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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา เนน้การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลกัซ่ึงไดน้าํทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ป็นฐานในการผลิตอยา่งส้ินเปลือง โดยไม่คาํนึงถึงขอ้จาํกดั 
ก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรดิน นํ้ า และป่าไม  ้ซ่ึงนับว่าเป็นการสูญเสียตน้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
 อยา่งไรก็ตามผลของการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา สรุปไดว้่าเศรษฐกิจเจริญกา้วหนา้ แต่ก่อให้เกิด
ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัทาํใหส้ังคมมีความขดัแยง้
และแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติกนั ซ่ึงในอนาคตสถานการณ์ดงักล่าวจะทวีความรุนแรงมากข้ึนตาม
การเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรมีความตอ้งการพื้นท่ีเพื่อ
ทาํเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนภายใตพ้ื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตรอยา่งจาํกดั ทาํใหมี้การใชส้ารเคมีในปริมาณ
มากเพื่อเพิ่มผลผลิต เกิดปัญหาการตกคา้งของสารเคมีในดินและนํ้ า ทรัพยากรป่าไมถู้กบุกรุกทาํลาย
เพื่อทาํการเกษตรมากข้ึน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศเสียความสมดุล ทาํให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ 
อุทกภยั นํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นตน้ ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมทั้ง
ทางตรงและทางออ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อให้ปัญหาหรือสถานการณ์ดงักล่าวลดลง จาํเป็นตอ้งมี
รูปแบบหรือมาตรการในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดผสมผสาน
ระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งในดา้นการอนุรักษฟ้ื์นฟ ูรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการพฒันา
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเป็นฐานทรัพยากรท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศไทยต่อไป  
 กรมพฒันาท่ีดิน โดยกองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดินไดด้าํเนินการวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้ า
สาขาโดยการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของท่ีดิน สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติของรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายการใชท่ี้ดินของ
รัฐตามกฎหมาย ซ่ึงขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาเป็นขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัท่ีจะ
ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบในการพิจารณาเพื่อวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้ าสาขา ให้มีความถูกตอ้ง 
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเกษตรระดับพื้นท่ี การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาความเส่ือมโทรมและผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
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ลดปัญหาความรุนแรงของภยัธรรมชาติ นาํไปสู่การอนุรักษฟ้ื์นฟูและสามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติได้
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์  
 1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทัว่ไปทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพการผลิต ตน้ทุน และผลตอบแทน 
 1.2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจ ในการผลิตพืช 
 1.2.3 เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบในการวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าหลกัโตนเลสาป 

1.3 ระยะเวลาและสถานทีด่าํเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาดาํเนินงาน ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล การสํารวจภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการใชท่ี้ดิน และการจดัทาํรายงาน มีระยะเวลาการดาํเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555ถึงเดือนกนัยายน 2556 
 1.3.2 สถานท่ีดาํเนินงาน  
 1) ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีเน้ือท่ี 1,008,590 ไร่ หรือร้อยละ 39.49 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้ าโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตอาํเภอตาพระยา อาํเภอโคกสูง อาํเภอวฒันานคร และอาํเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ คิดเป็นร้อยละ 60.08 21.17 12.66 และ 6.09 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา ตามลาํดบั 
 2) ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) มีเน้ือท่ี 583,084 ไร่ หรือร้อยละ 22.83 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ า
โตนเลสาป ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาํเภออรัญประเทศ อาํเภอวฒันานคร และอาํเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแกว้ คิดเป็นร้อยละ 49.23 44.14 และ 6.63 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา ตามลาํดบั 
 3) ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีเน้ือท่ี 962,034 ไร่ หรือร้อยละ 37.67 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้ าโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จงัหวดัไดแ้ก่ พื้นท่ีบางส่วนในเขตอาํเภอโป่งนํ้ าร้อน อาํเภอสอยดาว 
อาํเภอขลุง และอาํเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี คิดเป็นร้อยละ 64.55 18.96 0.03 และ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่ม
นํ้าสาขา ตามลาํดบั พื้นท่ีบางส่วนในเขตอาํเภออรัญประเทศ และอาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.44 และ 5.00 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา ตามลาํดบั 

1.4 ขั้นตอนและวธีิดาํเนินงาน 
 1.4.1 วิเคราะห์และช้ีประเด็นปัญหาในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 1.4.2 กาํหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง และวิธีการท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขโดยอาศยัระบบการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
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 1.4.3 ศึกษาขอบเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาจากแผนท่ีแสดงขอบเขตลุ่มนํ้ าสาขา และแผนท่ีภูมิประเทศ
เพื่อใหท้ราบพื้นท่ีท่ีจะนาํการรวบรวมขอ้มูล จดัเตรียมแบบสอบถาม และหวัขอ้ท่ีจะสอบถามขอ้มูลและความคิดเห็น
จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเกษตรกร 
 1.4.4 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นต่างๆ  เช่น ขอ้มูลดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพการใชท่ี้ดิน ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นตน้ ตลอดจนนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เอกสาร ผลงานวิจยัต่าง  ๆ
ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิได้จากการรวบรวมขอ้มูลด้วยการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเกษตรกรตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการและสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม 
 1.4.5 การนาํเขา้ขอ้มูล ไดแ้ก่ การนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) เช่น แผนท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน 
เป็นตน้ ทาํการเก็บขอ้มูลในรูป Digital data โดยใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และขอ้มูลอรรถาธิบาย 
เช่น ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และขอ้มูลตวัเลขอ่ืนๆ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 1.4.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเป็นการวิเคราะห์ในดา้นขอ้เท็จจริง ปัญหาและการแกไ้ข
สถานการณ์ในปัจจุบนัของขอ้มูลแต่ละดา้นท่ีกล่าวมาแลว้ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ประการหน่ึงท่ีจะ
นาํมาใชป้ระกอบการพิจารณา กาํหนดทิศทางเพื่อการพฒันาดา้นการเกษตรและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมในอนาคต 
   2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้น 
    (1) การวิเคราะห์เพื่อจดัทาํหน่วยท่ีดิน โดยใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ในการซอ้นทบัขอ้มูลแผนท่ีต่างๆ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน 
    (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม นาํมาวิเคราะห์ในภาพทั้งลุ่มนํ้ าสาขา 
โดยวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ อตัราส่วนและอตัราการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ ขอ้มูลตน้ทุน
และผลตอบแทนของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ใชห้ลกัสถิติมาวิเคราะห์ค่าตวัแปรต่างๆไดแ้ก่ 
ผลผลิตเฉล่ีย รายได ้ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรและอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนผนัแปร สาํหรับไมผ้ล/ไมย้นืตน้ การวิเคราะห์หาตน้ทุนและรายไดใ้ชว้ิธีวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจและปรับค่าเวลา เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 7.00 

    (3) การประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นเศรษฐกิจ เพื่อหาผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
โดยนาํวิธีจากระบบ ของ FAO Framework (1983) มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัหลกัการทางสถิติ ทาํการวิเคราะห์
จากขอ้มูลการผลิตในปีการผลิต 2555/2556 ซ่ึงสํารวจขอ้มูลโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและ
แผนการใชท่ี้ดิน แลว้นาํมาบนัทึกลงในโปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft Excel ค่าตวัแปรท่ีนาํมาใชพ้ิจารณา คือ 
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รายได ้(มูลค่าการผลิต) ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรและอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุนของประเภทการใชท่ี้ดินชนิดต่างๆในแต่ละหน่วยท่ีดิน  
     การจดัระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา เน่ืองจากพืชท่ีผลิตมีทั้งพืชในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขา เน่ืองจาก เน่ืองจากพืชท่ีผลิตมีทั้งพืชอายสุั้น
ในรอบการผลิตเดียวและพืชท่ีมีอายกุารผลิตเกินกวา่ 1 ปี มีอายกุารเกบ็เก่ียวผลผลิตหลายปี ตวัแปรท่ีนาํมาใช้
พิจารณาในการจดัระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจจะใชต้วัแปร 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ตน้ทุนผนัแปร (VC) 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (I) ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร (RVC) และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผนัแปร (BC) 
ของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆในแต่ละหน่วยท่ีดิน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 
  3.1 หาค่าสูงสุด (Maximum หรือ Max) และค่าตํ่าสุด (Minimum หรือ Min) ของตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด รายได ้ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน
ผนัแปร 
  3.2 แบ่งช่วงขอ้มูลของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดและรายไดอ้อกเป็น 4 ช่วง ส่วนขอ้มูล
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ช่วงโดยใชช่้วงขอ้มูลหรือ IR (Interval Range) 
เพื่อใหท้ราบวา่ค่าต่างๆ ของขอ้มูลชุดนั้นๆ มีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงมากนอ้ยเพียงใด 
  3.3 กาํหนดค่า Minimum หรือค่าวิกฤตของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด
เท่ากบัศูนย ์โดยค่าตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดท่ีตํ่ากว่าศูนยจ์ะอยูใ่นช่วงตํ่าสุดส่วนค่าท่ีมากกว่าศูนย ์
จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
  3.4 กาํหนดค่า Minimum หรือค่าวิกฤตของอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุนผนัแปร
เท่ากบั 1.00 โดยค่าอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุนผนัแปรท่ีตํ่ากว่า 1.00 จะอยูใ่นช่วงตํ่าสุดส่วนค่าท่ีมากกว่า 
1.00 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
   สูตรในการคาํนวณตวัช้ีวดัแต่ละตวัมีดงัน้ี 

1. ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อไร่ (VC) กาํหนดระดบั ดงัน้ี 
    VC1 = ตน้ทุนมีความเหมาะสมสูง    = < Min + IR 
    VC2 = ตน้ทุนมีความเหมาะสมปานกลาง  = > Min + IR     Min + 2IR 
    VC3 = ตน้ทุนมีความเหมาะสมตํ่า    = > Min + 2IR   Min + 3IR 
    VC4 = ตน้ทุนไม่มีความเหมาะสม    = > Min + 3IR 
2. รายได ้(I) กาํหนดระดบัรายได ้ดงัน้ี 
    I1  = รายไดมี้ความเหมาะสมสูง    = > Min + 3IR 
    I2  = รายไดมี้ความเหมาะสมปานกลาง  = > Min + 2IR   Min + 3IR 
    I3  = รายไดมี้ความเหมาะสมตํ่า    = > Min + IR     Min + 2IR 
    I4  = รายไดไ้ม่มีความเหมาะสม    = < Min + IR 
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3. ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (RVC) กาํหนดระดบั ดงัน้ี 
    RVC1 = ผลตอบแทนสูงมาก    = >   2IR 
    RVC2 = ผลตอบแทนสูง    = >   IR   2IR 
    RVC3 = ผลตอบแทนปานกลาง    =  0          IR 
    RVC4 = ผลตอบแทนตํ่า    = < 0  =  ค่าติดลบทั้งหมด 
4. อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุนผนัแปร (BC) กาํหนดระดบั ดงัน้ี 
    BC1  = อตัราส่วนของรายไดสู้ง = >   BC + 2IR 
    BC2  = อตัราส่วนของรายไดป้านกลาง = >   BC + IR   BC + 2IR 
    BC3  = อตัราส่วนของรายไดต้ ํ่า = >   BC           BC + IR 
    BC4  = อตัราส่วนของรายไดต้ ํ่ามาก = <   BC 
   จากค่าตวัแปรทั้ งหมดท่ีใช้กาํหนดระดับดงักล่าว จะให้คะแนนในแต่ละระดบั
เท่ากบัระดบัละ 1 คะแนน โดยเร่ิมจากระดบั 
 VC1,  I1, RVC1  และ BC1  ใหค้ะแนน =  4  คะแนน 
 VC2,  I3, RVC2 และ BC2  ใหค้ะแนน =  3  คะแนน 
 VC3,  I3, RVC3 และ BC3  ใหค้ะแนน =  2  คะแนน 
 VC4,  I4, RVC4 และ BC4  ใหค้ะแนน =  1  คะแนน 
  จากนั้นนาํมาพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดทา้ยว่าประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใด
จะมีระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัใด โดยกาํหนดดงัน้ี 
  ค่าตวัแปรท่ีเป็นตวัช้ีวดัรวม 4 ตวัแปร ผลรวมของคะแนนสูงสุดเท่ากบั 16 คะแนน 
ซ่ึงไดแ้บ่งช่วงคะแนนเพื่อกาํหนดระดบัความเหมาะสม ดงัน้ี 
 S1 = ระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจสูง = 13-16 คะแนน 
 S2 = ระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจปานกลาง = 9-12 คะแนน 
 S3 = ระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเลก็นอ้ย  = 5-8 คะแนน 
 N = ไม่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ = 1-4 คะแนน 
 1.4.7 การนาํเสนอขอ้มูล 
   สรุปผลและเขียนรายงานพร้อมแผนท่ี โดยใชต้ารางนาํเสนอผล ประกอบคาํอธิบายเชิงพรรณนา 

1.5 ผู้ดาํเนินงาน 
  นางไพจิตร ชยัสิทธ์ิ เศรษฐกรชาํนาญการพิเศษ 
  นายอดิศร  ใจช้ืน นกัสาํรวจดินชาํนาญการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไป 

2.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 ลุ่มนํ้าโตนเลสาป ประกอบดว้ยลุ่มนํ้าสาขา จาํนวน 3 ลุ่มนํ้าสาขา ไดแ้ก่  

 - ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 - ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
 - ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 2.1.1 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) เป็นลุ่มนํ้าสาขาหน่ึงของลุ่มนํ้าโตนเลสาป ตั้งอยูร่ะหวา่ง
เส้นรุ้งที่ 13º 39´ 40´´ ถึง 14º 10´ 32´´ เหนือ และเส้นแวงที่ 102º 26´ 7´´ ถึง 102º 56´ 29´´ ตะวนัออก 
มีเน้ือท่ี 1,613.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,008,590 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของอาํเภอโคกสูง อาํเภอ
ตาพระยา และพ้ืนท่ีบางส่วนของอาํเภอวฒันานคร อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อดงัน้ี (รูปท่ี 2-1) 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาลาํนางรอง (0508) 
   ลุ่มนํ้าสาขาลาํปะเทีย (0509) 
   และลุ่มนํ้าสาขาลาํปลายมาศ (0510) 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703)  
   และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าพระปรง (1503)  
   และลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
 2.1.2 ลุ่มนํ้าสาขาห้วยพรมโหด (1702) เป็นลุ่มนํ้ าสาขาหน่ึงของลุ่มนํ้ าโตนเลสาป ตั้งอยูร่ะหว่าง
เส้นรุ้งท่ี 13º 32´ 15´  ́ถึง 13º 58´ 25´  ́เหนือ และเส้นแวงท่ี 102º 13´ 2´  ́ถึง 102º 34´ 21´  ́ตะวนัออก มีเน้ือท่ี 
932.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,084 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภออรัญประเทศ อาํเภอคลองหาด 
และอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (รูปท่ี 2-2) 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าพระปรง (1503)  
   และลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง (1502)  
   และลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
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 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
   ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
   และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง (1502)  
   และลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าพระปรง (1503) 
 2.1.3 ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) เป็นลุ่มนํ้ าสาขาหน่ึงของลุ่มนํ้ าโตนเลสาป ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12º 44´ 5´´ ถึง 13º 39´ 45´´ เหนือ และเส้นแวงที่ 102º 10´ 12´´ ถึง 102º 37´ 27´´ 
ตะวนัออก มีเน้ือท่ี 1,539.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 962,034 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอ
โป่งนํ้ าร้อน อาํเภอสอยดาว อาํเภอขลุง อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี และอาํเภออรัญประเทศ 
อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (รูปท่ี 2-3) 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701)  
   และลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมืองตราด (1802)  
   และลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าจนัทบุรี (1803) 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง (1502) 
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2.2 สภาพภูมิประเทศ 
  2.2.1 ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) ทางตอนบนในเขตอาํเภอวฒันานคร และอาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขา ซ่ึงกั้นเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยก์บัจงัหวดัสระแกว้ และสภาพพ้ืนท่ี
ของลุ่มนํ้ าค่อยๆ ลาดเทลงจากทิศตะวนัตกในเขตอาํเภอวฒันานคร ไปสู่ทิศตะวนัออกในเขตอาํเภอตา
พระยา อาํเภอโคกสูง และอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงเป็นเขตติดต่อกบัราชอาณาจกัร
กมัพชูา 
 2.2.2 ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด 
(1702) ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ บริเวณทางตอนบนในเขตอาํเภออรัญประเทศ 
เขตอาํเภอวฒันานครและทางตอนใตใ้นเขตอาํเภอวฒันานคร อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ มีสภาพ
พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยและสภาพพ้ืนท่ีของลุ่มนํ้ าค่อยๆลาดเทลงจากทิศตะวนัตกในเขต
อาํเภอวฒันานครไปสู่ทิศตะวนัออกในเขตอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 2.2.3 ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีสภาพพื้นท่ีค่อยๆ ลาดเทลงจากทางตอนล่างไปสู่ทางตอนบนของพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้ า โดยทางตอนบนในเขตอาํเภออรัญประเทศ มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ บริเวณ
ตอนกลางในเขตอาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ และอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี เป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ย และทางตอนใต ้ในเขตอาํเภอเขาคิชฌกฏู อาํเภอขลุง อาํเภอโป่งนํ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี เป็นภูเขา
สูงชนั ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารท่ีสาํคญัของพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

2.3 สภาพการใช้ทีด่นิ 
 2.3.1 ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) จากการสาํรวจสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัสระแกว้
ในปี 2553 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
พบวา่ ในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีสภาพการใชท่ี้ดิน ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-4) 
  1) พืน้ที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 35,641 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
ไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งรับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้น สถานท่ีราชการ
และสถาบนัต่างๆ 
  2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือท่ี 613,594 ไร่ หรือร้อยละ 60.84 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
ประกอบไปดว้ย 
   - นาขา้ว มีเน้ือท่ี 372,279 ไร่ หรือร้อยละ 36.91 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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   - พืชไร่ มีเน้ือท่ี 201,537 ไร่ หรือร้อยละ 19.98 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ พืชไร่
ผสม ขา้วโพด ออ้ย และมนัสาํปะหลงั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงั 
   - ไมย้นืตน้ มีเน้ือท่ี 35,421 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ไมย้ืน
ตน้ผสม ยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั ยคูาลิปตสั สนประดิพทัธ์ กระถิน ไผ่ และกฤษณา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสั 
   - ไมผ้ล มีเน้ือท่ี 3,383 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม 
มะม่วง และมะขาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกมะม่วงและไมผ้ลผสม 
   - ทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละโรงเรือนเล้ียงสัตว ์มีเน้ือท่ี 952 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ มา้ และสัตวปี์ก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์
  3) พืน้ที่ป่าไม้ มีเน้ือท่ี 325,084 ไร่ หรือร้อยละ 32.23 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ป่าดิบ
รอสภาพฟ้ืนฟ ูป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลดัใบสมบูรณ์ สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ูและ
สวนป่าสมบูรณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นป่าดิบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ี 195,715ไร่ หรือร้อยละ 19.40 ของเน้ือท่ีลุ่ม
นํ้าสาขา 
  4) พืน้ที่แหล่งนํ้า มีเน้ือท่ี 11,678 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ แม่นํ้ า 
ลาํคลอง ทะเลสาบ บึง อ่างเกบ็นํ้า และบ่อนํ้าในไร่นา 
  5) พืน้ที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี 22,593 ไร่ หรือร้อยละ 2.24 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้
ไมล้ะเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า บ่อลูกรัง และบ่อดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไมล้ะเมาะ 
  จากการวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินของลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) พบว่า ในลุ่มนํ้ า
สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีพื้นท่ีเกษตรกรรมครอบคลุมพ้ืนท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึงของลุ่มนํ้ าสาขา 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปลูกขา้วเป็นหลกั รองลงมาเป็นพืชไร่ ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและพ้ืนท่ีป่าไม้
ครอบคลุมพื้นท่ีมากเป็นอนัดบัสองของลุ่มนํ้ าสาขา ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบสมบูรณ์รองลงมาเป็นป่าผลดัใบ
สมบูรณ์ 
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ตารางที ่2-1 สภาพการใช้ทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 
พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 35,641 3.53 

