 ฉะเชิงเทรา 556,601 93,544 90,140 740,285

 ชลบุรี 24,033 72,747 39,619 136,399

 ตราด 11,547 19,590 10,999 42,136

 ปราจีนบุรี 306,317 215,599 125,449 647,365

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่6-1 (ต่อ) 

ภาค จงัหวดั 
เขตการใช้ทีด่นิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

ตะวนัออก (ต่อ) ระยอง 15,920 4,036 25,323 45,279 

 สระแกว้ 31,284 145,890 803,561 980,735 

รวม 7 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 949,458 571,658 1,108,528 2,629,644 
ร้อยละ 1.31 0.79 1.52 3.62 

ใต้ กระบ่ี 367 1,351 4,985 6,703 

 ชุมพร - 10,581 3,450 14,031 

 ตรัง 10,499 13,296 10,999 34,794 

 นครศรีธรรมราช 303,149 119,711 6,349 429,209 

 นราธิวาส 59,440 64,170 9,610 133,220 

 ปัตตานี 126,140 145,708 10,975 282,823 

 พงังา 46 2,274 652 2,972 

 พทัลุง 117,261 187,018 22,249 326,528 

 ภูเกต็ - 1,071 372 1,443 

 ยะลา 1,611 38,938 36,070 76,619 

 ระนอง - 340 3,743 4,083 

 สงขลา 290,460 78,438 32,878 401,776 

 สตูล 22,340 33,658 23,053 79,051 

 สุราษฎร์ธานี 4,423 2,122 4,538 11,083 
รวม 14 จงัหวดั ภาคใต้ 935,736 698,676 169,923 1,804,335 

ร้อยละ 1.29 0.96 0.24 2.49 

รวมทั้งประเทศ 15,229,024 12,574,561 44,796,604 72,600,189 

ร้อยละ 20.98 17.32 61.70 100.00
 

หมายเหตุ: Z-I = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
 Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
  Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่6-2 ปริมาณผลผลติคาดการณ์ในพืน้ทีเ่ขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าว 

เขตการใช้ทีด่นิ 
พืน้ที่ ผลผลติข้าวนาปี ผลผลติคาดการณ์ 

(ไร่) (กก./ไร่) ล้านตัน ร้อยละ 
Z-I 15,229,024 695.00 10.58 24.51 
Z-II 12,574,561 604.00 7.60 17.59 
Z-III 44,796,604 558.00 25.00 57.89 
รวม 72,600,189  43.18 100.00 

 - ผลผลิตขา้วจากการสาํรวจของกองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดินกรมพฒันาท่ีดิน (2556) 
หมายเหตุ: Z-I = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
 Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
  Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

6.3 มาตรการดาํเนินงานพฒันาสําหรับปลูกข้าว 
 มาตรการดาํเนินงานเพื่อการจดัการพ้ืนท่ีในเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้วอยา่งเหมาะสม เพื่อใช้
เป็นกรอบดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและ การตลาดสาํหรับ
การบริโภคภายในประเทศ การส่งออก ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกร ในการลดตน้ทุนการผลิตและพฒันา
คุณภาพขา้วในภาพรวมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีมาตรการ ดาํเนินงานต่าง  ๆดงัน้ี 

 6.3.1 มาตรการด้านการผลติ 
   - เพ่ิมระบบชลประทานและเครือข่าย เพื่อพฒันาแหล่งนํ้ าและระบบนํ้ าในระดบัไร่นา 
ใหมี้พ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีศกัยภาพในการผลิต 
   - ส่งเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตขา้วหอมมะลิปลอดสารพิษเพ่ือการส่งออก 
   - จดัทาํทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
มีความชดัเจนของพ้ืนท่ีปลูก สํารวจแปลงปลูกขา้วของเกษตรกร และจดัทาํแผนท่ีในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพ่ือการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
   - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีการปฏิบติัและดูแลการผลิต ตามระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) รวมทั้งพฒันาระบบตรวจสอบ และรับรองคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับและตรงกบั ความตอ้งการของตลาด 
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   - ส่งเสริมการผลิตและการใชส้ารอินทรียชี์วภาพแทนการใชส้ารเคมีเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต 
   - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างองค์กรท่ีมีศกัยภาพ สามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิก ประสานงานกบัองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีอาํนาจ 
ทางการตลาดสามารถต่อรองราคาได ้
   - ส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินคา้ เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างและยกระดบัสินคา้ 
ช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
   - วิจยัและพฒันาพนัธ์ุรวมทั้งเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการผลผลิตหลงัการเกบ็เก่ียว 
ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัทางการคา้ได ้
   - ปรับปรุงบาํรุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ โดยเนน้การใชปุ๋้ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยพืชสด) 
แกไ้ขดินท่ีมีปัญหาต่อการปลูกขา้ว 
   - พฒันาและส่งเสริมระบบการผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ุดีใหแ้ก่ชาวนาอยา่งทัว่ถึง 
   - พฒันาระบบเตือนภยัธรรมชาติทางการเกษตรและการระบาดของศตัรูขา้ว 