U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้ 358 0.04 
U201 หมู่บา้น 574 0.06 

U201/A401 หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม 22,926 2.27 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 9,222 0.91 

U405 ถนน 1,916 0.19 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 369 0.04 
U503 แหล่งรับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 49 0.00 
U601 สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 227 0.02 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 613,594 60.84 
  นาข้าว 372,279 36.91 

A100 นาร้าง 120 0.01 
A101 นาขา้ว 372,159 36.90 

  พชืไร่ 201,537 19.98 
A201 พืชไร่ผสม 10,964 1.09 
A202 ขา้วโพด 891 0.09 
A203 ออ้ย 83,285 8.26 
A204 มนัสาํปะหลงั 106,397 10.55 

  ไม้ยนืต้น 35,421 3.51 
A301 ไมย้นืตน้ผสม 605 0.06 
A302 ยางพารา 348 0.03 
A303 ปาลม์นํ้ามนั 534 0.05 
A304 ยคูาลิปตสั 33,715 3.34 
A307 สนประดิพทัธ์ 78 0.01 
A308 กระถิน 56 0.01 
A315 ไผ ่ 17 0.00 
A322 กฤษณา 68 0.01 

  ไม้ผล 3,383 0.34 
A401 ไมผ้ลผสม 1,592 0.16 
A407 มะม่วง 1,689 0.17 
A412 มะขาม 102 0.01 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

  ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว์ 952 0.09 

A701 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 808 0.08 
A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือและมา้ 92 0.01 
A703 โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก 52 0.01 

  สถานทีเ่พาะเลีย้งสัตว์นํา้ 22 0.01 

A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 22 0.01 

พืน้ทีป่่าไม้ 325,084 32.23 

F100 ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 263 0.03 
F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 195,715 19.40 
F200 ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 42,142 4.18 
F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 81,876 8.12 
F500 สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ู 105 0.01 
F501 สวนป่าสมบูรณ์ 4,983 0.49 

พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 11,678 1.16 

W101 แม่นํ้า ลาํคลอง 1,321 0.13 
W102 ทะเลสาบ บึง 430 0.04 
W201 อ่างเกบ็นํ้า 9,462 0.94 
W202 บ่อนํ้าในไร่นา 465 0.05 

พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ 22,593 2.24 

M101 ทุ่งหญา้ 163 0.02 
M102 ไมล้ะเมาะ 20,279 2.01 

M2 พ้ืนท่ีลุ่ม 1,815 0.18 
M300 เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า 303 0.03 
M302 บ่อลกูรัง 17 0.00 
M304 บ่อดิน 16 0.00 

รวม 1,008,590 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2553) 
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 2.3.2 ลุ่มนํ้าสาขาห้วยพรมโหด (1702) จากการสาํรวจสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัสระแกว้ ในปี 
2553 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
พบวา่ ในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีสภาพการใชท่ี้ดิน ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-5) 
   1) พืน้ที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 43,729 ไร่ หรือร้อยละ 7.50 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
ไดแ้ก่ ตวัเมืองและย่านการคา้ หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ สนามบิน ถนน โรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งรับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร และสุสาน ป่าชา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นและสถานท่ี
ราชการและสถาบนัต่างๆ 
   2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือท่ี 488,460 ไร่ หรือร้อยละ 83.77 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
ประกอบไปดว้ย 
 - นาขา้ว มีเน้ือท่ี 286,055 ไร่ หรือร้อยละ 49.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พืชไร่ มีเน้ือท่ี 142,057 ไร่ หรือร้อยละ 24.36 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ไร่ร้าง 
พืชไร่ผสม ขา้วโพด ออ้ย และมนัสาํปะหลงั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกออ้ย 
 - ไมย้นืตน้ มีเน้ือท่ี 51,492 ไร่ หรือร้อยละ 8.83 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้ผสม 
ยางพารา ปาลม์นํ้ามนั ยคูาลิปตสั สกั และไผ ่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสั 
 - ไมผ้ล มีเน้ือท่ี 8,211 ไร่ หรือร้อยละ 1.41 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม 
มะพร้าว มะม่วง มะม่วงหิมพานต ์ลาํไย และมะละกอ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ลผสม 
 - ทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละโรงเรือนเล้ียงสตัว ์มีเน้ือท่ี 293 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ มา้ และสัตวปี์ก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก 
 - สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า มีเน้ือท่ี 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
ไดแ้ก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าร้าง และสถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  
 3) พืน้ที่ป่าไม้ มีเน้ือท่ี 27,149 ไร่ หรือร้อยละ 4.66 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ป่าดิบ
สมบูรณ์ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลดัใบสมบูรณ์ และสวนป่าสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าผลดั
ใบสมบูรณ์ 
 4) พืน้ที่แหล่งนํ้า มีเน้ือท่ี 5,090 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ แม่นํ้ า 
ลาํคลอง ทะเลสาบ บึง อ่างเกบ็นํ้า และบ่อนํ้าในไร่นา 
 5) พืน้ที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี 18,656 ไร่ หรือร้อยละ 3.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้
ไมล้ะเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า และบ่อลูกรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไมล้ะเมาะ 
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 จากการวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินของลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) พบวา่ ในลุ่มนํ้ าสาขา
หว้ยพรมโหด (1702) มีพื้นท่ีเกษตรกรรมครอบคลุมพื้นท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึงของลุ่มนํ้าสาขา โดยส่วนใหญ่
จะเป็นพื้นท่ีปลูกขา้วเป็นหลกั รองลงมาเป็นพืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ย และพ้ืนท่ีป่าไมค้รอบคลุมพื้นท่ีมากเป็น
อนัดบัสองของลุ่มนํ้าสาขา ส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ รองลงมาเป็นสวนป่าสมบูรณ์ 

ตารางที ่2-2 สภาพการใช้ทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 43,729 7.50 

U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้ 7,897 1.35 
U201 หมู่บา้น 3,164 0.54 

U201/A401 หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม 16,297 2.79 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 10,035 1.72 

U401 สนามบิน 1,426 0.24 
U405 ถนน 2,362 0.41 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 2,308 0.40 
U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 112 0.02 
U603 สุสาน ป่าชา้ 128 0.02 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 488,460 83.77 

  นาข้าว 286,055 49.06 

A100 นาร้าง 294 0.05 
A101 นาขา้ว 285,761 49.01 

  พชืไร่ 142,057 24.36 

A200 ไร่ร้าง 58 0.01 
A201 พืชไร่ผสม 5,040 0.86 
A202 ขา้วโพด 13,977 2.40 
A203 ออ้ย 62,225 10.67 
A204 มนัสาํปะหลงั 60,757 10.42 

 ไม้ยนืต้น 51,492 8.83 

A301 ไมย้นืตน้ผสม 373 0.06 
A302 ยางพารา 2,459 0.42 
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ตารางที ่2-2 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A303 ปาลม์นํ้ามนั 102 0.02 
A304 ยคูาลิปตสั 48,209 8.27 
A305 สัก 153 0.03 
A315 ไผ ่ 196 0.03 

  ไม้ผล 8,211 1.41 

A401 ไมผ้ลผสม 5,311 0.91 
A405 มะพร้าว 48 0.01 
A407 มะม่วง 2,731 0.47 
A408 มะม่วงหิมพานต ์ 10 0.00 
A413 ลาํไย 29 0.00 
A415 มะละกอ 82 0.01 

  ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว์ 293 0.05 

A701 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 30 0.01 
A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ 64 0.01 
A703 โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก 199 0.03 

  สถานทีเ่พาะเลีย้งสัตว์นํา้ 352 0.06 

A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าร้าง 109 0.02 
A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 243 0.04 

พืน้ทีป่่าไม้ 27,149 4.66 

F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 55 0.01 
F200 ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 3,298 0.57 
F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 19,207 3.29 
F501 สวนป่าสมบูรณ์ 4,589 0.79 

พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 5,090 0.87 

W101 แม่นํ้าลาํคลอง 2,418 0.41 
W102 ทะเลสาบ บึง 106 0.02 
W201 อ่างเกบ็นํ้า 1,693 0.29 
W202 บ่อนํ้าในไร่นา 873 0.15 
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ตารางที ่2-2 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ 18,656 3.20 

M101 ทุ่งหญา้ 68 0.01 
M102 ไมล้ะเมาะ 17,554 3.01 

M2 พ้ืนท่ีลุ่ม 729 0.13 
M300 เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า 285 0.05 
M302 บ่อลกูรัง 20 0.00 

รวม 583,084 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2553) 
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  5) พืน้ที่เบ็ดเตลด็ มีเน้ือท่ี 19,403 ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้
ไมล้ะเมาะ พื้นท่ีลุ่ม และบ่อลูกรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไมล้ะเมาะ 
   จากการวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินของลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) พบว่า
ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีพื้นท่ีเกษตรกรรมครอบคลุมพื้นท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึงของ
ลุ่มนํ้ าสาขา โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่เป็นหลกั ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั และออ้ย รองลงมา
เป็นไมผ้ล ไดแ้ก่ ลาํไย และไมผ้ลผสม และพื้นท่ีป่าไมค้รอบคลุมพื้นท่ีมากเป็นอนัดบัสองของลุ่มนํ้ าสาขา 
ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบสมบูรณ์ รองลงมาเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ 

ตารางที ่2-3 สภาพการใช้ทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 30,506 3.17 

U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้ 704 0.07 
U201 หมู่บา้น 9,708 1.01 

U201/A401 หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม 9,131 0.95 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 4,315 0.45 

U405 ถนน 2,041 0.21 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 2,105 0.22 
U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร 369 0.04 
U503 แหล่งรับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 24 0.00 
U601 สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 39 0.00 
U602 สนามกอลฟ์ 2,070 0.22 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 530,698 55.16 

  นาข้าว 63,232 6.57 

A100 นาร้าง 39 0.00 
A101 นาขา้ว 63,193 6.57 

  พชืไร่ 235,901 24.52 

A201 พืชไร่ผสม 3,387 0.35 
A202 ขา้วโพด 23,451 2.44 
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A202/A301 ขา้วโพด/ไมย้นืตน้ผสม 10 0.00 
A202/A302 ขา้วโพด/ยางพารา 625 0.06 
A202/A411 ขา้วโพด/กลว้ย 32 0.00 
A202/A413 ขา้วโพด/ลาํไย 141 0.01 

A203 ออ้ย 16,022 1.67 
A204 มนัสาํปะหลงั 178,935 18.60 

A204/A301 มนัสาํปะหลงั/ไมย้นืตน้ผสม 47 0.00 
A204/A302 มนัสาํปะหลงั/ยางพารา 6,627 0.69 
A204/A411 มนัสาํปะหลงั/กลว้ย 9 0.00 
A204/A413 มนัสาํปะหลงั/ลาํไย 6,576 0.68 
A204/A415 มนัสาํปะหลงั/มะละกอ 15 0.00 

A224 มะเขือเทศ 24 0.00 

  ไม้ยนืต้น 60,796 6.32 

A301 ไมย้นืตน้ผสม 529 0.05 
A301/A413 ไมย้นืตน้ผสม/ลาํไย 10 0.00 

A302 ยางพารา 46,618 4.85 
A302/A406 ยางพารา/ล้ินจ่ี 29 0.00 
A302/A411 ยางพารา/กลว้ย 29 0.00 
A302/A413 ยางพารา/ลาํไย 124 0.01 
A302/A426 ยางพารา/แกว้มงักร 15 0.00 

A303 ปาลม์นํ้ามนั 4,863 0.51 
A304 ยคูาลิปตสั 5,218 0.54 
A305 สัก 2,998 0.31 
A306 สะเดา 164 0.02 
A308 กระถิน 138 0.01 

A308/A322 กระถิน/กฤษณา 12 0.00 
A323 ตะก ู 49 0.01 

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2-22 
 

 

ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

  ไม้ผล 169,774 17.65 

A401 ไมผ้ลผสม 62,322 6.48 
A402 ส้ม 6 0.00 
A403 ทุเรียน 13,240 1.38 

A403/A411 ทุเรียน/กลว้ย 387 0.04 
A403/A413 ทุเรียน/ลาํไย 1,863 0.19 
A403/A419 ทุเรียน/มงัคุด 1,881 0.20 
A403/A420 ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง 424 0.04 

A404 เงาะ 1,307 0.14 
A404/A413 เงาะ/ลาํไย 48 0.00 

A405 มะพร้าว 449 0.05 
A406 ล้ินจ่ี 865 0.09 

A406/A413 ล้ินจ่ี/ลาํไย 496 0.05 
A407 มะม่วง 4,282 0.45 

A407/A412 มะม่วง/มะขาม 24 0.00 
A407/A413 มะม่วง/ลาํไย 2,005 0.21 

A408 มะม่วงหิมพานต ์ 547 0.06 
A409 พทุรา 52 0.01 

A410/A413 นอ้ยหน่า/ลาํไย 6 0.00 
A411 กลว้ย 896 0.09 

A411/A413 กลว้ย/ลาํไย 254 0.03 
A412 มะขาม 3,379 0.35 

A412/A413 มะขาม/ลาํไย 156 0.02 
A413 ลาํไย 72,894 7.58 

A413/A415 ลาํไย/มะละกอ 277 0.03 
A413/A416 ลาํไย/ขนุน 47 0.00 
A413/A420 ลาํไย/ลางสาด ลองกอง 127 0.01 
A413/A426 ลาํไย/แกว้มงักร 53 0.01 

A415 มะละกอ 585 0.06 
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A416 ขนุน 50 0.01 
A417 กระทอ้น 7 0.00 
A419 มงัคุด 491 0.05 
A420 ลางสาด ลองกอง 216 0.02 
A421 ระกาํ สละ 9 0.00 
A426 แกว้มงักร 106 0.01 
A429 มะปราง มะยงชิด 23 0.00 

  พชืสวน 139 0.01 

A501 พืชสวนผสม 42 0.00 
A502 พืชผกั 10 0.00 
A505 พริกไทย 87 0.01 

  ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว์ 680 0.07 

A700 โรงเรือนร้าง 406 0.04 
A701 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 274 0.03 

  สถานทีเ่พาะเลีย้งสัตว์นํา้ 176 0.02 

A901 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าผสม 154 0.02 
A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 22 0.00 

พืน้ทีป่่าไม้ 370,005 38.46 

F100 ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 1,916 0.20 
F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 304,435 31.64 
F200 ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 2,909 0.30 
F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 51,421 5.35 
F501 สวนป่าสมบูรณ์ 9,324 0.97 

พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 11,422 1.19 

W101 แม่นํ้าลาํคลอง 3,428 0.36 
W102 ทะเลสาบ บึง 101 0.01 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 127 0.01 
W201 อ่างเกบ็นํ้า 6,271 0.65 
W202 บ่อนํ้าในไร่นา 1,495 0.16 
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ 19,403 2.02 

M101 ทุ่งหญา้ 7,246 0.75 
M102 ไมล้ะเมาะ 11,949 1.24 

M2 พ้ืนท่ีลุ่ม 51 0.01 
M302 บ่อลกูรัง 157 0.02 

รวม 962,034 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2553) 
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2.4 ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 2.4.1 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
  1) ด้านสังคม 
  1.1) เขตการปกครอง 
 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีพื้นท่ีครอบคลุม 1 จงัหวดั คือ พื้นท่ี
บางส่วนในอาํเภอโคกสูง ตาพระยา วฒันานคร อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รวม 4 อาํเภอ 15 ตาํบล 
โดยมีเน้ือท่ีอยูใ่นลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 1,613.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,008,590 ไร่ 
 1.2) ประชากรและโครงสร้างประชากร 
  (1) จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากร 
 การศึกษาเพื่อวางแผนพฒันาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเกษตรกรรม 
ดา้นอุตสาหกรรม หรือวางแผนการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีต่างๆ จาํเป็นตอ้งพิจารณาตวัแปรดา้นสงัคมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชท้รัพยากรในเขตพ้ืนที่นั้นๆ และตวัแปรสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณา
ตวัแปรหน่ึง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีดาํเนินการศึกษา ทั้ งน้ี เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะ
โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงในระยะท่ีผ่านมา ซ่ึงจะนําไปสู่การวิเคราะห์และคาดประมาณ
แนวโนม้ในอนาคตว่าจะเปล่ียนแปลงเพิ่มมากนอ้ยเท่าไร เพราะถา้ประชากรเพิ่มมากข้ึนยอ่มหมายถึง
ความตอ้งการใชท้รัพยากรในอนาคตท่ีจะตอ้งเพิม่ข้ึน รวมถึงความตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีดินเพื่อการผลิต
อาหารท่ีจะตอ้งเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงหากการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชากรในพื้นท่ี 
ก็จะทาํให้โครงการต่างๆ ประสบผลสาํเร็จตามไปดว้ย ซ่ึงจาํนวนประชากรในพ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษา
ตามหลกัฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2555 พบวา่ 
 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีจาํนวนประชากร 98,075 คน เป็นเพศ
ชาย 49,563 คน และเพศหญิง 48,512 คน โดยมีประชากรอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จาํนวน 3,434 คน 
และอยูน่อกเขตเทศบาล จาํนวน 94,641 คน มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 28,916 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อ
ครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 61 คนต่อตารางกิโลเมตร จากจาํนวนประชากร
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ตั้งแต่ปี 2551-2555 พบว่า ประชากรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
แต่เพิ่มข้ึนไม่มากนกั เฉล่ียร้อยละ 0.67 0.72 0.36 และ 0.74 ของปีก่อนหนา้ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-4) 
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ตารางที ่2-4 จํานวนประชากร ครัวเรือน ขนาดครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2551-2555 

รายการ 

ปี 

2551 2552 2553 2554 2555 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 

ประชากร (คน) 3,505 92,173 95,678 3,478 92,841 96,319 3,500 93,509 97,009 3,458 93,898 97,356 3,434 94,641 98,075 

 ชาย 1,785  46,628 48,413  1,777  46,932  48,709  1,772  47,278  49,050  1,758  47,452  49,210  1,736  47,827  49,563  
 หญิง 1,720  45,545  47,266  1,701  45,909  47,610  1,728  46,230  47,959  1,700  46,446  48,146  1,698  46,814  48,512  
อตัราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) - - - -0.76 0.72 0.67 0.63 0.72 0.72 -1.19 0.42 0.36 -0.71 0.79 0.74 
จาํนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,228 24,404 25,632 1,248 24,990 26,237 1,281 25,682 26,963 1,354 26,305 27,660 1,418 27,498 28,916 
ขนาดครัวเรือน (คน : ครัวเรือน) 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 
ความหนาแน่น (คน : ตร.กม.) 

  
59 

  
60 

  
60 

  
60 

  
61 

พื้นที่ในลุ่มนํ้า (ตร.กม.)     1,613.74     1,613.74     1,613.74     1,613.74     1,613.74 

ทีม่า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556)  
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 (2) การคาดประมาณประชากร 
 จากจาํนวนประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในช่วง 
5 ปี ท่ีผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี  2551-2555 เม่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรในลุ่มนํ้ า
สาขา พบว่า มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ0.59 สามารถนาํมาคาํนวณเพื่อคาดประมาณ
แนวโนม้ของประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในอนาคตอีก 5 ปี ขา้งหนา้ คือ ในปี 2560 จาํนวนประชากร
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) จะมีประมาณ 100,968 คน 
 (3) โครงสร้างประชากร 
 จากจาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
ทั้งหมด 98,075 คน พบว่า มีประชากรท่ีอยูใ่นกาํลงัแรงงาน 58,237 คน หรือ ร้อยละ 59.38 ของประชากร
ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ทั้งหมด สาํหรับผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานนั้นเป็นผูมี้งานทาํ 
56,713 คน เป็นผูว้่างงาน 882 คน และเป็นผูร้อฤดูกาล 642 คน ส่วนประชากรท่ีอยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
คือ ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงานมีจาํนวน 21,979 หรือ ร้อยละ 22.41 สาํหรับผูท่ี้อยู่
นอกกาํลงัแรงงานนั้น เป็นผูท้าํงานบา้น 7,941 คน กาํลงัเรียนหนังสือ 5,535 คน และอ่ืนๆ 8,503 คน 
นอกจากน้ีมีประชากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 15 ปี ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) จาํนวน 
17,859 คน หรือ ร้อยละ 18.21 (รูปท่ี 2-7) 
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รูปที ่2-7 โครงสร้างประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน ปี 2555 
ทีม่า : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556)  

 2) ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1) ลกัษณะการถือครองทีด่ินและลกัษณะการใช้ทีด่ินเพือ่การเกษตร 
 จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีขนาด
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 57.76 ไร่ต่อครัวเรือน โดยลกัษณะการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเอง 
ส่วนลกัษณะการใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นท่ีไร่เฉล่ีย 37.59 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 65.08 ของพ้ืนท่ีถือครอง
ทั้งหมด รองลงมา เป็นท่ีนา ท่ีอยูอ่าศยั และไมผ้ล/ไมย้นืตน้ หรือเฉล่ีย 18.65 1.01 และ 0.51 ไร่ต่อครัวเรือน 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-5 และ 2-6) 

ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
98,075 คน 

ประชากรอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

17,859 คน (18.21%) 
ผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
58,237 คน (59.38%) 

ผูอ้ยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
21,979 คน (22.41%) 

ผูมี้งานทาํ 
56,713 คน (57.83%) 

ผูร้อฤดูกาล 
642 คน (0.65%) 

ผูว้า่งงาน 
882 คน (0.90%) 

ทาํงานบา้น 
7,941 คน (8.10%) 

อ่ืนๆ 
8,503คน (8.67%) 

เรียนหนงัสือ 
5,535 คน (5.64%) 
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ตารางที ่2-5 ลกัษณะการถือครองทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการถือครองทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ของตนเอง 56.56 97.91 
เช่า 1.20 2.09 

รวม 57.76 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

ตารางที ่2-6 ลกัษณะการใช้ทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการใช้ทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ท่ีอยูอ่าศยั 1.01 1.74 
ท่ีนา 18.65 32.29 
ท่ีไร่ 37.59 65.08 
ท่ีไมผ้ล/ไมย้นืตน้ 0.51 0.89 

รวม 57.76 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 2.2) สภาพการผลติด้านการเกษตรทีสํ่าคญั 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ข้ึนอยูก่บั
การผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบาย
และแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2556 พบวา่ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) พื้นท่ี
ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 613,594 ไร่ หรือร้อยละ 60.84 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา โดยส่วนใหญ่
เป็นพื้นท่ีนา 372,159 ไร่ หรือร้อยละ 36.90 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา อนัดบัสอง คือ พื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงั 
106,397 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 และอนัดบัสาม คือ พื้นท่ีปลูกออ้ย 83,285 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 ตามลาํดบั 
ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2-1) 
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 (1) การผลติพชื 
 ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ปีการผลิต 2554-2555 มีพืช
เศรษฐกิจหลกัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงาน จากการท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ดงันั้น ราคาพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นตวัช้ีวดัถึงฐานะความเป็นอยู่ของ
ประชากร ทั้ งน้ี เพราะอาํนาจซ้ือของเกษตรกรจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับราคาสินคา้เกษตรในช่วง
ขณะนั้น และเป็นขอ้บ่งช้ีถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้ าสาขานั้นดว้ย สาํหรับสภาพการผลิต
และการตลาดของพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-7) 
 ข้าว ขา้วท่ีปลูกในลุ่มนํ้ าสาขาในปีการผลิต 2554-2555 มีทั้งขา้วเจา้นาปี 
ขา้วเจา้นาปรัง และขา้วเหนียวนาปี โดยพ้ืนท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียของ
ขา้วเจา้นาปี ในปีการผลิต 2555 เท่ากบั 641,554 ไร่ 634,167 ไร่ 286,142 ตนั และ 451 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลาํดบั ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากปีการผลิต 2554 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.52 2.11 34.11 และ 31.10 ตามลาํดบั 
ส่วนการผลิตขา้วเจา้นาปรัง พบว่า ในปีการผลิต 2555 มีแนวโนม้ลดลงจาก ปีการผลิต 2554 เลก็นอ้ย ขณะท่ี
การผลิตขา้วเหนียวนาปี พบว่า ในปีการผลิต 2554 มีพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย 
1,327 ไร่ 1,188 ไร่ 530 ตนั และ 446 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั แต่ในปีการผลิต 2555 การผลิตขา้วเหนียวนาปี
มีแนวโนม้ลดลงจากปีการผลิต 2554 โดยพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย ลดลงร้อยละ 
78.90 76.85 79.25 และ 10.31 ตามลาํดบั พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ 105
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ราคา
ขา้วเจา้นาปีท่ีเกษตรกรขายได้ในปีการผลิต 2554-2555 เท่ากับ 11,671 และ 11,245 บาทต่อตนั ตามลาํดบั 
ส่วนราคาขา้วเจา้นาปรังท่ีเกษตรกรขายได ้เท่ากบั 8,447 และ 10,172 บาทต่อตนั ตามลาํดบั และขา้วเปลือกเหนียว
เมลด็ยาวความช้ืน 14-15% ในปี 2554 ราคา 13,614 บาทต่อตนั และในปี 2555 ราคา 12,300 บาทต่อตนั  
 มันสําปะหลัง ในปีการผลิต 2554 มีพื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงั 428,554 ไร่ 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียว 408,985ไร่ ผลผลิตรวม 1,870,697 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 4,574 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนในปี
การผลิต 2555 พบว่า พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย มีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 
6.44 5.51 30.43 และ 26.37 จากปีการผลิต 2554 ตามลาํดบั โดยพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัท่ีเกษตรกรนิยมปลูก 
คือ ระยอง5 เกษตรศาสตร์ และหว้ยบง 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า มนัสาํปะหลงัท่ี
เกษตรกรขายไดใ้นปีการผลิต 2555 ราคา 2.09 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีการผลิต 2554 ซ่ึงขายไดร้าคา 
2.68 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจีนชะลอการนาํเขา้มนัเส้นใย เพราะปัญหาฝุ่ นมนัเสน้ ประกอบ
กบัการดาํเนินโครงการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลงัล่าชา้และเปิดจุดรับจาํนาํไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของเกษตรกร 
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 อ้อยโรงงาน ในปีการผลิต 2554 มีพื้นท่ีปลูกออ้ยโรงงาน 231,613 ไร่ พื้นท่ีเก็บ
เก่ียว 231,233 ไร่ ผลผลิตรวม 2,427,946 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 10,500 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีการผลิต 
2555 พบว่า พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีเก็บเก่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็น 280,142 ไร่ และ 236,782 ไร่ ตามลาํดบั 
ส่วนผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงเป็น 2,250,316 ตนั และ 9,504 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลง
ร้อยละ 7.32 และ 9.49 ตามลาํดบั โดยพนัธ์ุออ้ยท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ LK92 และขอนแก่น 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา่ ราคาออ้ย
โรงงานท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปีการผลิต 2555 ราคา 954 บาทต่อตนั ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จากปีการผลิต 
2554 ซ่ึงมีราคา 908 บาทต่อตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.07 

ตารางที ่2-7 สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเกษตรกรในพืน้ที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน  
  (1701) ปีการผลติ 2554-2555 

ชนิดพชื 

ปี 2554 ปี 2555 

พืน้ทีป่ลูก 
พืน้ที ่

ผลผลติรวม 
ผลผลติ
เฉลีย่ 

พืน้ทีป่ลูก 
พืน้ที ่

ผลผลติรวม 
ผลผลติ
เฉลีย่ เกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่ว 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 

ข้าว 651,889 646,485 226,993 351 666,638 658,656 299,362 455 
ขา้วเจา้นาปี 625,756 621,083 213,356 344 641,554 634,167 286,142 451 
ขา้วเจา้นาปรัง 24,806 24,214 13,107 541 24,804 24,214 13,110 541 
ขา้วเหนียวนาปี 1,327 1,188 530 446 280 275 110 400 

มนัสําปะหลงั 428,554 408,985 1,870,697 4,574 400,954 386,448 1,301,529 3,368 
อ้อยโรงงาน 231,613 231,233 2,427,946 10,500 280,142 236,782 2,250,316 9,504 

หมายเหตุ : ขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วเป็นขอ้มูลระดบัอาํเภอ พืชอ่ืน  ๆเป็นขอ้มูลระดบัจงัหวดัท่ีมีขอบเขตอยูใ่นลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
 ในพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ 
ทีม่า : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (2) การปศุสัตว์ 
 การผลิตทางดา้นปศุสัตวใ์นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีสัตว์
เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด ซ่ึงการเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจดงักล่าวจะ
กระจายอยูท่ ัว่ไปในอาํเภอท่ีมีขอบเขตอยูใ่นพื้นท่ีดาํเนินการศึกษารายละเอียดของการเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจ 
มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-8และภาคผนวกท่ี 1) 
 โคเนื้อ มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอําเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงโคเน้ือ 
จาํนวน 31,391 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 17,513 
ตวั หรือร้อยละ 55.79 ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในเขตลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701)ในปี 
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2554 มีการเล้ียงโคเน้ือ จาํนวน 30,528 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.75 อาํเภอท่ีมี
การเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จาํนวน 15,036 ตวั หรือร้อยละ 49.25 ของจาํนวนโคเน้ือท่ี
ถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคเน้ือ จาํนวน 25,229 ตวั ซ่ึงมี
ปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 17.36 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดั
สระแก้ว จาํนวน 15,203 ตวั หรือร้อยละ 60.26 ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนบน (1701)  
 โคนม เกษตรกรยงัไม่ค่อยนิยมเล้ียงกนัมากนกั ในปี 2553 มีการเล้ียงโคนม 
จาํนวน 39 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 34 ตวั 
หรือร้อยละ 87.18 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2554 มีการ
เล้ียงโคนม จาํนวน 39 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเท่ากบั ปี 2553 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 34 ตวั หรือร้อยละ 87.18 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคนม จาํนวน 7 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 
ร้อยละ 82.05 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 6 ตวั หรือร้อยละ 
85.71 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 กระบือ ในปี 2553 มีการเล้ียงกระบือ จาํนวน 7,398 ตวั โดยอาํเภอตาพระยา 
จงัหวดัสระแกว้ มีการเล้ียงมากท่ีสุด จาํนวน 3,275 ตวั หรือร้อยละ 44.27 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2554 มีการเล้ียงกระบือจาํนวน 7,729 ตวั ซ่ึงปริมาณ
การเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 4.47 อาํเภอท่ีเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
จาํนวน 2,906 ตวั หรือร้อยละ 37.60 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
(1701) ในปี 2555 มีการเล้ียงกระบือ จาํนวน 6,802 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 
11.99 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 2,915 ตวั หรือร้อยละ 
42.86 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 สุกรพืน้เมือง ในปี 2553 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมือง จาํนวน 3,419 ตวั โดยอาํเภอ
ท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 2,169 ตวั หรือร้อยละ 63.44 
ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2554 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมือง 
จาํนวน 4,058 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 18.69 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 1,774 ตวั หรือร้อยละ 43.72 ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียง
ในเขตลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2555 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมือง จาํนวน 6,784 ตวั มีปริมาณ
การเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 67.18 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 
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จาํนวน 1,981 ตวั หรือร้อยละ 29.20 ตวั ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในเขตลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนบน (1701) 
 ไก่พื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงไก่
พื้นเมือง จาํนวน 171,303 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
จาํนวน 75,497 ตวั หรือร้อยละ 44.07 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
(1701) ในปี 2554 มีการเล้ียงไก่พื้นเมือง จาํนวน 185,840 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 
ร้อยละ 8.49 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 70,117 ตวั หรือ
ร้อยละ 37.73 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2555 
มีการเล้ียงไก่พื้นเมือง จาํนวน 187,835 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 1.07 อาํเภอท่ีมี
การเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 66,929 ตวั หรือร้อยละ 35.63 ของ
จาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 เป็ดพื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ด
พื้นเมือง จาํนวน 1,035,344 ตัว โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภอตาพระยา จังหวดั
สระแกว้ จาํนวน 1,028,025 ตวั หรือร้อยละ 99.29 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) ในปี 2554 มีการเล้ียงเป็ดพื้นเมือง จาํนวน 24,627 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียง
ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 97.62 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
จาํนวน 14,629 ตวั หรือร้อยละ 59.40 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
(1701) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดพ้ืนเมือง จาํนวน 28,355 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 
ร้อยละ 15.14 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 14,940 ตวั 
หรือร้อยละ 52.69 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
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ตารางที ่2-8 ปริมาณปศุสัตว์ทีส่ําคญั อตัราการเปลีย่นแปลงและเกษตรกรผู้เลีย้งในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2553 -2555  

ชนิดสัตว์ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน 

(ตัว) เปลีย่นแปลง เกษตรกร (ตัว) เปลีย่นแปลง เกษตรกร (ตัว) เปลีย่นแปลง เกษตรกร 

 
(%) (ราย) 

 
(%) (ราย) 

 
(%) (ราย) 

โคเนื้อ 31,391 - 2,269 30,528 -2.75 2,483 25,229 -17.36 2401 
โคนม 39 - 6 39 0.00 6 7 -82.05 2 
กระบือ 7,398 - 574 7,729 4.47 824 6,802 -11.99 612 
สุกร 3,419 - 523 4,058 18.69 634 6,784 67.18 771 
ไก่พื้นเมือง 171,303 - 6,851 185,840 8.49 7,814 187,835 1.07 7,934 
เป็ดพื้นเมือง 1,035,344 - 1,743 24,627 -97.62 1,907 28,355 15.14 2212 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
ทีม่า : กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556)  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2-37 
 

 

 (3) การประมง 
 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจการประมงในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) เป็นการศึกษาขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอ เฉพาะอาํเภอท่ีมีขอบเขตอยูใ่นพื้นท่ีลุ่ม
นํ้าสาขา ซ่ึงในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีสภาพการผลิตดา้นการประมง ดงัน้ี 
 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืด 
 จากการศึกษาขอ้มูลการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืดในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาป
ตอนบน (1701) ในช่วงปี 2554-2555 พบวา่ ปี 2555 มีจาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด 2,744 
ครัวเรือน จาํนวนบ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด 3,716 บ่อ เน้ือท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด 2,177.25 ไร่ และปริมาณ
การจบัสัตวน์ํ้ าจืด 605,049.00 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 
2,186 ครัวเรือน จาํนวนบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 2,917 บ่อ เน้ือท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด 1,370 ไร่ และ
ปริมาณการจบัสตัวน์ํ้ าจืด 601,150.00 กิโลกรัม ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-9) 
 การจับสัตว์นํา้จืดจากแหล่งนํา้ธรรมชาติ 
 ในช่วงปี 2554-2555 มีการจบัสัตวน์ํ้ าจืดจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติในพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน ปลาตะเพียน และปลาหมอ 
เป็นตน้ โดยในปี 2555 สามารถจบัสัตวน์ํ้ าจืดไดร้วม 704,480.00 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงสามารถ
จบัสตัวน์ํ้ าจืดได ้505,400.00 ตนั (ตารางท่ี 2-10) 
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ตารางที ่2-9 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืดในพืน้ทีลุ่่มนํา้โตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2554-2555 

จังหวดั/อาํเภอ 

2554 2555 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่
(ไร่) 

ปริมาณการจับ
สัตว์นํา้จืด 
(กโิลกรัม) 

มูลค่า 
(บาท) 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่
(ไร่) 

ปริมาณการจับ
สัตว์นํา้จืด 
(กโิลกรัม) 

มูลค่า 
(บาท) 

สระแก้ว           
โคกสูง 488.00 662 392.00 122,800.00 5,980,500.00 648 959 590.25 186,485.00 5,566,690.00 
ตาพระยา 560.00 812 306.00 120,200.00 6,135,800.00 601 883 471.25 96,592.00 4,190,236.00 
วฒันานคร 430.00 695 294.00 304,700.00 14,419,400.00 652 882 588.00 253,990.00 13,554,280.00 
อรัญประเทศ 708.00 748 378.00 53,450.00 2,756,600.00 843 992 527.75 67,982.00 3,114,617.00 

รวม 2,186 2,917 1,370 601,150.00 29,292,300.00 2,744 3,716 2,177.25 605,049.00 26,425,823.00 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน 
ที่มา : สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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ตารางที ่2-10 ปริมาณสัตว์นํา้จืดทีจ่ับได้จากแหล่งนํา้ธรรมชาต ิจําแนกตามชนิดของสัตว์นํา้จืด ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน ปี 2554-2555 
หน่วย : ตนั 

จังหวดั/อาํเภอ 

2554 2555 

 ป
ลา
ดุก

  

 ป
ลา
นิล

  

 ป
ลา
ช่อ

น 
 

 ป
ลา
ตะ

เพ
ยีน

  

 ป
ลา
หม

อ  

 อืน่
 ๆ 

 

 รว
ม 

 

 ป
ลา
ดุก

  

 ป
ลา
นิล

  

 ป
ลา
ช่อ

น 
 

 ป
ลา
ตะ

เพ
ยีน

  

 ป
ลา
หม

อ  

 อืน่
 ๆ 

 

 รว
ม 

 

สระแก้ว                             
  โคกสูง 60,000.00 63,000.00 3,500.00 8,000.00 500.00 5,200.00 140,200.00 1,378.00 4,346.00 2,650.00 4,982.00 * 21,624.00 34,980.00 

  ตาพระยา 26,000.00 7,800.00 2,600.00 5,200.00 800.00 32,300.00 74,700.00 12,590.00 15,350.00 10,700.00 34,220.00 17,820.00 105,220.00 195,900.00 
  วฒันานคร 52,000.00 22,000.00 26,000.00 2,500.00 2,500.00 91,800.00 196,800.00 4,500.00 13,000.00 16,900.00 19,100.00 3,200.00 335,400.00 392,100.00 
  อรัญประเทศ 55,000.00 27,500.00 5,500.00 1,100.00 500.00 4,100.00 93,700.00 9,300.00 7,300.00 15,600.00 10,600.00 5,160.00 33,540.00 81,500.00 

รวม 193,000.00 120,300.00 37,600.00 16,800.00 4,300.00 133,400.00 505,400.00 27,768.00 39,996.00 45,850.00 68,902.00 26,180.00 495,784.00 704,480.00 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน 

ทีม่า : สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 2.3) การอุตสาหกรรม 
 ภาคการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษาส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพิง
ทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั โดยสังเกตไดจ้ากอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นประเภทท่ีมีจาํนวน
โรงงานมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเก่ียวกบัการสี ฝัด หรือขดัขา้ว เป็นตน้ 
ในปี 2555 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีโรงงานจาํนวน 121 โรงงาน จาํนวนเงินลงทุน 
716,740,713 บาท และมีแรงงานจาํนวน 1,299 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึงมีจาํนวน 92 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 76.03 ของจาํนวนโรงานทั้งหมด มีสดัส่วน
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 69.27 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จาํนวน 8 โรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปไม  ้จาํนวน 7 โรงงาน อุตสาหกรรมบริการ จาํนวน 5 โรงงาน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 1 โรงงาน อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ จาํนวน 1 โรงงาน 
นอกจากน้ีมีอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ จาํนวน 7 โรงงาน (ในท่ีน้ีขอยกตวัอย่างชนิดของประเภท
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงงานหอ้งเยน็ จาํนวน 3 โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาคการเกษตรเป็นการหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตดัแผ่นยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทาํในสวน
ยางหรือป่า จาํนวน 2 โรงงาน และการทาํร่ม ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง หรือไฟแช็ก 
จาํนวน 1 โรงงาน เป็นตน้) 
 การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553-2555 มีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง แต่อตัราการขยายตวัไม่มากนัก โดยในปี 2553 มีจาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 109 โรงงาน เม่ือถึงปี 
2555 มีจาํนวนโรงงานทั้ งส้ิน 121 โรงงาน เพ่ิมข้ึน 12 โรงงาน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.00 ของปี 2553 
ประเภทของโรงงานท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม
แปรรูปไม ้และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดา้นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2555 
มีแรงงานทั้งหมด 1,299 คน เป็นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นอุตสาหกรรมการเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.64 ของจาํนวนแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้คิดเป็นร้อยละ 5.54 
อุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นร้อยละ 5.47 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 4.08 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คิดเป็นร้อยละ 3.31 อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ คิดเป็นร้อยละ 
0.15 ส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีจาํนวนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 43.80 (ตารางท่ี 2-11) 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร ในปี 2555 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
สีฝัด หรือขดัขา้ว จาํนวน 62 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของจาํนวนเงินลงทุน
ทั้งหมดในอุตสาหกรรมการเกษตร มีแรงงานจาํนวน 241 คน รองลงมา เป็น โรงงานการปอกหัวพืช 
หรือทาํหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง จาํนวน 27โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 5.41 
และมีแรงงาน จาํนวน 130 คน โรงงานการตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช จาํนวน 1 โรงงาน มีสัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 3.32 และมีแรงงานจาํนวน 3 คน โรงงานทาํแป้ง จาํนวน 1 โรงงาน มีสัดส่วน
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การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 84.20 และมีแรงงานจาํนวน 113 คน โรงงานการป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช 
จาํนวน 1 โรงงาน มีสดัส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 0.16 และมีแรงงานจาํนวน 2 คน (ตารางท่ี 2-12) 