 6.3.2 มาตรการด้านการแปรรูป 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจแปรรูป
ผลิตภณัฑข์า้วต่างๆ โดยเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีความหลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่
ผูบ้ริโภคเป็นการขยายตลาดเดิมและเพ่ิมตลาดใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑข์า้วได ้
   - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือการลงทุนสร้างและการปรับปรุงท่ีมีอยู่เดิม
รวมทั้งเงินหมุนเวียนการดาํเนินธุรกิจการคา้แก่สถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
   - ส่งเสริมการพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้วในเชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน ทั้งระดบัสถาบนั
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ดยสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงระหว่าง ภาคเอกชน 
สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการร่วมมือพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑข์า้ว และดา้นการตลาด
ร่วมกนั รวมทั้ งสนับสนุนการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภณัฑ์ใหม่ ในเชิงพาณิชย ์
เพ่ือเพ่ิมการใชผ้ลผลิตขา้วใหมี้สดัส่วนมากข้ึน 
 6.3.3 มาตรการด้านการตลาด 
   - สนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจให้จดัสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการจดัการผลผลิตและสินคา้คงเหลือท่ีมีมาตรฐาน เช่น ยุง้ฉาง ไซโล เคร่ืองอบลดความช้ืน รวมทั้ ง
สนบัสนุนภาคเอกชนในการสร้างสถานท่ีเกบ็รักษาขา้ว เพ่ือรักษาคุณภาพขา้ว 
   - สร้างและจดัระบบตลาดกลาง ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณผลผลิตในจุดท่ีสาํคญัตาม
ความตอ้งการของตลาดโดยพฒันาใหมี้การจดัระบบการซ้ือขาย 
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   - จดัตั้งศูนยร์องรับผลผลิต เพือ่เป็นการหาตลาดรองรับผลิตภณัฑโ์ดยใชเ้ป็นแหล่งซ้ือ และ
ขายผลผลิตของเกษตรกร 
   - จดัระบบโรงสีใหมี้ปริมาณโรงสีท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการแปรรูปขา้วและลดการสูญเปล่า 
รวมทั้งส่งเสริมใหโ้รงสีพฒันาระบบการผลิตและสร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยขีองโรงสี ใหเ้ป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้กบัโรงสีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด
และสีไดข้า้วเพ่ิมข้ึน 
   - พฒันาระบบการผลิตขา้วเพ่ือตลาดเฉพาะ (nichemarket) จดัระบบการส่งออก โดยการจดั
ทะเบียนผูส่้งออก เพ่ือให้สามารถกาํกบัดูแลมิให้ผูส่้งออกมีการตดัราคาส่งออกขา้วในต่างประเทศ หรือ
รวมตวักนักาํหนดราคาขา้วภายในประเทศ 
   - พฒันาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้ไดม้าตรฐานเพ่ือให้ขา้วท่ีผลิต 
เป็นท่ียอมรับของตลาด 
   - สร้างภาพลกัษณ์สินคา้ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วของไทย โดยจดัทาํประชาสัมพนัธ์ขา้ว
ของไทย และเคร่ืองหมายรับรองท่ีเป็นของทางราชการและเคร่ืองหมายการคา้ของผูส่้งออกท่ีไดรั้บมาตรฐาน
จากทางราชการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 
   - จดัให้มีศูนยบ์ริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ท่ีท่าเรือส่งออกโดยมี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยูร่วมกนั เพ่ือลดความซํ้ าซอ้นของขั้นตอนการส่งออก 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการคา้ระหว่าง
ธุรกิจเอกชนกบัสถาบนัเกษตรกรร่วมกนัในการวางแผนการตลาดและการกาํหนดราคาท่ีเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกตลาดให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน 
เงินทุนหมุนเวียนให้สถาบนัเกษตรกร เพ่ือรวบรวมผลผลิตผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและ เช่ือมโยง
ระบบการคา้กบัสถาบนัเกษตรกรนอกแหล่งผลิตในประเทศและผูป้ระกอบการคา้ในตลาด ภายในประเทศ 
รวมทั้งประสานงานดา้นการตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายใหแ้ก่ สถาบนัเกษตรกร 
   - พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ ในระดบัสากล 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตและการตลาด 
ของขา้วนาปีทั้งระบบกระจายสู่สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยมีศูนยส์ารสนเทศกลาง 
และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีดว้ยระบบและอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งรวดเร็ว และ
ทนัต่อเหตุการณ์ 
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 6.3.4 มาตรการด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
   - ชดเชยรายไดเ้กษตรกรเพ่ิมเติมช่วงเกษตรกรจาํหน่ายขา้วไดใ้นราคาตํ่า โดยชดเชย 
ส่วนต่างระหวา่งเกณฑก์ลางอา้งอิงกบัราคาท่ีเกษตรกรขายไดจ้ริง 
   - จดัระบบการปลูกขา้วตามท่ีกรมการขา้วนาํเสนอ เพ่ือจดัระบบการปลูกขา้วใหมี้การปลูก
ปีละไม่เกิน 2 คร้ัง โดยงดเวน้การปลูกขา้วแบบต่อเน่ืองทั้งปี เพ่ือใหมี้การใชน้ํ้ าไม่เกินปริมาณนํ้ าตน้ทุน 
ท่ีมีอยูแ่ละเพ่ือตดัวงจรการระบาดของศตัรูพืช รวมทั้งรักษาระบบนิเวศนใ์นนาขา้วใหมี้ความสมดุล 
   - จดัทาํยุทธศาสตร์การพฒันาสินคา้เกษตรระยะยาวเป็นรายสินคา้ เพ่ือเป็นกรอบใน
การจดัทาํแผนปฏิบติัการ โดยเนน้การเพ่ิมผลิตภาพ ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า รวมทั้ง
ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเจรจาทางการคา้สินคา้เกษตรระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการส่งออก
ขา้วของไทย 
   - ดาํเนินการตรวจสอบรับรองผลผลิตโดยใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม 
แห่งชาติเก่ียวกบัขา้วเป็นตวักาํหนด เพ่ือใหผ้ลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
   - จดัตั้งคณะทาํงานเพ่ือการเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้กบัประเทศคู่คา้เพ่ือการต่อรอง 
และลดขอ้จาํกดั 
   - สนบัสนุนตน้พนัธ์ุดีท่ีมีความตา้นทานต่อโรคแมลง และมีความแขง็แรงในแปลงพนัธ์ุ 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ลดการใชพ้นัธ์ุเกิน 3 ปี และซ้ือพนัธ์ุขา้วใหม่ 
จากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