ตารางที ่2-11 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในพืน้ทีลุ่่มนํา้ 
 สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2553-2555 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน เงนิลงทุน (บาท) แรงงาน (คน) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
อุตสาหกรรมการเกษตร 86 91 92 68,255,713 494,255,713 496,455,713 354 485 489 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 8 8 8 33,545,000 33,545,000 33,545,000 53 53 53 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ 6 7 7 5,675,000 6,085,000 6,085,000 63 72 72 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1 1 1 7,250,000 7,250,000 7,250,000 43 43 43 
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 1 1 1 465,000 465,000 465,000 2 2 2 
อุตสาหกรรมบริการ 3 4 5 22,310,000 24,810,000 89,810,000 21 26 71 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 4 5 7 73,400,000 75,380,000 83,130,000 538 552 569 

รวม 109 117 121 210,900,713 641,790,713 716,740,713 1,074 1,233 1,299 

หมายเหตุ : อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่  -โรงงานหอ้งเยน็ 
- การหัน่ ผสม รีดใหเ้ป็นแผน่ หรือตดัแผน่ยางยางธรรมชาติ 
ซ่ึงมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า 

- การทาํเคร่ืองเล่น 
- การทาํร่ม ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง หรือไฟแชก็ 

ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 

ตารางที ่2-12 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
  โตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2553-2555 

ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน 

ปี 
เงนิลงทุน (บาท) 

ปี 
แรงงาน (คน) 

ปี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
การตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช 1 1 1 16,500,000 16,500,000 16,500,000 3 3 3 
การสี ฝัด หรือขดัขา้ว 62 62 62 34,298,100 34,298,100 34,298,100 241 241 241 
การทาํแป้ง  - 1 1 - 418,000,000 418,000,000  - 113 113 
การป่นหรือบด เมลด็พืช หรือหวัพืช 1 1 1 800,000 800,000 800,000 2 2 2 
การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเส้น 22 26 27 16,657,613 24,657,613 26,857,613 108 126 130 

แวน่ หรือแท่ง 
         

รวม 86 91 92 68,255,713 494,255,713 496,455,713 354 485 489 
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 2.4) ปัญหา ความต้องการและทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 (1) ปัญหาด้านการผลติพชืและการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 ปัญหาด้านการผลติพชืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอย่างท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนบน (1701) มีปัญหาในการผลิตพืช ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-13) 
 ข้าว เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอย่างประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้ งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างส่วนมากประสบปัญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.23 ของเกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง ปัญหาปัจจยัการผลิต
มีราคาสูง ปัญหาศตัรูพืชรบกวน ปัญหาโรคระบาด ปัญหานํ้ าท่วม ปัญหาขาดแคลนนํ้ าเพื่อการเกษตร 
ปัญหาวชัพืชรบกวน และปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) คิดเป็นร้อยละ 78.85 73.08 32.69 32.69 
30.77 25.00 19.23 และ 13.46 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ 
 มันสําปะหลงั เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิด
เป็นร้อยละ 55.13 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างส่วนมากประสบปัญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของเกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง ปัญหาปัจจยัการผลิต
มีราคาสูง ปัญหาศตัรูพืชรบกวน ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) ปัญหานํ้ าท่วม 
และปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า คิดเป็นร้อยละ 93.02 67.44 32.56 20.93 18.60 13.95 และ 13.95 ตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ 
 อ้อยโรงงาน เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิด
เป็นร้อยละ 23.08 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่งท่ี
ประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาฝนแลง้/ท้ิงช่วง รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า 
ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาศตัรูพืชรบกวน ปัญหานํ้ าท่วม ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กด
ราคา) และปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า คิดเป็นร้อยละ 83.33 66.67 50.00 33.33 33.33 และ 16.67 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2-13 ปัญหาด้านการผลติทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพืน้ที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน  
 (1701) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะปัญหา 
ชนิดพชืทีป่ระสบปัญหา 

เฉลีย่ทั้งลุ่มนํา้ 
ข้าว มนัสําปะหลงั อ้อยโรงงาน 

ปัญหาทางด้านการผลติทางการเกษตร   
 

    
ไม่มีปัญหา 33.33 44.87 76.92 51.71 
มีปัญหา 66.67 55.13 23.08 48.29 

ลกัษณะของปัญหา   
 

  
 

ราคาผลผลิตตกตํ่า 94.23 95.35 83.33 90.97 
ฝนแลง้/ท้ิงช่วง 78.85 93.02 100.00 90.62 
ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 73.08 67.44 66.67 69.06 
ศตัรูพืชรบกวน 32.69 32.56 50.00 38.42 
นํ้าท่วม 30.77 13.95 33.33 26.02 
โรคระบาด 32.69 6.98 - 13.22 
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 25.00 2.33 - 9.11 
วชัพืชรบกวน 19.23 20.93 - 13.39 
ผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) 13.46 18.60 33.33 21.80 
ปริมาณผลผลิตตํ่า 3.85 13.95 16.67 11.49 
ขาดแคลนเงินลงทุน 7.69 4.65 - 4.11 
ขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 5.77 4.65 - 3.47 
ดินเส่ือมโทรม 3.85 2.33 - 2.06 
การขนส่งผลผลิตไม่สะดวก 3.85 - - 1.28 
ขาดแคลนแรงงาน 3.85 - - 1.28 
ท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ 1.92 2.33 - 1.42 
คุณภาพผลผลิตตํ่า 1.92 - - 0.64 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร  
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาดา้นการครองชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 42.31 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด ลกัษณะของปัญหาท่ีสําคญั คือ ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบั
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของเกษตรกรตวัอยา่งที่ประสบปัญหาดา้นการครองชีพ รองลงมา 
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ไดแ้ก่ ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง และปัญหาขาด
สาธารณูปโภคพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 72.73 21.21 และ 3.03 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-14) 

ตารางที ่2-14 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน  
 (1701) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะปัญหา ร้อยละ 

ปัญหาด้านการครองชีพ   
ไม่มีปัญหา 57.69 
มีปัญหา 42.31 

ลกัษณะปัญหา   
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 78.79 
การคมนาคมไม่สะดวก 72.73 
ราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง 21.21 
ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 3.03 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (2) ความต้องการความช่วยเหลอืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า ความตอ้งการของครัวเรือนเกษตรกรท่ีตอ้งการให้หน่วยงาน
ของรัฐเขา้มาช่วยเหลือนั้น แบ่งความตอ้งการความช่วยเหลือออกเป็น 2 ประการ คือ ความตอ้งการดา้น
การผลิตทางการเกษตรและความตอ้งการดา้นการครองชีพ สาํหรับความตอ้งการความช่วยเหลือของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการผลติทางการเกษตร 
 เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั้น 
เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดจึงตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือและส่งเสริมดา้นการผลิตทางการเกษตร 
โดยตอ้งการให้ประกนัราคาพืชผลเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.46 ของเกษตรกรตวัอย่างท่ีตอ้งการ
ให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการให้จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตกตํ่า 
ตอ้งการให้ประกนัรายไดเ้กษตรกร ตอ้งการให้จดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร และตอ้งการให้ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได ้คิดเป็นร้อยละ 84.62 30.77 23.08 และ 7.69 ตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือเป็นความตอ้งการอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2-15) 
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 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 เกษตรกรตวัอย่างมีความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการครองชีพจากภาครัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 29.49 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการใหจ้ดัสร้าง
และซ่อมแซมถนน และตอ้งการให้จดัหาแหล่งนํ้ าเพื่อการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 91.30 และ 13.04 ของ
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีตอ้งการใหรั้ฐบาลใหค้วามช่วยเหลือดา้นการครองชีพ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-15) 

ตารางที ่2-15 ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐของครัวเรือนเกษตรกร ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
 โตนเลสาปตอนบน (1701) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะความต้องการ ร้อยละ 

ครัวเรือนทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านการเกษตร   
ไม่ตอ้งการ - 
ตอ้งการ 100.00 

ลกัษณะของความต้องการ   
ประกนัราคาพชืผลเกษตร 88.46 
จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตกตํ่า 84.62 
ประกนัรายไดเ้กษตรกร 30.77 
จดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 23.08 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้ 7.69 
ขดุลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน 6.41 
ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 6.41 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์ 6.41 
จดัหาแหล่งเงินกูท่ี้อตัราดอกเบ้ียตํ่า 6.41 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ยและสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง 5.13 
จดัหาพนัธ์ุพืช 5.13 
ส่งเสริมและแนะนาํเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและนํ้า 2.56 
จดัสรรท่ีดินทาํกิน 2.56 
จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 1.28 
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ตารางที ่2-15 (ต่อ) 

ลกัษณะความต้องการ ร้อยละ 

ความต้องการด้านการครองชีพ   
ไม่ตอ้งการ 70.51 
ตอ้งการ 29.49 

ลกัษณะของความต้องการ   
จดัสร้างและซ่อมแซมถนน 91.30 
จดัหาแหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค 13.04 

หมายเหตุ : เกษตรกรตวัอยา่งตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ หลายดา้น 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (3) ทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีดาํเนินการ
ศึกษาไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 98.72 ของเกษตรกรตวัอย่าง
ทั้งหมด มีเกษตรกรตวัอย่างเพียงร้อยละ 1.28 ท่ีคิดเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกในปัจจุบนั โดยให้
เหตุผลว่า ผลผลิตตกตํ่ า ต้นทุนมีราคาสูง ในแง่ของวิธีการหรือแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อให้ไดรั้บผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด วิธีการรองลงมา ไดแ้ก่ การปรับปรุงบาํรุงดิน การ
ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้ า การเพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์และการเปล่ียนพนัธ์ุใหม่ คิดเป็นร้อยละ 57.69 21.79 16.67 
และ 5.13 ตามลําดับ  สําหรับความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคการเกษตรไปสู่นอกภาค
การเกษตร เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคการเกษตรไปสู่นอกภาค
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 97.44 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด มีเกษตรกรตวัอยา่งเพียงร้อยละ 2.56 
ท่ีคิดเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคการเกษตรไปสู่นอกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรตวัอยา่งท่ีไม่ตอ้งการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพภาคการเกษตรให้เหตุผลว่า เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.42 
ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีไม่คิดเปล่ียนอาชีพ รองลงมาให้เหตุผลว่า เกษตรกรไม่มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอ่ืน มีพื้นท่ีดินอยูแ่ลว้ สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัพืชชนิดอ่ืน สภาพพื้นท่ีเหมาะสมดีแลว้ 
และชราภาพ คิดเป็นร้อยละ 53.95 34.21 19.74 5.26 และ 3.95 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-16)  
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ตารางที ่2-16 ทศันคติทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 ปีการผลติ 2555/56 

รายการ ร้อยละ 

ความคดิเปลีย่นแปลงการปลูกพชื   
ไม่เปล่ียน 98.72 
เปล่ียน 1.28 

กรณเีปลีย่น สาเหตุของการเปลีย่นแปลง   
ผลผลิตตกตํ่า  100.00 
ตน้ทุนการผลิตสูง 100.00 

แนวคดิในการเพิม่ผลผลติทางกรเกษตร   
เพิ่มปุ๋ยเคมี 89.74 
ปรับปรุงบาํรุงดิน 57.69 
ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 21.79 
เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 16.67 
เปล่ียนพนัธ์ุใหม่ 5.13 

วางแผนเปลีย่นไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร   
เปล่ียน 2.56 
ไม่เปล่ียน 97.44 

กรณไีม่เปลีย่น สาเหตุเพราะ   
เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน 68.42 
ไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืน 53.95 
มีพื้นท่ีดินอยูแ่ลว้ 34.21 
สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัพืชชนิดอ่ืน 19.74 
สภาพพื้นท่ีเหมาะสมดีแลว้ 5.26 
ชราภาพ 3.95 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 2.4.2 ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
   1) ด้านสังคม 
 1.1) เขตการปกครอง 
 ลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีพื้นท่ีอยูใ่นจงัหวดัสระแกว้ โดยครอบคลุม
พื้นท่ีบางส่วนในอาํเภอคลองหาด วฒันานคร และอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รวม 3 อาํเภอ 25 ตาํบล 
โดยมีเน้ือท่ีอยูใ่นลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด 583,084 ไร่ หรือ 932.93 ตารางกิโลเมตร  
 1.2) ประชากรและโครงสร้างประชากร 
 (1) จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากร 
 การศึกษาเพื่อวางแผนพฒันาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเกษตรกรรม 
ดา้นอุตสาหกรรมหรือวางแผนการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีต่างๆ จาํเป็นตอ้งพิจารณาตวัแปรดา้นสังคมเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชท้รัพยากรในเขตพ้ืนที่นั้นๆ และตวัแปรสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณา
ตวัแปรหน่ึง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีดาํเนินการศึกษา ทั้ งน้ี เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะ
โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงในระยะท่ีผา่นมา ซ่ึงจะนาํไปสู่การวิเคราะห์และคาดประมาณแนวโนม้
ในอนาคตวา่จะเปล่ียนแปลงเพิ่มมากนอ้ยเท่าไร เพราะถา้ประชากรเพิ่มมากข้ึนยอ่มหมายถึงความตอ้งการใช้
ทรัพยากรในอนาคตท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึน รวมถึงความตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีดินเพื่อการผลิตอาหารท่ีจะตอ้ง
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงหากการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชากรในพ้ืนท่ี ก็จะทาํให้
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จตามไปดว้ย ซ่ึงจาํนวนประชากรในพ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษาตามหลกัฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2555 พบวา่ 
 ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) มีจาํนวนประชากร 108,519 คน เป็นเพศ
ชาย 54,608 คน และเพศหญิง 53,911 คน โดยมีประชากรอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล จาํนวน 21,346 คน และ
อยูน่อกเขตเทศบาล จาํนวน 87,173 คน มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 42,292 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อครัวเรือน
เฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 116 คนต่อตารางกิโลเมตร จากจาํนวนประชากรใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ตั้งแต่ปี 2551-2555 พบว่า ประชากรมีอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ยกเวน้ปี 2553 
ประชากรมีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 0.64 จากปี 2552 (ตารางท่ี 2-17) 
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ตารางที ่2-17 จํานวนประชากร ครัวเรือน ขนาดครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2551-2555 

รายการ 

ปี 

2551 2552 2553 2554 2555 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 

ประชากร (คน) 21,745 86,786 108,531 21,429 87,180 108,609 20,584 87,324 107,908 21,258 86,857 108,115 21,346 87,173 108,519 

 ชาย 11,610  43,417 55,027  11,477  43,506  54,983  10,740  43,582  54,322  11,044  43,322  54,366  11,138  43,470  54,608  
 หญิง 10,135  43,369  53,505  9,952  43,674  53,626  9,844  43,742  53,587  10,214  43,535  53,749  10,209  43,702  53,911  
อตัราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) - - - -1.45 0.45 0.07 -3.94 0.17 -0.64 3.27 -0.54 0.19 0.42 0.36 0.37 
จาํนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 10,532 28,046 38,577 10,713 28,613 39,326 11,007 29,240 40,248 11,358 29,752 41,110 11,705 30,587 42,292 
ขนาดครัวเรือน (คน : ครัวเรือน) 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
ความหนาแน่น (คน : ตร.กม.) 

  
116 

  
116 

  
116 

  
116 

  
116 

พื้นที่ในลุ่มนํ้า (ตร.กม.) 
  

932.93 
  

932.93 
  

932.93 
  

932.93 
  

932.93 

ทีม่า : กรมการปกครอง (2556)  
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 (2) การคาดประมาณประชากร 
 จากจาํนวนประชากรในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรหมโหด (1702)ในช่วง 5 ปี ท่ี
ผา่นมา คือ ตั้งแต่ปี 2551-2555 เม่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากรในลุ่มนํ้ าสาขา 
พบว่า มีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียร้อยละ 0.11 สามารถนาํมาคาํนวณเพื่อคาดประมาณแนวโน้มของ
ประชากรในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในอนาคตอีก 5 ปี ขา้งหนา้ คือ ในปี 2560 จาํนวนประชากรในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) จะมีประมาณ 109,116 คน 
 (3) โครงสร้างประชากร 
 จากจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ทั้งหมด 
108,519 คน พบว่า มีประชากรท่ีอยูใ่นกาํลงัแรงงาน 64,438 คน หรือ ร้อยละ 59.38 ของประชากรในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ทั้งหมด สาํหรับผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานนั้นเป็นผูมี้งานทาํ 62,752 คน 
เป็นผูว้า่งงาน 976 คน และเป็นผูร้อฤดูกาล 710 คน ส่วนประชากรท่ีอยูน่อกกาํลงัแรงงาน คือ ผูท่ี้มีอายุ
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงานมีจาํนวน 24,320 หรือ ร้อยละ 22.41 สาํหรับผูท่ี้อยูน่อกกาํลงั
แรงงานนั้น เป็นผูท้าํงานบา้น 8,787 คน กาํลงัเรียนหนงัสือ 6,124 คน และอ่ืนๆ 9,409 คน นอกจากน้ีมี
ประชากรท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) จาํนวน 19,761 คน หรือ ร้อยละ 
18.21 (รูปท่ี 2-8) 
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รูปที ่2-8 โครงสร้างประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2555 
ทีม่า : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556)  

 2) ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1) ลกัษณะการถือครองทีด่ินและลกัษณะการใช้ทีด่ินเพือ่การเกษตร 
 จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบวา่ เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีขนาด
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 64.87 ไร่ต่อครัวเรือน โดยลกัษณะการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเอง 
ส่วนลกัษณะการใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นท่ีไร่เฉล่ีย 33.99 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 52.40 ของพื้นท่ีถือครอง
ทั้งหมด รองลงมา เป็นท่ีไมผ้ล/ไมย้นืตน้ ท่ีนา และท่ีอยูอ่าศยั หรือเฉล่ีย 16.79 12.69 และ 1.40 ไร่ต่อครัวเรือน 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-18 และ 2-19) 
 

ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
108,519 คน 

ประชากรอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

19,761 คน (18.21%) 
ผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
64,438 คน (59.38%) 

ผูอ้ยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
24,320 คน (22.41%)  

ผูมี้งานทาํ 
 62,725 คน ( 57.83%) 

ผูร้อฤดูกาล 
 710 คน (0.65%) 

ผูว้า่งงาน 
976 คน (0.90%) 

ทาํงานบา้น 
8,787 คน (8.10%) 

อ่ืนๆ 

9,409 คน (8.67 %) 

เรียนหนงัสือ 
 6,124 คน (5.64%) 
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ตารางที ่2-18 ลกัษณะการถือครองทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702)  
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการถือครองทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ของตนเอง 64.76 99.83 
เช่า 0.11 0.17 

รวม 64.87 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

ตารางที ่2-19 ลกัษณะการใช้ทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702)  
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการใช้ทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ท่ีอยูอ่าศยั 1.40 2.17 
ท่ีนา 12.69 19.55 
ท่ีไร่ 33.99 52.40 
ท่ีไมผ้ล/ไมย้นืตน้ 16.79 25.88 

รวม 64.87 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 2.2) สภาพการผลติด้านการเกษตรทีสํ่าคญั 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ข้ึนอยูก่บั
การผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการสํารวจขอ้มูลกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบาย
และแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2556 พบว่า ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด มีพื้นท่ีท่ีใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 488,460 ไร่ หรือร้อยละ 83.77 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหดทั้งหมด 
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนาขา้ว 286,055 ไร่ หรือร้อยละ 49.06 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) 
ทั้งหมด อนัดบัสอง คือ พื้นท่ีปลูกออ้ย 62,225 ไร่ หรือร้อยละ 10.67 และอนัดบัสาม คือ พื้นที่ปลูก
มนัสาํปะหลงั 60,757 ไร่ หรือร้อยละ 10.42 ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2-2) 
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 (1) การผลติพชื 
 ในพื้นท่ี ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ปีการผลิต 2554-2555 มีพืช
เศรษฐกิจหลกัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงาน จากการท่ีประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ดงันั้น ราคาพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นตวัช้ีวดัถึงฐานะ
ความเป็นอยู่ของประชากร ทั้งน้ี เพราะอาํนาจซ้ือของเกษตรกรจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัราคาสินคา้
เกษตรในช่วงขณะนั้น และเป็นขอ้บ่งช้ีถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้ าสาขานั้นดว้ย สาํหรับ
สภาพการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-20) 
 ข้าว ขา้วเจา้นาปีท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ในปีการผลิต 2554 มีพื้นท่ีปลูก 
362,740 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 360,000 ไร่ ผลผลิตรวม 127,218 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 353 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขณะท่ีปีการผลิต 2555 พบว่า พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.52 14.52 53.69 และ 34.28 ตามลาํดบั ส่วนขา้วเจา้นาปรังในปีการผลิต 2554 พบว่า 
มีพื้นท่ีปลูก 9,902 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 9,489 ไร่ ผลผลิตรวม 4,848 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 511 กิโลกรัม
ต่อไร่ และในปีการผลิต 2555 พื้นท่ีเพาะปลูกลดลงเลก็นอ้ย โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูก 9,900 ไร่ พื้นท่ีเกบ็เก่ียว 
9,489 ไร่ ผลผลิตรวม 4,850 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 511 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนขา้วเหนียวนาปี พบว่า ในปีการผลิต 
2554 มีพื้นท่ีปลูก 590 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 538 ไร่ ผลผลิตรวม 212 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 394 กิโลกรัม
ต่อไร่ ขณะท่ีในปีการผลิต 2555 พบวา่ พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเกบ็เก่ียว และผลผลิตรวมมีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 
66.78 63.57 และ 62.26 ตามลาํดบั ส่วนผลผลิตเฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเป็น 408 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.58 
พนัธ์ุขา้วเจา้ท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ ขาวดอกมะลิ 105 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 
2554-2555 ราคาขา้วเจา้นาปีท่ีเกษตรกรขายได ้คือ 11,671 และ 11,245 บาทต่อตนั ตามลาํดบั ขณะท่ี
ราคาขา้วเจา้นาปรังท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี 2554 คือ 8,447 บาทต่อตนั และในปี 2555 ราคาท่ีเกษตรกร
ขายได ้10,172 บาทต่อตนั และขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาวความช้ืน 14-15% ในปี 2554 ราคา 13,614 
บาทต่อตนั และในปี 2555 ราคา 12,300 บาทต่อตนั  
 ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ในปีการผลิต 2554 มีพื้นท่ีปลูก 172,502 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 
162,820 ไร่ ผลผลิตรวม 144,258 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 886 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2555 พื้นท่ีปลูก 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย มีแนวโนม้ลดลง โดยลดลงร้อยละ 27.70 24.55 38.33 และ 
18.27 ตามลาํดบั พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เกษตรกรนิยมปลูก คือ Big 919 ไพโอเนีย 3012 และ CP888 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2554 
และ 2555 ขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เกษตรกรขายไดร้าคาเฉล่ีย 7.63 และ 9.34 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 
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 มันสําปะหลงั ในปีการผลิต 2554 มีการปลูกมนัสาํปะหลงั โดยมีพื้นท่ีปลูก 
428,554 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 408,985 ไร่ ผลผลิตรวม1,870,697 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 4,574 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนในปีการผลิต 2555 พบว่า แนวโน้มของการผลิตมนัสําปะหลงัทั้งพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บ
เก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลง ลดลงร้อยละ 6.44 5.51 30.43 และ 26.37 ตามลาํดบั 
พนัธ์ุมนัสาํปะหลงัท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ เกษตรศาสตร์ หว้ยบง และระยอง5 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2554 
มนัสําปะหลงัท่ีเกษตรกรขายไดมี้ราคาเฉล่ีย 2.68 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในปี 2555 ราคามนัสําปะหลงัท่ี
เกษตรกรขายไดมี้แนวโนม้ลดลง โดยมีราคาเฉล่ีย 2.09 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากจีนชะลอ
การนําเขา้มนัเส้นใย เพราะปัญหาฝุ่ นมนัเส้น ประกอบกบัการดาํเนินโครงการแทรกแซงตลาดมนั
สาํปะหลงัล่าชา้และเปิดจุดรับจาํนาํไดน้อ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร 
 อ้อยโรงงาน ในปี 2554 มีพื้นท่ีปลูกออ้ยโรงงาน 231,613 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 
231,233 ไร่ ผลผลิตรวม 2,427,946 ตัน และผลผลิตเฉล่ีย 10,500 กิโลกรัมต่อไร่ ในปีการผลิต 2555 
พบว่า พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีเก็บเก่ียวอ้อยโรงงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเป็น 280,142 และ 236,782 ไร่ 
ตามลาํดับ แต่ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียกลับมีแนวโน้มลดลงเป็น 2,250,316 ตัน และ 9,504 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยพนัธ์ุออ้ยโรงงานท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ ขอนแก่น3 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 
2554 ออ้ยโรงงงานท่ีเกษตรกรขายได ้มีราคาเฉล่ีย 908 บาทต่อตนั และในปี 2555 ราคามีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนเป็น 954 บาทต่อตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.07 
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ตารางที ่2-20 สภาพการผลติพชืเศรษฐกจิทีสํ่าคญัของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
 ปีการผลติ 2554-2555 

ชนิดพชื 

ปี 2554 ปี 2555 

พืน้ทีป่ลูก 
(ไร่) 

พืน้ที ่
เกบ็เกีย่ว 

(ไร่) 

ผลผลติ
รวม 
(ตัน) 

ผลผลติ
เฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

พืน้ทีป่ลูก 
(ไร่) 

พืน้ที ่
เกบ็เกีย่ว 

(ไร่) 

ผลผลติ
รวม 
(ตัน) 

ผลผลติ
เฉลีย่ 

(กก./ไร่) 

ข้าว 373,232 370,047 132,278 357 425,501 421,986 200,453 475 
 ขา้วเจา้นาปี 362,740 360,020 127,218 353 415,405 412,301 195,523 474 
 ขา้วเจา้นาปรัง 9,902 9,489 4,848 511 9,900 9,489 4,850 511 
 ขา้วเหนียวนาปี 590 538 212 394 196 196 80 408 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 172,502 162,820 144,258 886 124,714 122,854 88,957 724 
มนัสาํปะหลงั 428,554 408,985 1,870,697 4,574 400,954 386,448 1,301,529 3,368 
ออ้ยโรงงาน 231,613 231,233 2,427,946 10,500 280,142 236,782 2,250,316 9,504 

หมายเหตุ : ขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วเป็นขอ้มูลระดบัอาํเภอ พืชอ่ืน  ๆเป็นขอ้มูลระดบัจงัหวดัท่ีมีขอบเขตอยูใ่นลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
  ในพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ 
ทีม่า : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้ (2556) 

 (2) การปศุสัตว์ 
 การผลิตทางด้านปศุสัตว์ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) มีสัตว์
เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด ซ่ึงการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจดงักล่าว
จะกระจายอยู่ทัว่ไปในอาํเภอท่ีมีขอบเขตอยู่ในพื้นท่ีดาํเนินการศึกษา รายละเอียดของการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-21 และภาคผนวกท่ี 2) 
 โคเนื้อ มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงโคเน้ือ 
จาํนวน 34,667 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
21,081 ตวั หรือร้อยละ 60.81 ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2554 
มีการเล้ียงโคเน้ือ จาํนวน 36,238 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 4.53 อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประ เทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 21,501 ตวั หรือร้อยละ 59.33 ของจาํนวน
โคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคเน้ือจาํนวน 24,021 ตวั 
ซ่ึงปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 33.71 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 11,758 ตวั หรือร้อยละ 48.95 ของจาํนวนโคเน้ือที่ถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขา
หว้ยพรมโหด (1702) โดยเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือ เฉล่ียครัวเรือนละ 10 ตวั ซ่ึงเป็นการเล้ียงเพื่อการบริโภค 
ใชแ้รงงานหรือจาํหน่ายเพื่อเป็นรายไดเ้สริม 
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 โคนม มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงโคนม 
จาํนวน 777 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 391 ตวั 
หรือร้อยละ 50.32 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ในปี 2554 มีการเล้ียง
โคนม จาํนวน 862 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 10.94 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 437 ตวั หรือร้อยละ 50.70 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคนม จาํนวน 796 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียง
ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 7.66 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
จาํนวน 398 ตวั หรือร้อยละ 50.00 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) 
โดยเกษตรกรเล้ียงโคนมเฉล่ีย ครัวเรือนละ 22 ตวั ซ่ึงเป็นการเล้ียงเพื่อการคา้ 
 กระบือ มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงกระบือ 
จาํนวน 6,142 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 3,799 ตวั 
หรือร้อยละ 61.85 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2554 มีการเล้ียง
กระบือ จาํนวน 6,687 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 8.87 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 4,300 ตวั หรือร้อยละ 64.30 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงกระบือ จาํนวน 5,780 ตวั ซ่ึงปริมาณการ
เล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 13.56 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน 4,227 ตวั หรือร้อยละ 73.13 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรม
โหด (1702) โดยเกษตรกรเล้ียงกระบือ เฉล่ียครัวเรือนละ 12 ตวั ซ่ึงเป็นการเล้ียงเพื่อการบริโภคใช้
แรงงาน หรือเพ่ือจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 
 สุกรพื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงสุกร
พื้นเมือง จาํนวน 4,579 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
2,306 ตวั หรือร้อยละ 50.36 ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองที่ถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) 
ในปี 2554 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมือง จาํนวน 7,922 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 
73.01 โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 4,752 ตวั หรือร้อยละ 
59.98 ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงสุกร
พื้นเมือง จาํนวน 11,231 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี2554 ร้อยละ 41.77 อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 7,853 ตวั หรือร้อยละ 69.92 ของจาํนวนสุกร
พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) โดยเกษตรกรเล้ียงสุกรพื้นเมืองเฉล่ียครัวเรือนละ 
13 ตวั 
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 ไก่พื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอําเภอ ในปี  2553 มีการเล้ียงไก่
พื้นเมือง จาํนวน 306,074 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
133,401 ตวั หรือร้อยละ 43.58 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2554 
มีการเล้ียงไก่พื้นเมือง จาํนวน 348,091 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ13.73 อาํเภอท่ีมี
การเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 157,611 ตวั หรือร้อยละ 45.28 
ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
346,721 ตวั ซ่ึงมีปริมาณลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.40 โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอ
อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 151,032 ตวั หรือร้อยละ 43.56 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) โดยเกษตรกรเล้ียงไก่พื้นเมืองเฉล่ียครัวเรือนละ 32 ตวั ซ่ึงเป็นการเล้ียง
เพื่อการบริโภคหรือเล้ียงเพื่อจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 
 เป็ดพื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ด
พื้นเมือง จาํนวน 30,870 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
14,750 ตวั หรือร้อยละ 47.78 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ในปี 2554 
มีการเล้ียงเป็ดพื้นเมือง จาํนวน 47,433 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 53.65 อาํเภอท่ีมี
การเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 35,428 ตวั หรือร้อยละ 74.70 ของ
จาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดพื้นเมือง 
34,655 ตวั ซ่ึงมีปริมาณลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 26.94 โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอ
อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 22,317 ตวัหรือร้อยละ 64.40 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) โดยเกษตรกรเล้ียงเป็ดพื้นเมืองเฉล่ียครัวเรือนละ 7 ตวั ซ่ึงเป็นการเล้ียง
เพื่อการบริโภคหรือเล้ียงเพื่อจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 
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ตารางที ่2-21 ปริมาณปศุสัตว์ทีส่ําคญั อตัราการเปลีย่นแปลงและเกษตรกรผู้เลีย้งในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2553 - 2555 

ชนิดสัตว์ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จํานวนสัตว์ 
(ตวั) 

อตัราการ 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

จํานวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

จํานวนสัตว์ 
(ตวั) 

อตัราการ 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

จํานวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

จํานวนสัตว์ 
(ตวั) 

อตัราการ 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

จํานวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

โคเนื้อ 34,667 - 2,518 36,238 4.53 2,808 24,021 -33.71 2,489 
โคนม 777 - 35 862 10.94 41 796 -7.66 36 
กระบือ 6,142 - 415 6,687 8.87 472 5,780 -13.56 482 
สุกรพื้นเมือง 4,579 - 484 7,922 73.01 638 11,231 41.77 884 
ไก่พื้นเมือง 306,074 - 7,882 348,091 13.73 9,425 346,701 -0.40 10,793 
เป็ดพื้นเมือง 30,870 - 1,188 47,433 53.65 2,425 34,655 -26.94 4,790 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
ทีม่า : สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสระแกว้ (2556)  
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 (3) การประมง 
 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจการประมงในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยพรมโหด 
(1702) เป็นการศึกษาขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอ เฉพาะอาํเภอท่ีมีขอบเขตอยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีสภาพการผลิตดา้นการประมง ดงัน้ี 
 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืด 
 จากการศึกษาขอ้มูลการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืดในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรม
โหด (1702) ในช่วงปี 2554-2555 พบว่า ในปี 2555 มีจาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 1,581 
ครัวเรือน จาํนวนบ่อเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าจืด 2,003 บ่อ และเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าจืด 1,184.25 ไร่ 
เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 1,166 ครัวเรือน จาํนวนบ่อ 1,489 บ่อ 
และเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 701 ไร่ ตามลาํดบั แต่ในปี 2555 ปริมาณสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัได ้จาํนวน 
331,924.00 กิโลกรัม มีปริมาณลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 8.70 (ตารางท่ี 2-22) 
 การจับสัตว์นํา้จืดจากแหล่งนํา้ธรรมชาต ิ
 ในช่วงปี 2554-2555 มีการจบัสัตวน์ํ้ าจืดจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้ าสาขาห้วยพรมโหด (1702) ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน ปลาตะเพียน และปลาหมอ เป็นตน้ 
โดยในปี 2555 มีปริมาณการจบัสัตวน์ํ้ าจืด 509,181 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีสามารถจบัสัตวน์ํ้ าจืดได ้
302,300 ตนั (ตารางท่ี 2-23) 
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ตารางที ่2-22 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืดในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2554 - 2555 

จังหวดั/อาํเภอ 

ปี 2554 ปี 2555 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่
(ไร่) 

ปริมาณการ 
จับสัตว์นํา้จืด 

(กโิลกรัม) 

มูลค่า 
(บาท) 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่
(ไร่) 

ปริมาณการ 
จับสัตว์นํา้จืด 

(กโิลกรัม) 

มูลค่า 
(บาท) 

สระแก้ว 
          

 คลองหาด 28 46 29.00 5,400.00 232,600.00 86 129 68.50 9,952.00 404,220.00 
 วฒันานคร 430 695 294.00 304,700.00 14,419,400.00 652 882 588.00 253,990.00 13,554,280.00 
 อรัญประเทศ 708 748 378.00 53,450.00 2,756,600.00 843 992 527.75 67,982.00 3,114,617.00 

รวม 1,166 1,489 701.00 363,550.00 17,408,600.00 1,581 2,003 1,184.25 331,924.00 17,073,117.00 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
ทีม่า : สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ (2556) 
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ตารางที ่2-23 ปริมาณสัตว์นํา้จืดทีจ่ับได้จากแหล่งนํา้ธรรมชาติ จําแนกตามชนิดของสัตว์นํา้จืดในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2554-2555 
หน่วย : ตนั 

จังหวดั/อาํเภอ 

ปี 2554 ปี 2555 

ปล
าดุ
ก 

ปล
านิ
ล 

ปล
าช่
อน

 

ปล
าต
ะเพ

ยีน
 

ปล
าห
มอ

 

อืน่
 ๆ 

รว
ม 

ปล
าดุ
ก 

ปล
านิ
ล 

ปล
าช่
อน

 

ปล
าต
ะเพ

ยีน
 

ปล
าห
มอ

 

อืน่
 ๆ 

รว
ม 

สระแก้ว 
              

 คลองหาด 2,600 3,000 2,000 2,000 200 2,000 11,800 591 4,368 3,000 6,643 2,000 18,979 35,581 
 วฒันานคร 52,000 22,000 26,000 2,500 2,500 91,800 196,800 4,500 13,000 16,900 19,100 3,200 335,400 392,100 
 อรัญประเทศ 55,000 27,500 5,500 1,100 500 4,100 93,700 9,300 7,300 15,600 10,600 5,160 33,540 81,500 

รวม 109,600 52,500 33,500 5,600 3,200 97,900 302,300 14,391 24,668 35,500 36,343 10,360 387,919 509,181 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) 
ทีม่า : สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ (2556) 
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 2.3) การอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีดาํเนินการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพิง
ทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินเป็นหลกั โดยสังเกตไดจ้ากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประเภทท่ีมีจาํนวนโรงงาน
มากท่ีสุด เป็นการสี ฝัด หรือขดัขา้ว ในปี 2555 ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีโรงงานจาํนวน 149 โรงงาน 
จาํนวนเงินลงทุน 4,345,089,429 บาท และมีแรงงานจาํนวน 4,999 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวน
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเกษตรซ่ึงมีจาํนวน 64 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 42.95 ของจาํนวนโรงาน
ทั้งหมด มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 9.48 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบริการ 
จาํนวน 22 โรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้จาํนวน 19 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จาํนวน 14 โรงงาน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก จาํนวน 7 โรงงาน อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
จาํนวน 4 โรงงาน อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ จาํนวน 4 โรงงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง จาํนวน 3 โรงงาน 
นอกจากน้ีมีอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ จาํนวน 12 โรงงาน (ในท่ีน้ีขอยกตวัอย่างชนิดของประเภท
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 3 อนัดบัแรก คือ โรงงานห้องเยน็ จาํนวน 4 โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาคการเกษตรเป็นการหั่น ผสม รีดให้เป็นแผน่ หรือตดัแผน่ยางยางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทาํในสวนยาง
หรือป่า จาํนวน 2 โรงงาน และการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนัเก่าท่ีใชแ้ลว้ จาํนวน 2 โรงงาน เป็นตน้) 
 การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553-2555 มีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่อตัราการขยายตวัไม่มากนกั โดยในปี 2553 มีจาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 123 โรงงาน เม่ือถึงปี 2555 
มีจาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 149 โรงงาน เพิ่มข้ึน 26 โรงงาน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.14 ของปี 2553 ประเภท
ของโรงงานท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรม
แปรรูปไม ้อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะ
และอโลหะ อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดา้นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นโรงงาน
อุตสาหกรรมปี 2555 เป็นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 26.63 ของจาํนวนแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม คิด
เป็นร้อยละ 18.62 อุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นร้อยละ 16.56 อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้คิดเป็นร้อยละ 
15.18 อุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 7.58 อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 1.32 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.70 อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ คิดเป็นร้อยละ 0.34 และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13.06 (ตารางท่ี 2-24) 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นโรงงานสีฝัด หรือขดั
ขา้ว จาํนวน 37 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 8.71 ของจาํนวนเงินลงทุนทั้ งหมดใน
อุตสาหกรรมเกษตร มีแรงงานจาํนวน 141 คน รองลงมา เป็นโรงงานการปอกหัวพืช หรือทาํหัวพืชให้เป็น
เส้น แว่น หรือแท่ง จาํนวน 21 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 13.81 และมีแรงงาน 
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จาํนวน 96 คนโรงงานการตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช จาํนวน 3 โรงงาน มีสดัส่วนการลงทุนคิดเป็น
ร้อยละ 11.74 และมีแรงงานจาํนวน 11 คน โรงงานการป่นหรือบด เมลด็พืช หรือหวัพืช จาํนวน 2 โรงงาน 
มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 0.52 และมีแรงงานจาํนวน 6 คน โรงงานทาํแป้ง จาํนวน 1 โรงงาน 
มีสดัส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 65.21 และมีแรงงานจาํนวน 125 คน (ตารางท่ี 2-25) 