6.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.4.1 สรุป 
   เขตการใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้ว มีเน้ือท่ีรวม 72,600,189 ไร่ประกอบดว้ย 3 เขต คือ เขต
การใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก(Z-I)เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) และ เขต
การใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย(Z-III) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) แบ่งตามเขตการใชท่ี้ดิน ไดด้งัน้ี 
    (1) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก(Z-I) มีเน้ือท่ี 15,229,024 ไร่หรือร้อยละ 20.98
ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ประกอบด้วย 74 จังหวดั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี กาํแพงเพชร นครราชสีมา และชยันาทตามลาํดบัมีผลผลิตคาดการณ์ประมาณ 10.58 ลา้นตนั
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    (2) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง(Z-II) มีเน้ือท่ี 12,574,561 ไร่หรือ
ร้อยละ 17.32 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ประกอบดว้ย 71 จงัหวดั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัศรีสะเกษ 
สุรินทร์ พิจิตร นครสวรรค ์และเชียงรายตามลาํดบัมีผลผลิตคาดการณ์ประมาณ 7.60 ลา้นตนั 
    (3) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย(Z-III) มีเน้ือท่ี 44,796,604 ไร่หรือร้อยละ 61.70
ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 74 จงัหวดั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัอุบลราชธานี นครราชสีมา 
ร้อยเอด็ บุรีรัมยแ์ละขอนแก่น ตามลาํดบัมีผลผลิตคาดการณ์ประมาณ 25.00 ลา้นตนั 
   2) แบ่งตามภาค ไดด้งัน้ี 
    (1) ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 16,030,846 ไร่หรือร้อยละ 22.08 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน สาํหรับ
บริเวณท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกขา้วหอมมะลิจะกระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ และ พะเยา 
    (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 43,460,744 ไร่หรือร้อยละ 59.86 ของเน้ือท่ีเขต
การใช้ท่ีดิน ในภาคน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกขา้วหอมมะลิของประเทศ 
โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีของ
ประเทศไทย 
    (3) ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 8,674,620 ไร่หรือร้อยละ 11.95 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
    (4) ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 2,629,644 ไร่หรือร้อยละ 3.62 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
    (5) ภาคใตมี้เน้ือท่ี 1,804,335 ไร่หรือร้อยละ 2.49 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
 6.4.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) ด้านการผลติ 
    - วางแผนการบริหารจดัการนํ้ าแบบยัง่ยืน โดยจดัสรรนํ้ าให้สอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้ า
ตน้ทุนในอ่างเกบ็นํ้า เพ่ือสนบัสนุนการใชน้ํ้าทุกกิจกรรมในพ้ืนท่ีต่าง  ๆอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมรวมทั้งมีนํ้ า
สาํรองไวส่้วนหน่ึงสาํหรับการตกกลา้ในฤดูฝน 
    - เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพ 
ผลผลิตตามแนวทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP)และเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพ 
    - การปรับปรุงบาํรุงดิน โดยเนน้การใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยพืชสด แกปั้ญหาดินเปร้ียวดินเคม็ 
    - ปรับพ้ืนท่ีแปลงนาในบางพ้ืนท่ีใหมี้รูปร่างและขนาดเหมาะสมต่อการใชเ้คร่ืองมือจกัรกล
ทั้งในดา้นการผลิต การขนถ่ายผลผลิต และเคล่ือนยายเคร่ืองจกัรได ้
    - ส่งเสริมวิจยั คน้ควา้หาพนัธ์ุขา้วใหม่ๆ ตามความตอ้งการของตลาด และเป็นพนัธ์ุ 
ตา้นทานโรคและแมลง 
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    - ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีและมีการเปล่ียนพนัธ์ุใหม่ทุกๆ 
ฤดูปลูก 
    - ถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยให้เกษตรกรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้ตาม 
ระบบโรงเรียนเกษตร มีการเรียนรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบนิเวศน์ในไร่นา ลกัษณะการเจริญเติบโตของขา้ว 
พนัธ์ุขา้ว การป้องกนักาํจดัศตัรูพืช การเกบ็เก่ียว การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 
    - ส่งเสริมการผลิตและการใชส้ารอินทรียแ์ละสารชีวภาพแทนสารเคมี 
    - การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรร่วมกับ 
การคดัเลือกผูน้าํท่ีมีศกัยภาพเพือ่ใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้และเทคโนโลยแีบบรุ่นต่อรุ่นได ้
    - การเร่งสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เกษตรกรถึงความสาํคญัของการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม(GAP)เทคโนโลยีการแปรรูปและการจดัการ รวมถึงการตลาดแบบครบวงจร 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากภาครัฐเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือส่งเสริมการสร้างเกษตรกรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
   2) ด้านการแปรรูป 
    - การสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการวิจยัการแปรรูปและการพฒันา 
รูปแบบบรรจุภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพให้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของตลาดและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร 
    - การสนบัสนุนใหน้าํผลงานวิจยัผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นการปฏิบติัเชิงพาณิชยเ์พือ่การส่งออก 
    - การสนบัสนุนให้มีการแปรรูปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน (OTOP) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภณัฑ ์
   3) ด้านการตลาด 
    - ผลกัดนัใหมี้การใชม้าตรฐานการซ้ือขายขา้วเปลือก 
    - สร้างแรงจูงใจใหมี้การผลิตขา้วท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ส่งเสริมการบริโภคขา้วและผลิตภณัฑภ์ายในประเทศ 
    - ส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ 
    - การสนบัสนุนระบบตลาดขอ้ตกลงและตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการทาํสัญญาซ้ือขาย 
ระหว่างเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูรั้บซ้ือผลผลิต 
   4) ด้านการบริหารจัดการ 
    - จดัตั้งองคก์รท่ีรับผิดชอบในเร่ืองขา้วแบบครบวงจร 
    - จดัตั้งคณะทาํงานในรูปแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเจรจาทางการคา้กบั
ประเทศคู่คา้และแข่งขนั 
    - การให้ความสําคญัและความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างจริงจงั และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
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รูปที ่6-1 เขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกจิข้าวประเทศไทย 

แผนทีเ่ขตการใช้ท่ีดนิสําหรับปลูกข้าว ประเทศไทย 
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รูปที ่6-2 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าวภาคเหนือ 
 
 

แผนทีเ่ขตการใช้ที่ดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคเหนือ 
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รูปที ่6-3 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

แผนทีเ่ขตการใช้ที่ดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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รูปที ่6-4 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าวภาคกลาง 

 

แผนทีเ่ขตการใช้ที่ดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคกลาง 
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รูปที ่6-5 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับการปลูกข้าวภาคตะวนัออก 
 
 

แผนทีเ่ขตการใช้ที่ดนิสําหรับปลูกข้าวหอมมะล ิภาคตะวนัออก แผนทีเ่ขตการใช้ที่ดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคตะวนัออก 
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รูปที ่6-6 เขตการใช้ทีด่นิสําหรับปลูกข้าวภาคใต้ 

แผนทีเ่ขตการใช้ท่ีดนิสําหรับปลูกข้าว ภาคใต้ 
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