ตารางที ่2-24 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขา 
  ห้วยพรมโหด (1702) ปี 2553-2555 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน เงนิลงทุน (บาท) แรงงาน (คน) 

ปี ปี ปี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

อุตสาหกรรมการเกษตร 60 63 64 394,247,506 405,997,506 411,997,506 360 375 379 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 3 3 52,507,500 52,507,500 52,507,500 35 35 35 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 13 13 14 1,647,614,000 1,647,614,000 1,867,614,000 831 831 931 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ 16 16 19 241,924,500 241,924,500 285,774,500 647 647 759 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 3 3 4 143,281,361 143,281,361 150,781,361 1,251 1,251 1,331 
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก 6 6 7 30,053,062 30,053,062 30,253,062 60 60 66 
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 1 2 4 465,000 915,000 9,115,000 2 9 17 
อุตสาหกรรมบริการ 12 19 22 447,881,500 479,716,500 553,116,500 269 532 828 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 9 10 12 974,200,000 976,180,000 983,930,000 622 636 653 

รวม 123 135 149 3,932,174,429 3,978,189,429 4,345,089,429 4,077 4,376 4,999 

หมายเหตุ : อุตสาหกรรม ไดแ้ก่  - โรงงานหอ้งเยน็ 
   - การหัน่ ผสม รีดใหเ้ป็นแผน่ หรือตดัแผน่ยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า 
 - การปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัเก่าท่ีใชแ้ลว้ 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2556) 

ตารางที ่2-25 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ ลุ่มนํ้าสาขา 
  ห้วยพรมโหด (1702) ปี 2553-2555 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2556) 
  

ประเภทอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน เงนิลงทุน (บาท) แรงงาน (คน) 

ปี ปี ปี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

การตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช 3 3 3 48,350,000 48,350,000 48,350,000 11 11 11 
การสี ฝัด หรือขดัขา้ว 36 37 37 29,405,100 35,905,100 35,905,100 135 141 141 
การทาํแป้ง 1 1 1 268,685,893 268,685,893 268,685,893 125 125 125 
การป่นหรือบด เมลด็พืช หรือหวัพืช 2 2 2 2,125,000 2,125,000 2,125,000 6 6 6 
การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเสน้ แวน่ หรือแท่ง 18 20 21 45,681,513 50,931,513 56,931,513 83 92 96 

รวม 60 63 64 394,247,506 405,997,506 411,997,506 360 375 379 
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 2.4) ปัญหา ความต้องการและทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 (1) ปัญหาด้านการผลติพชืและการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 ปัญหาด้านการผลติพชืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสํารวจข้อมูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ี ดิน  กองนโยบายและแผน 
การใชที้่ดิน กรมพฒันาที่ดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งที่อยูใ่นพ้ืนที่ลุ่มนํ้ าสาขา
ห้วยพรมโหด (1702) มีปัญหาในการผลิตพืช ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-26) 
 ข้าว เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอย่างประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่งท่ี
ประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้หรือ
ท้ิงช่วง ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาขาดแคลนนํ้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาศตัรูพืชรบกวน ปัญหา
โรคระบาด ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า และปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) 
คิดเป็นร้อยละ 84.31 52.94 39.22 27.45 25.49 19.61 11.76 และ 11.76 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็น
ปัญหาอ่ืนๆ  
 ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอย่างประสบปัญหาทางดา้นการ
ผลิต คิดเป็นร้อยละ 15.73 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกร
ตวัอย่างท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและปัญหาฝนแลง้หรือท้ิง
ช่วง รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาศตัรูพืชรบกวน และ
ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) คิดเป็นร้อยละ 78.57 14.29 7.14 และ 7.14 ตามลาํดบั 
 มันสําปะหลัง เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 44.94 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ราคาผลผลิตตกตํ่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของเกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง ปัญหาปัจจยัการผลิต
มีราคาสูง ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) และปัญหาดิน
เส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 90.00 90.00 40.00 10.00 10.00 และ 7.50 ตามลาํดับ ส่วนท่ีเหลือเป็น
ปัญหาอ่ืนๆ 
 อ้อยโรงงาน เป็นพืชที่เกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 10.11 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่ง
ท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาฝนแลง้/ท้ิงช่วง และปัญหา
ขาดแคลนนํ้ าเพื่อการเกษตร รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า 
และปัญหาวชัพืชรบกวน คิดเป็นร้อยละ 66.67 66.67 และ 33.33 ตามลาํดบั 
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 ยูคาลิปตัส เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 7.87 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนมากประสบปัญหาวชัพืชรบกวน
และปัญหาดินเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 57.14 เท่ากนั ตามลาํดบั  

ตารางที ่2-26 ปัญหาด้านการผลติทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพืน้ที่ลุ่มนํ้าสาขาห้วยพรมโหด (1702)
 ปีการผลติ 2555/56 

 หน่วย : ร้อยละ 

ลกัษณะปัญหา 

ชนิดพชืทีป่ระสบปัญหา 

เฉลีย่ทั้งลุ่มนํา้ 
ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

เล
ีย้ง

สัต
ว์ 

มนั
สํา
ปะ

หล
งั 

อ้อ
ยโ
รง
งา
น 

ยูค
าล
ปิต

สั 

ปัญหาทางด้านการผลติทางการเกษตร 
 

  
 

  
 

  
ไม่มีปัญหา 42.70 84.27 55.06 89.89 92.13 72.81 
มีปัญหา 57.30 15.73 44.94 10.11 7.87 27.19 
ลกัษณะของปัญหา 

 
  

 
  

 
  

ราคาผลผลิตตกตํ่า 100.00 100.00 97.50 100.00 - 79.50 
ฝนแลง้/ท้ิงช่วง 84.31 100.00 90.00 100.00 - 74.86 
ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 52.94 78.57 90.00 66.67 - 57.64 
วชัพืชรบกวน 19.61 14.29 40.00 33.33 57.14 32.87 
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 39.22 - - 100.00 - 27.84 
ปริมาณผลผลิตตํ่า 11.76 - 10.00 66.67 - 17.69 
ดินเส่ือมโทรม 1.96 - 7.50 - 57.14 13.32 
ศตัรูพืชรบกวน 27.45 7.14 2.50 - - 7.42 
ผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) 11.76 7.14 10.00 - - 5.78 
โรคระบาด 25.49 - 2.50 - - 5.60 
นํ้าท่วม 7.84 - 2.50 - - 2.07 
ขาดแคลนเงินลงทุน 5.88 - - - - 1.18 
ขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 5.88 - - - - 1.18 
ท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ 1.96 - 2.50 - - 0.89 
ขาดแคลนแรงงาน 3.92 - - - - 0.78 
การขนส่งผลผลิตไม่สะดวก 3.92 - - - - 0.78 
คุณภาพผลผลิตตํ่า 1.96 - - - - 0.39 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร  
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาดา้นการครองชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 7.87 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด ลกัษณะของปัญหาท่ีสําคญั คือ ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบั
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นการครองชีพ รองลงมา ไดแ้ก่ 
ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก และปัญหาราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 และ 42.86 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-27) 

ตารางที ่2-27 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตร ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะปัญหา ร้อยละ 

ปัญหาด้านการครองชีพ   
ไม่มีปัญหา 92.13 
มีปัญหา 7.87 

ลกัษณะปัญหา   
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 71.43 
การคมนาคมไม่สะดวก 57.14 
ราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง 42.86 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (2) ความต้องการความช่วยเหลอืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า ความต้องการของครัวเรือนเกษตรกรท่ีต้องการให้
หน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเหลือนั้น แบ่งความตอ้งการความช่วยเหลือออกเป็น 2 ประการ คือ ความ
ตอ้งการดา้นการผลิตทางการเกษตรและความตอ้งการดา้นการครองชีพ สําหรับความตอ้งการความ
ช่วยเหลือของเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการผลติทางการเกษตร 
 เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงตอ้งการ
ใหภ้าครัฐช่วยเหลือและส่งเสริมดา้นการผลิตทางการเกษตรเป็นจาํนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของ
เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยตอ้งการให้ประกนัราคาพืชผลเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.67 
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ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีตอ้งการให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการให้
จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตํ่า ตอ้งการให้ประกันรายได้เกษตรกร ตอ้งการให้จดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่อ
การเกษตร ขุดลอกแหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้ าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน และตอ้งการให้ส่งเสริมและ
แนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน คิดเป็นร้อยละ 78.08 52.05 20.55 19.18 และ 13.70 ของเกษตรกรตวัอยา่ง
ท่ีตอ้งการให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการผลิต ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นความตอ้งการอ่ืนๆ 
(ตารางท่ี 2-28) 
 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 เกษตรกรตวัอย่างมีความตอ้งการความช่วยเหลือด้านการครองชีพจาก
ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีตอ้งการให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการครองชีพ 
โดยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการให้จดัสร้างและซ่อมแซมถนน และตอ้งการให้จดัหาแหล่งนํ้ า
เพื่อการบริโภค (ตารางท่ี 2-28) 

ตารางที ่2-28 ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐของครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
 ห้วยพรมโหด (1702) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะความต้องการ ร้อยละ 

ความต้องการด้านการผลติทางการเกษตร   
ไม่ตอ้งการ 17.98 
ตอ้งการ 82.02 
ลกัษณะของความต้องการ   

ประกนัราคาพชืผลเกษตร 87.67 
จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตํ่า 78.08 
ประกนัรายไดเ้กษตรกร 52.05 
จดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 20.55 
ขดุลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน 19.18 
ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 13.70 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้ 9.59 
จดัหาพนัธ์ุ 9.59 
จดัหาแหล่งเงินกูท่ี้อตัราดอกเบ้ียตํ่า 8.22 
จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 5.48 
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ตารางที ่2-28 (ต่อ) 

ลกัษณะความต้องการ ร้อยละ 

ส่งเสริมและแนะนาํเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและนํ้า 4.11 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์ 4.11 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ยและสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง 1.37 
จดัสรรท่ีดินทาํกิน 1.37 

ความต้องการด้านการครองชีพ   
ไม่ตอ้งการ 94.38 
ตอ้งการ 5.62 
ลกัษณะของความต้องการ   

จดัสร้างและซ่อมแซมถนน 80.00 
จดัหาแหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค 20.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตวัอยา่งตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ หลายดา้น 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (3) ทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้
ท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตัวอย่างทั้ งหมดท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ดาํเนินการศึกษาไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกในปัจจุบนั ในแง่ของวิธีการหรือแนวคิดใน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ไดรั้บผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ิธีการปรับปรุง
บาํรุงดิน คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด วิธีการรองลงมา ไดแ้ก่ การเพิ่มปริมาณ
ปุ๋ยเคมี การเพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์การลงทุนจดัหาแหล่งนํ้ า และการเปล่ียนพื้นท่ีปลูกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
56.18 25.84 13.48 และ 2.25 ตามลาํดบั สําหรับความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคการเกษตร
ไปสู่นอกภาคการเกษตร เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคการเกษตร
ไปสู่นอกภาคการเกษตร โดยใหเ้หตุผลว่า เกษตรกรไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
69.66 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีไม่คิดเปล่ียนอาชีพ รองลงมาให้เหตุผลว่า เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน 
เกษตรกรมีพื้นท่ีดินอยู่แล้ว สภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมกับพืชชนิดอ่ืน ชราภาพ และมีสภาพพ้ืนท่ี
เหมาะสมดีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 52.81 24.72 22.47 4.49 และ 1.12 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-29)  
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ตารางที ่2-29 ทศันคติทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702)  
 ปีการผลติ 2555/56 

ทศันคต ิ ร้อยละ 

ความคดิเปลีย่นแปลงการปลูกพชื   
ไม่เปล่ียน 100.00 
เปล่ียน - 

แนวคดิในการเพิม่ผลผลติทางกรเกษตร   
ปรับปรุงบาํรุงดิน 69.66 
เพิ่มปุ๋ยเคมี 56.18 
เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 25.84 
ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 13.48 
เปล่ียนพื้นท่ีปลูกใหม่ 2.25 

วางแผนเปลีย่นไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร   
เปล่ียน - 
ไม่เปล่ียน 100.00 
ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ - 

กรณไีม่เปลีย่น สาเหตุเพราะ   
ไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืน 69.66 
เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน 52.81 
มีพื้นท่ีดินอยูแ่ลว้ 24.72 
สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัพืชชนิดอ่ืน 22.47 
ชราภาพ 4.49 
สภาพพื้นท่ีเหมาะสมดีแลว้ 1.12 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 2.4.3 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 1) ด้านสังคม 
 1.1) เขตการปกครอง 
 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีพื้นท่ีครอบคลุม 2 จังหวดั คือ พื้นท่ี
บางส่วนในอาํเภอขลุง เขาคิชฌกฏู โป่งนํ้ าร้อน สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี อาํเภอคลองหาด อรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแก้ว รวม 6 อาํเภอ 19 ตาํบล โดยมีเน้ือท่ีอยู่ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
1,539.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 962,034 ไร่ 
 1.2) ประชากรและโครงสร้างประชากร 
 (1) จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากร 
 การศึกษาเพื่อวางแผนพฒันาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเกษตรกรรม 
ดา้นอุตสาหกรรม หรือวางแผนการใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีต่างๆ จาํเป็นตอ้งพิจารณาตวัแปรดา้นสังคมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชท้รัพยากรในเขตพ้ืนท่ีนั้น  ๆและตวัแปรสาํคญัท่ีนาํมาพิจารณาตวัแปรหน่ึง 
คือ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตพื้นที่ดาํเนินการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะโครงสร้างและ
การเปล่ียนแปลงในระยะท่ีผา่นมา ซ่ึงจะนาํไปสู่การวิเคราะห์และคาดประมาณแนวโนม้ในอนาคตว่า
จะเปล่ียนแปลงเพิ่มมากน้อยเท่าไร เพราะถา้ประชากรเพิ่มมากข้ึนย่อมหมายถึงความตอ้งการใชท้รัพยากร
ในอนาคตท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึน รวมถึงความตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีดินเพื่อการผลิตอาหารท่ีจะตอ้งเพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย ซ่ึงหากการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชากรในพื้นท่ี ก็จะทาํให้โครงการต่างๆ 
ประสบผลสาํเร็จตามไปดว้ย ซ่ึงจาํนวนประชากรในพ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษาตามหลกัฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2554 พบวา่ 
 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีจาํนวนประชากร 91,361 คน เป็นเพศชาย 
46,653 คน และเพศหญิง 44,708 คน โดยมีประชากรอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล จาํนวน 26,230 คน และ
อยู่นอกเขตเทศบาล จาํนวน 65,132 คน มีจาํนวนครัวเรือนทั้ งส้ิน 32,761 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อ
ครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 59 คนต่อตารางกิโลเมตร จากจาํนวนประชากร
ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในช่วง 5 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี 2553-2555 พบว่า ในปี 2552 
ประชากรมีแนวโนม้ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 3.26 แต่หลงัจากปี 2553-2555 ประชากรมีแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนทุกปี โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.85 1.85 และ 1.03 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดับ 
(ตารางท่ี 2-30) 
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ตารางที ่2-30 จํานวนประชากร ครัวเรือน ขนาดครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2551-2555 

รายการ 

ปี 

2551 2552 2553 2554 2555 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 
ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 

ประชากร (คน) 14,863 76,151 91,014 24,548 63,498 88,045 24,725 64,066 88,791 25,899 64,535 90,434 26,230 65,132 91,361 

 ชาย 7,469  38,637 46,106  12,776  32,191  44,967  12,838  32,489  45,328  13,478  32,717  46,195  13,640  33,013  46,653  
 หญิง 7,394  37,514  44,908  11,772  31,307  43,079  11,887  31,576  43,464  12,421  31,818  44,238  12,589  32,119  44,708  
อตัราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) - - - 65.17 -16.62 -3.26 0.72 0.89 0.85 4.75 0.73 1.85 1.28 0.93 1.03 
จาํนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 5,050 25,203 30,253 8,197 21,583 29,781 8,453 22,156 30,610 9,253 22,672 31,925 9,554 23,206 32,761 
ขนาดครัวเรือน (คน : ครัวเรือน) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ความหนาแน่น (คน : ตร.กม.) 

  
59 

  
57 

  
58 

  
59 

  
59 

พื้นที่ในลุ่มนํ้า (ตร.กม.)     1,539.25     1,539.25     1,539.25     1,539.25     1,539.25 

ทีม่า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556)  
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 (2) การคาดประมาณประชากร 
 จากจาํนวนประชากรในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา คือ ตั้งแต่ปี 2551-2555 เม่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร
ในลุ่มนํ้ าสาขา พบว่า มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 2.05 สามารถนํามาคาํนวณเพื่อคาด
ประมาณแนวโนม้ของประชากรในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในอนาคตอีก 5 ปี ขา้งหนา้ คือ ในปี 2560 จาํนวน
ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) จะมีประมาณ 100,726 คน 
 (3) โครงสร้างประชากร 
 จากจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ทั้งหมด 91,361 คน พบวา่ มีประชากรท่ีอยูใ่นกาํลงัแรงงาน 55,020 คน หรือ ร้อยละ 60.22 ของประชากร
ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ทั้งหมด สาํหรับผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานนั้นเป็นผูมี้งานทาํ 
54,466 คน เป็นผูว้่างงาน 387 คน และเป็นผูร้อฤดูกาล 167 คน ส่วนประชากรท่ีอยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
คือ ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงานมีจาํนวน 18,445 หรือ ร้อยละ 20.19 สาํหรับผูท่ี้อยู่
นอกกาํลงัแรงงานนั้น เป็นผูท้าํงานบา้น 5,957 คน กาํลงัเรียนหนังสือ 5,122 คน และอ่ืนๆ 7,366 คน 
นอกจากน้ีมีประชากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 15 ปี ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) จาํนวน 
17,896 คน หรือ ร้อยละ19.59 (รูปท่ี2-9) 
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รูปที ่2-9 โครงสร้างประชากรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2555 
ทีม่า : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556)  

 2) ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1) ลกัษณะการถือครองทีด่ินและลกัษณะการใช้ทีด่ินเพือ่การเกษตร 
 จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบวา่ เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีขนาด
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 56.20 ไร่ต่อครัวเรือน โดยลกัษณะการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเอง 
ส่วนลกัษณะการใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นท่ีไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ เฉล่ีย 25.59 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 45.53 
ของพื้นท่ีถือครองทั้งหมด รองลงมา เป็นท่ีไร่ ท่ีนา และท่ีอยูอ่าศยั หรือเฉล่ีย 21.77 7.75 และ 1.09 ไร่
ต่อครัวเรือน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-31 และ 2-32) 
  

ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
91,361 คน 

 

ประชากรอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

17,896 คน (19.59%) 
ผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
55,020 คน (60.22%)

ผูอ้ยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
18,445 คน (20.19%) 

ผูมี้งานทาํ 
54,466  คน (59.62%) 

ผูร้อฤดูกาล 
167 คน (0.18%) 

ผูว้า่งงาน 
387 คน (0.42%)

ทาํงานบา้น 
5,957 คน (6.52%)

อ่ืนๆ 
7,366 คน (8.06%) 

เรียนหนงัสือ 
5,122 คน (5.61%)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2-74 

 

ตารางที ่2-31 ลกัษณะการถือครองทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการถือครองทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ของตนเอง 56.02 99.69 
เช่า 0.18 0.31 

รวม 56.20 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

ตารางที ่2-32 ลกัษณะการใช้ทีด่ินของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะการใช้ทีด่ิน 
เนือ้ที ่

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ท่ีอยูอ่าศยั 1.09 1.94 
ท่ีนา 7.75 13.80 
ท่ีไร่ 21.77 38.73 
ท่ีไมผ้ล/ไมย้นืตน้ 25.59 45.53 

รวม 56.20 100.00 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 2.2) สภาพการผลติด้านการเกษตรทีสํ่าคญั 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ข้ึนอยูก่บั
การผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบาย
และแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2556 พบว่า ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
พื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 530,698 ไร่ หรือร้อยละ 55.16 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกมนัสําปะหลงั 178,935 ไร่ หรือร้อยละ 18.60 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้ าสาขา อนัดบัสอง คือ 
พื้นท่ีนา 63,232 ไร่ หรือร้อยละ 6.57 และอนัดบัสาม คือ พื้นท่ีปลูกขา้วโพด 23,451 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 
ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2-3) 
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 (1) การผลติพชื 
 ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปีการผลิต 2553-2555 มีพืช
เศรษฐกิจหลกัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั ยางพาราและลาํไย จากการท่ีประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ดงันั้น ราคาพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นตวัช้ีวดัถึง
ฐานะความเป็นอยู่ของประชากร ทั้งน้ี เพราะอาํนาจซ้ือของเกษตรกรจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัราคา
สินคา้เกษตรในช่วงขณะนั้น และเป็นขอ้บ่งช้ีถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้ าสาขานั้นดว้ย 
สาํหรับสภาพการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-33) 
 ข้าว ในลุ่มนํ้ าสาขา มีการผลิตขา้วเจา้นาปี ขา้วเจา้นาปรัง และขา้วเหนียวนาปี 
โดยพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียของขา้วเจา้นาปีในปี 2553 เป็น 220,788 ไร่ 
213,363 ไร่ 90,419 ตนั และ 424 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั ในปีการผลิต 2554 สภาพการผลิตขา้วเจา้นาปี
มีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 4.32 2.19 15.15 และ 13.21 ตามลาํดบั และในปี 2555 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
3.80 6.75 12.09 และ 5.00 ตามลาํดบั ส่วนสภาพการผลิตขา้วเจา้นาปรัง ในปีการผลิต 2553 พบว่า พื้นท่ีปลูก 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 9,835 ไร่ 9,835 ไร่ 4,758 ตนั และ 484 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาํดบั แต่ในปีการผลิต 2554 และ 2555 พบว่า การผลิตขา้วเจา้นาปรัง มีแนวโน้มลดลง
จากปีการผลิต 2553 ขณะท่ีสภาพการผลิตของขา้วเหนียวนาปี ในปีการผลิต 2554 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
จากปีการผลิต 2553 ยกเวน้ ผลผลิตเฉล่ียซ่ึงมีแนวโนม้ลดลง และในปีการผลิต 2555 การผลิตขา้วเหนียวนาปี 
มีแนวโนม้ลดลงจากปีการผลิต 2554 เพียงเลก็นอ้ย โดยพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเกบ็เก่ียว และผลผลิตรวม ลดลง 
ร้อยละ 42.37 38.95 และ 32.51 ตามลาํดบั แต่ผลผลิตเฉล่ียกลบัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.61โดยพนัธ์ุ
ขา้วท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ ชยันาท 1 และขาวดอกมะลิ 105 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ราคา
ขา้วเจา้นาปีท่ีเกษตรกรขายได้ ในปีการผลิต 2553-2555 เท่ากับ 10,535 11,671 และ 11,245 บาทต่อตัน 
ตามลาํดับ ส่วนราคาข้าวเจ้านาปรังท่ีเกษตรกรขายได้ เท่ากับ 8,042 8,447 และ 10,172 บาทต่อตัน 
ตามลาํดบั และขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาวความช้ืน 14-15% ในปี 2554 ราคา 13,614 บาทต่อตนั และ
ในปี 2555 ราคา 12,300 บาทต่อตนั  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2553 พบว่า ขา้วโพดเล้ียงสัตว์มีพื้นท่ี
เพาะปลูก 42,764 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 42,432 ไร่ ผลผลิตรวม 47,856 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 1,128 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะท่ีปีการผลิต 2554 การผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวมี์แนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยมีพื้นท่ีปลูก 65,492 ไร่ พื้นท่ี
เก็บเก่ียว 65,430 ไร่ ผลผลิตรวม 65,368 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 999 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในปีการผลิต 2555 
พบว่า สภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์แนวโนม้ลดลงจากปีการผลิต 2554 ทั้งในเร่ืองของพ้ืนท่ีปลูก 
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พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย โดยลดลงร้อยละ19.67 19.59 22.89 และ 4.11 ตามลาํดบั 
พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เกษตรกรนิยมปลูก คือ CP888 และ 919 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 
2553 ราคาของขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรขายได ้คือ 8.13 บาทต่อกิโลกรัม ขณะท่ีในปี 2554 ราคา
ของขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์แนวโน้มลดลงเป็น 7.63 บาทต่อกิโลกรัม และในปี 2555 ราคากลบัมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเป็น 9.34 บาทต่อกิโลกรัม  
 มันสําปะหลงั มนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในลุ่มนํ้าสาขา ในปีการผลิต 2554 พบวา่ 
มีพื้นท่ีปลูก 727,663 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 708,094 ไร่ ผลผลิตรวม 2,941,740 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 4,154 
กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีในปีการผลิต 2555 พบว่า สภาพการผลิตมนัสําปะหลงัมีแนวโน้มลดลงทั้งใน
เร่ืองของพ้ืนท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ีย โดยลดลงร้อยละ 5.15 4.59 20.02 และ 
16.17 ตามลาํดบั พนัธ์ุมนัสาํปะหลงัท่ีนิยมปลูก คือ ระยอง5 เกษตรศาสตร์ และหว้ยบง60 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี
การผลิต 2555 มนัสําปะหลงัท่ีเกษตรกรขายไดร้าคา 2.09 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงราคามีแนวโน้มลดลง
จากปี 2554 ซ่ึงขายได  ้2.68 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากจีนชะลอการนําเขา้มนัเส้นใย 
เพราะปัญหาฝุ่ นมนัเส้น ประกอบกบัการดาํเนินโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัล่าชา้และเปิดจุด
รับจาํนาํไดน้อ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร 
 ยางพารา ในปีการผลิต 2553 ยางพาราท่ีปลูกในลุ่มนํ้ าสาขา มีพื้นท่ีปลูก 
712,759 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว576,368 ไร่ ผลผลิตรวม 150,904 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 262 กิโลกรัมต่อไร่ 
และในปีการผลิต 2554 และ 2555 พบว่า พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิตรวมของยางพารามีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึน โดยในปีการผลิต 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.15 1.32 และ 1.00 จากปีการผลิต 2553 ตามลาํดับ 
และในปี 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.69 5.00 และ 4.77 จากปีการผลิต 2553 ตามลาํดบั แต่ผลผลิตเฉล่ียในปี 
2554 และ 2555 มีแนวโนม้เลก็นอ้ยลดลงจากปี 2553 โดยลดลงร้อยละ 0.38 เท่ากนั พนัธ์ุยางพาราท่ีเกษตรกร
นิยมปลูก คือ RRIM600 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ราคา
ยางพาราในปี 2553 เท่ากนั 103 บาทต่อกิโลกรัม ขณะท่ีในปี 2554 ราคายางพารามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
โดยราคายางพาราท่ีเกษตรกรขายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 124 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ราคา
ยางพารากลบัลดลง เน่ืองจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาท่ีซบเซา 
รวมทั้งการเกิดสึนามิในญ่ีปุ่น เม่ือเดือนมีนาคม และอุทกภยัคร้ังใหญ่ของไทยเม่ือปี 2554 จึงส่งผลให้
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดล้ดลงเหลือ 87.15 บาทต่อกิโลกรัม 
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 ลําไย ในปีการผลิต 2553 ลาํไยท่ีปลูกในลุ่มนํ้ าสาขา พบว่า มีพื้นท่ีปลูก 
115,555 ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว 97,628 ไร่ ผลผลิตรวม 205,251 ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 2,102 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขณะท่ีในปีการผลิต 2554 พบว่า พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีเกบ็เก่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.63 และ 5.07 
ตามลาํดบั แต่ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 4.49 และ 9.09 ตามลาํดบั แต่ในปี
การผลิต 2555 พบวา่ ทั้งพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2553 ร้อยละ 14.18 1.81 2.77 และ 0.95 ตามลาํดบั พนัธ์ุลาํไยท่ีเกษตรกรนิยมปลูก คือ อีดอ 
 ภาวะการตลาด จากขอ้มูลของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ราคา
ลาํไยเกรด A ท่ีเกษตรกรขายไดใ้นไร่นา ในปี 2553-2555 เท่ากบั 29.22 24.33 และ 24.24 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลาํดบั และราคาขายส่งสําไยพนัธ์ุอีดอในตลาดกรุงเทพ พบว่า มีราคาท่ีสูงกว่า คือ 33.33 32.60 และ 
32.18 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2-33 สภาพการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ําคญัของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปีการผลติ 2553-2555 

ชนิดพชื 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พืน้ทีป่ลูก 
พืน้ที่ ผลผลติ

รวม 
ผลผลติ
เฉลีย่ 

พืน้ทีป่ลูก 
พืน้ที่ ผลผลติ

รวม 
ผลผลติ
เฉลีย่ 

พืน้ทีป่ลูก 
พืน้ที่ ผลผลติ

รวม 
ผลผลติ
เฉลีย่ เกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่ว 

(ไร่) (ไร่) (ตนั) (กก./ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตนั) (กก./ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตนั) (กก./ไร่) 
ข้าว 230,913 223,488 95,351 427 214,137 211,525 77,865 368 231,678 230,252 102,402 445 

    ขา้วเจา้นาปี 220,788 213,363 90,419 424 211,248 208,698 76,718 368 229,167 227,767 101,353 445 
    ขา้วเจา้นาปรัง 9,835 9,835 4,758 484 1,959 1,949 741 380 1,975 1,949 775 398 
    ขา้วเหนียวนาปี 290 290 174 600 930 878 406 462 536 536 274 511 
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ 42,764 42,432 47,856 1,128 65,492 65,430 65,368 999 52,611 52,611 50,403 958 
มนัสาํปะหลงั N/A N/A N/A N/A 727,663 708,094 2,941,740 4,154 690,193 675,567 2,352,899 3,483 
ยางพารา 712,759 576,368 150,904 262 728,078 583,966 152,414 261 760,416 605,164 158,098 261 
ลาํไย 115,555 97,628 205,251 2,102 125,533 102,579 196,029 1,911 131,936 99,395 210,929 2,122 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วเป็นขอ้มูลระดบัอาํเภอ ส่วนพืชอื่นๆ เป็นขอ้มูลระดบัจงัหวดัที่มีขอบเขตอยูใ่นลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในพื้นที่จงัหวดัจนัทบุรีและ 
   สระแกว้ 
 2. มนัสาํปะหลงั ปีการผลิต 2553 ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีและสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 (2) การปศุสัตว์ 
 การผลิตทางด้านปศุสัตว์ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง มีสัตว์
เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด ซ่ึงการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจดงักล่าวจะ
กระจายอยู่ทัว่ไป ในอาํเภอท่ีมีขอบเขตอยู่ในพื้นท่ีดาํเนินการศึกษา รายละเอียดของการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ มีดงัน้ี (ตารางท่ี 2-34 และภาคผนวกท่ี 3) 
 โคเนื้อ มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงโคเน้ือ 
จาํนวน 17,297 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
12,395 ตวั หรือร้อยละ 71.66 ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ในปี 2554 มีการเล้ียงโคเน้ือจาํนวน 17,612 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 1.82 อาํเภอ
ท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 12,462 ตวั หรือร้อยละ 70.76 
ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคเน้ือ 
จาํนวน 11,488 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 34.77 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 6,810 ตวั หรือร้อยละ 59.28 ของจาํนวนโคเน้ือท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 โคนม ในปี 2553 มีการเล้ียงโคนม จาํนวน 12,739 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว จาํนวน 12,395 ตวั หรือร้อยละ 97.30 ของ
จาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงโคนมจาํนวน 
12,759ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปี 2553 ร้อยละ 0.16 อาํเภอท่ีเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 12,462 ตวั หรือร้อยละ 97.67 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงใน
ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงโคนม จาํนวน 7,182 ตวั ซ่ึงมีปริมาณลดลง
จากปี 2554 ร้อยละ 43.71 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 
จาํนวน 6,810 ตวั หรือร้อยละ 94.82 ของจาํนวนโคนมท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 กระบือ ในปี 2553 มีการเล้ียงกระบือจาํนวน 482 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 273 ตวั หรือร้อยละ 56.64 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงกระบือ จาํนวน 526 ตวั ซ่ึงมีปริมาณ
การเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 9.13 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํนวน 263 ตวั หรือร้อยละ 50.00 ของจาํนวนกระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ในปี 2555 มีการเล้ียงกระบือ จาํนวน 539 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 2.47 อาํเภอ
ท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 236 ตวั หรือร้อยละ 43.78 ของจาํนวน
กระบือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
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 สุกรพืน้เมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอในปี 2553 มีการเล้ียงสุกร
พื้นเมือง จาํนวน 15,165 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 
11,700 ตวั หรือร้อยละ 77.15 ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ในปี 2554 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมืองจาํนวน 15,372 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 1.36 
อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9,126 ตวั หรือร้อยละ 59.37 ของ
จาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงสุกรพื้นเมือง 
จาํนวน 15,320 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.34 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9,126 ตวั หรือร้อยละ 59.57 ของจาํนวนสุกรพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ไก่พื้นเมือง มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงไก่
พื้นเมือง จาํนวน 158,510 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน 74,724 ตวั หรือร้อยละ 47.14 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงไก่พื้นเมือง จาํนวน 165,461 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 
2553 ร้อยละ 4.39 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
82,082 ตวั หรือร้อยละ 49.61 ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง ในปี 
2555 มีการเล้ียงไก่พื้นเมืองจาํนวน 173,940 ตวั ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 5.12 อาํเภอท่ีมี
การเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 86,240 ตวั หรือร้อยละ 49.58 
ของจาํนวนไก่พื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ไก่เนื้อ มีการเล้ียงกระจายไปในทุกอาํเภอ ในปี 2553 มีการเล้ียงไก่เน้ือ 
จาํนวน 60,146 ตวั โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 
34,000 ตวั หรือร้อยละ 56.53 ของจาํนวนไก่เน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ในปี 2554 มีการเล้ียงไก่เน้ือ จาํนวน 15,393 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 74.70 อาํเภอท่ี
มีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15,000 ตวั หรือร้อยละ 97.45 ของ
จาํนวนไก่เน้ือที่ถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงไก่เน้ือ 
จาํนวน 25,506 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 65.67 อาํเภอท่ีเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภอเขาคิชฌกฎู จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 25,001 ตวั หรือร้อยละ 98.02 ของจาํนวนไก่เน้ือท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ไก่ไข่ ในปี 2553 มีการเล้ียงไก่ไข่ จาํนวน 23,479 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียง 
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 18,234 ตวั หรือร้อยละ 77.66 ของจาํนวนไก่ไข่ท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงไก่ไข่จาํนวน 27,990 ตวั ซ่ึงปริมาณ
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การเล้ียงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 19.21 โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 22,364 ตวั หรือร้อยละ 79.90 ของจาํนวนไก่ไข่ท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงไก่ไข่ จาํนวน 29,948 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 
ร้อยละ 7.00 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 22,367 ตวั หรือร้อยละ 
74.69 ของจาํนวนไก่ไข่ท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 เป็ดพืน้เมือง ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ดพื้นเมือง จาํนวน 21,564 ตวั อาํเภอ
ที่มีการเล้ียงมากท่ีสุด ได้แก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว จาํนวน 12,337 ตวั หรือร้อยละ 
57.21 ของจาํนวนเป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียง
เป็ดพื้นเมือง จาํนวน 34,271ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 58.93 อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 32,106 ตวั หรือร้อยละ 93.68 ของจาํนวน
เป็ดพื้นเมืองท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดพื้นเมือง
จาํนวน 20,599 ตวั ซ่ึงมีปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 39.89 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 18,314 ตวั หรือร้อยละ 88.91ของจาํนวนเป็ดพื้นเมือง
ท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 เป็ดเทศ ยงัไม่ค่อยนิยมเล้ียงกนัแพร่หลาย ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ดเทศ 
จาํนวน 2,449 ตวั อาํเภอที่มีการเล้ียงมากที่สุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 2,169 ตวั 
หรือร้อยละ 88.57 ของจาํนวนเป็ดเทศท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 
มีการเล้ียงเป็ดเทศจาํนวน 1,879 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 23.27 อาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 994 ตวั หรือร้อยละ 52.90 ของจาํนวนเป็ดเทศท่ี
ถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดเทศ จาํนวน 1880 ตวั ซ่ึงมี
จาํนวนการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 0.05 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 994 ตวั หรือร้อยละ 52.87 ของจาํนวนเป็ดเทศท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนล่าง (1703) 
 เป็ดเนื้อ ยงัไม่ค่อยนิยมเล้ียงกันแพร่หลาย ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ดเน้ือ
จาํนวน 994 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 853 ตวั หรือร้อยละ 
85.81 ของจาํนวนเป็ดเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงเป็ดเน้ือ
จาํนวน 1,756 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ76.66 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1,484 ตวั หรือร้อยละ 84.51 ของจาํนวนเป็ดเน้ือท่ีถูกเล้ียงใน
ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดเน้ือจาํนวน 1,844 ตวั ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึน
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จากปี 2554 ร้อยละ 5.01 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1,484 ตวั 
หรือร้อยละ 80.48 ของจาํนวนเป็ดเน้ือท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 เป็ดไข่ ยงัไม่ค่อยนิยมเล้ียงกนัแพร่หลาย ในปี 2553 มีการเล้ียงเป็ดไข่ จาํนวน 
336 ตวั อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 241 ตวั หรือร้อยละ 71.73 
ของจาํนวนเป็ดไข่ท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2554 มีการเล้ียงเป็ดไข่ 
จาํนวน 770 ตวั ซ่ึงปริมาณการเล้ียงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต ์โดยอาํเภอท่ีมีการเล้ียง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 623 ตวั หรือร้อยละ 80.91 ของจาํนวนเป็ดไข่ท่ีถูกเล้ียง
ในลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ในปี 2555 มีการเล้ียงเป็ดไข่จาํนวน 770 ตวั ซ่ึงมีปริมาณ
การเล้ียงเท่ากบัในปี 2554 อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 623 ตวั 
หรือร้อยละ 80.91 ของจาํนวนเป็ดไข่ท่ีถูกเล้ียงในลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
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ตารางที ่2-34 ปริมาณปศุสัตว์ทีส่ําคญั อตัราการเปลีย่นแปลงและเกษตรกรผู้เลีย้ง ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2553-2555 

ชนิดสัตว์ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน จํานวนสัตว์ อตัราการ จํานวน 

(ตวั) เปลีย่นแปลง เกษตรกร (ตวั) เปลีย่นแปลง เกษตรกร (ตวั) เปลีย่นแปลง เกษตรกร 

  (%) (ราย)   (%) (ราย)   (%) (ราย) 
โคเนื้อ 17,297 - 1,455 17,612 1.82 1578 11,488 -34.77 1312 
โคนม 12,739 - 1026 12,759 0.16 1099 7,182 -43.71 896 
กระบือ 482 - 62 526 9.13 75 539 2.47 87 
สุกรพื้นเมือง 15,165 - 285 15,372 1.36 337 15,320 -0.34 347 
ไก่พื้นเมือง 158,510 - 5361 165,461 4.39 5848 173,940 5.12 6,539 
ไก่เนื้อ 60,146 - 30 15,396 -74.40 30 25,506 65.67 30 
ไก่ไข่ 23,479 - 51 27,990 19.21 54 29,948 7.00 124 
เป็ดพื้นเมือง 21,564 - 661 34,271 58.93 1,717 20,599 -39.89 1,144 
เป็ดเทศ 2,449 - 126 1,879 -23.27 128 1,880 0.05 134 
เป็ดเนื้อ 994 - 32 1,756 76.66 36 1,844 5.01 46 
เป็ดไข่ 336 - 49 770 129.17 48 770 0.00 48 

หมายเหตุ :  เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ทีม่า : กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556)  
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 (3) การประมง 

 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจการประมงในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนล่าง (1703) เป็นการศึกษาขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอ เฉพาะอาํเภอที่มีขอบเขตอยูใ่นพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา ซ่ึงในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีสภาพการผลิตดา้นการประมง ดงัน้ี 
 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืด 
 จากการศึกษาขอ้มูลการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืดในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาป
ตอนล่าง (1703) ในช่วงปี 2554-2555 พบวา่ ในปี 2555 จาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด จาํนวน
บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด และเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด เท่ากบั 1,343 ราย 2,006 บ่อ และ 2,116.25 ไร่ ตามลาํดบั 
โดยจาํนวนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 19.92 แต่จาํนวนบ่อเพาะเล้ียง
สตัวน์ํ้ าจืดและเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืดเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 9.34 และ 38.23 ตามลาํดบั ส่วนปริมาณ
การจบัสัตว์นํ้ าจืด พบว่า ในปี 2554 สามารถจบัสัตว์นํ้ าจืดได้ 142,435.00 กิโลกรัม ขณะท่ีในปี 2555 
สามารถจบัสตัวน์ํ้ าจืดไดเ้พิ่มข้ึน โดยสามารถจบัสตัวน์ํ้ าจืดได ้236,331.00 กิโลกรัม (ตารางท่ี 2-35) 
 การจับสัตว์นํา้จืดจากแหล่งนํา้ธรรมชาติ 
 ในช่วงปี 2554-2555 มีการจบัสัตวน์ํ้ าจืดจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาช่อน และปลาหมอ เป็นตน้ 
โดยในปี 2555 มีปริมาณการจบัสตัวน์ํ้ าจืด 275,478.00 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีสามารถจบัสตัวน์ํ้ าจืดได ้
189,085.00 ตนั (ตารางท่ี 2-36) 
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ตารางที ่2-35 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืดในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2554 - 2555 

จังหวดั/อาํเภอ 

ปี 2554 ปี 2555 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่

ปริมาณการจับ 
มูลค่า 

ครัวเรือน บ่อ 
เนือ้ที ่

ปริมาณการจับ 
มูลค่า 

สัตว์นํา้จืด สัตว์นํา้จืด 

(ไร่) (กโิลกรัม) (บาท) (ไร่) (กโิลกรัม) (บาท) 

จันทบุรี                     
ขลุง 306 306 293.00 16,500.00 660,000.00 18 151 161.00 84,900.00 3,414,000.00 
เขาคิชฌกฏู 49 58 85.00 21,715.00 868,600.00 43 58 108.00 26,487.00 1,039,590.00 
โป่งนํ้าร้อน 366 401 240.00 30,000.00 1,200,000.00 209 401 745.00 30,000.00 1,164,000.00 
สอยดาว 220 275 506.00 15,370.00 614,800.00 144 275 506.00 17,010.00 648,540.00 
สระแก้ว 

          
คลองหาด 28 46 29.00 5,400.00 232,600.00 86 129 68.50 9,952.00 404,220.00 
อรัญประเทศ 708 748 378.00 53,450.00 2,756,600.00 843 992 527.75 67,982.00 3,114,617.00 
ผลรวมทั้งหมด 1,677 1,834 1,531.00 142,435.00 6,332,600.00 1,343 2,006 2,116.25 236,331.00 9,784,967.00 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
ทีม่า : สาํนกังานประมงจงัหวดัจนัทบุรีและสระแกว้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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ตารางที ่2-36 ปริมาณสัตว์นํา้จืดทีจ่ับได้จากแหล่งนํา้ธรรมชาต ิจําแนกตามชนิดของสัตว์นํา้จืด ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2553-2555 
   หน่วย : ตนั 

จังหวดั/อาํเภอ 

2554 2555 

 ป
ลา
นิล

  

 ป
ลา
ดุก

  

 ป
ลา
ตะ

เพ
ยีน

  

 ป
ลา
ช่อ

น 
 

 ป
ลา
หม

อ  

 อืน่
 ๆ 

 

 รว
ม 

 

 ป
ลา
นิล

  

 ป
ลา
ดุก

  

 ป
ลา
ตะ

เพ
ยีน

  

 ป
ลา
ช่อ

น 
 

 ป
ลา
หม

อ  

 อืน่
 ๆ 

 

 รว
ม 

 

จันทบุรี                             
ขลุง 7,000.00 7,000.00 1,550.00 500.00 * 450.00 16,500.00 20,000.00 40,000.00 5,000.00 4,000.00 * 15,900.00 84,900.00 
เขาคิชฌกฏู 8,900.00 10,500.00 1,000.00 200.00 155.00 960.00 21,715.00 9,000.00 15,000.00 1,000.00 200.00 200.00 1,087.00 26,487.00 
โป่งนํ้าร้อน 12,000.00 15,000.00 2,000.00 200.00 100.00 700.00 30,000.00 12,000.00 15,000.00 2,000.00 200.00 100.00 700.00 30,000.00 
สอยดาว 6,780.00 6,430.00 2,100.00 * * 60.00 15,370.00 7,000.00 7,410.00 2,100.00 * * 500.00 17,010.00 

สระแก้ว 
              

คลองหาด 3,000.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00 200.00 2,000.00 11,800.00 4,368.00 591.00 6,643.00 3,000.00 2,000.00 18,979.00 35,581.00 
อรัญประเทศ 27,500.00 55,000.00 1,100.00 5,500.00 500.00 4,100.00 93,700.00 7,300.00 9,300.00 10,600.00 15,600.00 5,160.00 33,540.00 81,500.00 

รวมทั้งหมด 65,180.00 96,530.00 9,750.00 8,400.00 955.00 8,270.00 189,085.00 59,668.00 87,301.00 27,343.00 23,000.00 7,460.00 70,706.00 275,478.00 

หมายเหตุ : 1. เป็นขอ้มูลรวมทั้งอาํเภอที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 2. * ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า : สาํนกังานประมงจงัหวดัจนัทบุรีและสระแกว้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 2.3) การอุตสาหกรรม 
 ภาคการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดาํเนินการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพิง
ทรัพยากรภายในท้องถ่ินเป็นหลกั โดยสังเกตได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประเภทท่ีมีจาํนวน
โรงงานมากท่ีสุด โดยเป็นโรงงานประเภทการปอกหวัพืชหรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเสน้ แวน่ หรือแท่ง เป็นตน้ 
ในปี 2555 ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีโรงงานจาํนวน 117 โรงงาน จาํนวนเงินลงทุน 
2,303,205,621 บาท และมีแรงงานจาํนวน 1,433 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึงมีจาํนวน 65 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของจาํนวนโรงานทั้งหมด มีสัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 60.46 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมา ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้จาํนวน 
23 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 8 โรงงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง จาํนวน 7 โรงงาน 
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก จาํนวน 6 โรงงาน อุตสาหกรรมบริการ จาํนวน 2 โรงงาน อุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 1 โรงงาน นอกจากน้ีมีอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ จาํนวน 5 โรงงาน 
(ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งชนิดของประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงงานหอ้งเยน็ จาํนวน 
2 โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากภาคการเกษตรเป็นการทาํยางแผ่นรมควนั การทาํยางเครป ยางแท่ง 
ยางนํ้ า หรือการทาํยางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนัจากยางธรรมชาติ จาํนวน 1 โรงงาน และ
การทาํร่ม ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง หรือไฟแช็ก จาํนวน1 โรงงาน เป็นตน้) 
 การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553-2555 มีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่อตัราการขยายตวัไม่มากนกั โดยในปี 2553 มีจาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 109 โรงงาน เม่ือถึงปี 
2555 มีจาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 117 โรงงาน เพ่ิมข้ึน 8 โรงงาน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.00 ของปี 2553 
ประเภทของโรงงานท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก ดา้นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2555 
เป็นแรงงานท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นอุตสาหกรรมการเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจาํนวน
แรงงานทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้คิดเป็นร้อยละ 20.24 อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 6.70 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 5.16 อุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 4.82 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คิดเป็นร้อยละ 3.84 อุตสาหกรรม
บริการ คิดเป็นร้อยละ 0.49 และนอกจากน้ีเป็นแรงงานท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.23 
(ตารางท่ี 2-37) 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร พบว่า ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
การปอกหวัพืช หรือทาํหัวพืชใหเ้ป็นเส้น แว่น หรือแท่ง จาํนวน 35 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็น
ร้อยละ 10.95 ของจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมการเกษตร มีแรงงานจาํนวน 200 คน รองลงมา 
เป็นโรงงานการตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช จาํนวน 11 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
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8.55 และมีแรงงาน จาํนวน 62 คน โรงงานสีฝัด หรือขดัขา้ว จาํนวน 10 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมการเกษตร มีแรงงานจาํนวน 17 คน 
โรงงานการกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช จาํนวน 5 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
1.61 และมีแรงงานจาํนวน 17 คน โรงงานทาํแป้ง จาํนวน 3 โรงงาน มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
73.08 และมีแรงงานจาํนวน 414 คน โรงงานการผสมแป้งหรือเมลด็พืช จาํนวน 1 โรงงาน มีสัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 5.75 และมีแรงงานจาํนวน 100 คน (ตารางท่ี 2-38) 

ตารางที ่2-37 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
 โตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2553-2555 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน 
ปี 

เงนิลงทุน (บาท) 
ปี 

แรงงาน (คน) 
ปี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

อุตสาหกรรมการเกษตร 63 64 65 1,365,249,421 1,367,449,421 1,392,449,421 789 794 810 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 7 7 7 116,469,000 116,469,000 116,469,000 96 96 96 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 7 7 8 264,400,000 264,400,000 268,600,000 64 64 74 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ 23 23 23 78,220,400 78,220,400 78,220,400 290 290 290 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1 1 1 4,233,000 4,233,000 4,233,000 55 55 55 
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก 1 2 6 600,000 22,800,000 95,876,800 6 20 69 
อุตสาหกรรมบริการ 2 2 2 155,007,000 155,007,000 155,007,000 7 7 7 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 5 5 5 192,350,000 192,350,000 192,350,000 32 32 32 

รวม 109 111 117 2,176,528,821 2,200,928,821 2,303,205,621 1,339 1,358 1,433 

หมายเหตุ :  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่  – โรงงานหอ้งเยน็ 
 - การทาํยางแผน่รมควนั การทาํยางเครป ยางแท่ง ยางนํ้า หรือการทาํยางใหเ้ป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ี 
   คลา้ยคลึงกนัจากยางธรรมชาติ 
 - การทาํร่ม ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง หรือไฟแช็ก 
 - โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 
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ตารางที ่2-38 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
  โตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2553-2555 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน 
ปี  

เงนิลงทุน (บาท) 
ปี 

แรงงาน (คน) 
ปี  

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

การตม้ น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช 11 11 11 119,010,000 119,010,000 119,010,000 62 62 62 
การกะเทาะเมลด็ หรือเปลือกเมลด็พืช 5 5 5 22,400,000 22,400,000 22,400,000 17 17 17 
การสี ฝัด หรือขดัขา้ว 10 10 10 969,000 969,000 969,000 17 17 17 
การทาํแป้ง 3 3 3 1,017,616,421 1,017,616,421 1,017,616,421 414 414 414 
การผสมแป้งหรือเมลด็พืช 1 1 1 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100 100 100 
การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเสน้ แวน่ หรือแท่ง 33 34 35 125,254,000 127,454,000 152,454,000 179 184 200 

รวม 63 64 65 1,365,249,421 1,367,449,421 1,392,449,421 789 794 810 

ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 

 2.4) ปัญหา ความต้องการ และทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 (1) ปัญหาด้านการผลติพชืและการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 ปัญหาด้านการผลติพชืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง 
(1703) มีปัญหาในการผลิตพืช ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-39) 
 ข้าว เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
52.94 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนมากประสบปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง 
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีประสบ
ปัญหาดา้นการผลิต รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหา
ขาดแคลนแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาขาดแคลนนํ้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาปริมาณ
ผลผลิตตํ่า และปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) คิดเป็นร้อยละ 82.22 68.89 28.89 24.44 11.11 8.89 และ 
6.67 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  
 ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่ง
ท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง รองลงมา 
ไดแ้ก่ ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาศตัรูพืชรบกวน ปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า และปัญหาขาดแคลน
แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 22.22 11.11 และ 11.11 ตามลาํดบั 
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 มันสําปะหลัง เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอย่างประสบปัญหาทางดา้นการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 54.12 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้ งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างทั้ งหมดของเกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาฝนแลง้/ท้ิงช่วง รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาปัจจยั
การผลิตมีราคาสูง ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า และปัญหาวชัพืชรบกวน คิดเป็นร้อยละ 89.13 80.43 และ 
30.43 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ 
 ลาํไย (นอกฤดู) เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่งท่ี
ประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาขาดแคลนนํ้ า
เพื่อการเกษตร ปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาดินเส่ือมโทรม ปัญหา
ปริมาณผลผลิตตํ่า และปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 86.67 80.00 53.33 23.33 
20.00 และ10.00 ตามลาํดบั 
 ยางพารา เป็นพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาทางดา้นการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 48.24 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดของเกษตรกรตวัอย่างท่ี
ประสบปัญหาดา้นการผลิตจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้หรือท้ิงช่วง 
ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ปัญหาวชัพืชรบกวน ปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ 
(กดราคา) และปัญหาดินเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 43.90 34.15 21.95 17.07 9.67 และ 7.32 ตามลาํดบั 

ตารางที ่2-39 ปัญหาด้านการผลติทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
 โตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะปัญหา 

ชนิดพชืทีป่ระสบปัญหา 

เฉลีย่ 
ทั้งลุ่มนํา้ ข้า

ว 

ข้า
วโ
พด

เล
ีย้ง
สัต

ว์ 

มนั
สํา
ปะ

หล
งั 

ลาํ
ใย

(น
อก

ฤดู
) 

ยา
งพ

าร
า 

ปัญหาทางด้านการผลติทางการเกษตร 
      

ไม่มีปัญหา 47.06 89.41 45.88 64.71 51.76 59.76 
มีปัญหา 52.94 10.59 54.12 35.29 48.24 40.24 

ลกัษณะของปัญหา 
      

ราคาผลผลิตตกตํ่า 82.22 100.00 80.43 100.00 100.00 92.53 
ฝนแลง้/ท้ิงช่วง 97.78 100.00 100.00 80.00 43.90 84.34 
ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 68.89 - 89.13 53.33 34.15 49.10 
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ตารางที ่2-39 (ต่อ) 

ลกัษณะปัญหา 

ชนิดพชืทีป่ระสบปัญหา 

เฉลีย่ 
ทั้งลุ่มนํา้ ข้า

ว 

ข้า
วโ
พด

เล
ีย้ง
สัต

ว์ 

มนั
สํา
ปะ

หล
งั 

ลาํ
ใย

(น
อก

ฤดู
) 

ยา
งพ

าร
า 

ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 24.44 - - 86.67 - 22.22 
วชัพืชรบกวน 11.11 33.33 30.43 - 21.95 19.37 
ปริมาณผลผลิตตํ่า 8.89 11.11 6.52 20.00 17.07 12.72 
ขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 28.89 11.11 - 10.00 - 10.00 
ดินเส่ือมโทรม - - - 23.33 7.32 6.13 
ศตัรูพืชรบกวน - 22.22 2.17 - - 4.88 
ผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ (กดราคา) 6.67 - 4.35 - 9.76 4.15 
ขาดแคลนเงินลงทุน 2.22 - - - - 0.44 
ขาดแคลนแรงงาน 2.22 - - - - 0.44 
โรคระบาด 2.22 - - - - 0.44 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร  
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งประสบปัญหาดา้นการครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 
3.53 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดของเกษตรกรตวัอย่างท่ีประสบปัญหา
ดา้นการครองชีพจะประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาราคาสินคา้อุปโภคและ
บริโภคมีราคาสูง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ตารางท่ี 2-40) 
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ตารางที ่2-40 ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง 
 (1703) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะปัญหา ร้อยละ 

ปัญหาด้านการครองชีพ   
ไม่มีปัญหา 96.47 
มีปัญหา 3.53 

ลกัษณะปัญหา   
การคมนาคมไม่สะดวก 100.00 
ราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง 66.67 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 (2) ความต้องการความช่วยเหลอืของครัวเรือนเกษตรกร 
 จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า ความตอ้งการของครัวเรือนเกษตรกรท่ีตอ้งการให้หน่วยงาน
ของรัฐเขา้มาช่วยเหลือนั้น แบ่งความตอ้งการความช่วยเหลือออกเป็น 2 ประการ คือ ความตอ้งการดา้น
การผลิตทางการเกษตรและความตอ้งการดา้นการครองชีพ สาํหรับความตอ้งการความช่วยเหลือของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการผลติทางการเกษตร 
 เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกร
ตวัอย่างทั้ งหมด จึงตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการผลิตทางการเกษตร โดยตอ้งการให้
ประกนัราคาพืชผลเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.47 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีตอ้งการใหรั้ฐบาลให้
ความช่วยเหลือดา้นการผลิตทางการเกษตร รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการให้จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตํ่า 
ตอ้งการให้ประกนัรายไดเ้กษตรกร ตอ้งการให้จดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร และตอ้งการให้ขุดลอก
แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน คิดเป็นร้อยละ 63.53 49.41 42.35 และ 35.29 
ของเกษตรกรตวัอย่างท่ีตอ้งการให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการผลิตทางการเกษตร ตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือเป็นความตอ้งการอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2-41) 
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 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 เกษตรกรตวัอย่างมีความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการครองชีพจาก
ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.53 ของเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด โดยเกษตรกรตวัอย่างท่ีตอ้งการให้รัฐบาลให้
ความช่วยเหลือดา้นการครองชีพทั้งหมดตอ้งการใหจ้ดัสร้างและซ่อมแซมถนน (ตารางท่ี 2-41) 

ตารางที ่2-41 ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐของครัวเรือนเกษตรกร ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขา 
 โตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปีการผลติ 2555/56 

ลกัษณะความต้องการ ร้อยละ 

ครัวเรือนทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านการเกษตร   

ไม่ตอ้งการ - 

ตอ้งการ 100.00 
ลกัษณะของความต้องการ   

ประกนัราคาพืชผลเกษตร 96.47 
จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตํ่า 63.53 
ประกนัรายไดเ้กษตรกร 49.41 
จดัสร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 42.35 
ขดุลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน 35.29 
ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 3.53 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้ 2.35 
จดัหาแหล่งเงินกูท่ี้อตัราดอกเบ้ียตํ่า 1.18 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์ 1.18 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ยและสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง 1.18 
จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 1.18 

ความต้องการด้านการครองชีพ   
ไม่ตอ้งการ 96.47 
ตอ้งการ 3.53 

ลกัษณะของความต้องการ   
จดัสร้างและซ่อมแซมถนน 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตวัอยา่งตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ หลายดา้น 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 (3) ทศันคติของเกษตรกรเกีย่วกบัการใช้ทีด่ิน 
 จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้
ท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  ปีการผลิต 2555/56 พบว่า เกษตรกรตัวอย่างทั้ งหมดท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ดาํเนินการศึกษาไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกในปัจจุบนั ในแง่ของวิธีการหรือแนวคิดใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหไ้ดรั้บผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ิธีการลงทุนจดัหา
แหล่งนํ้ า คิดเป็นร้อยละ 61.18 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด วิธีการรองลงมา ไดแ้ก่ การปรับปรุงบาํรุงดิน 
การเพ่ิมปริมาณปุ๋ยเคมี การเพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์การเปล่ียนพนัธ์ุใหม่ และการเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกใหม่ คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 48.24 37.65 2.35 และ 1.18 ตามลาํดับ สําหรับความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาค
การเกษตรไปสู่นอกภาคการเกษตร เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาค
การเกษตรไปสู่นอกภาคการเกษตร โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 96.47 
ของเกษตรกรตวัอย่างท่ีไม่คิดเปล่ียนอาชีพ รองลงมา ให้เหตุผลว่า เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน สภาพ
พื้นท่ีไม่เหมาะสมกับพืชชนิดอ่ืน และเกษตรกรชราภาพ คิดเป็นร้อยละ 70.59 18.82 และ 12.94 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-42)  

ตารางที ่2-42 ทศันคติทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 ปีการผลติ 2555/56 

ทศันคต ิ ร้อยละ 

ความคดิเปลีย่นแปลงการปลูกพชื   
ไม่เปล่ียน 100.00 
เปล่ียน - 

แนวคดิในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร   
ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 61.18 
ปรับปรุงบาํรุงดิน 60.00 
เพิ่มปุ๋ยเคมี 48.24 
เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 37.65 
เปล่ียนพนัธ์ุใหม่ 2.35 
เปล่ียนพื้นท่ีปลูกใหม่ 1.18 
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ตารางที ่2-42(ต่อ) 

ทศันคต ิ ร้อยละ 

วางแผนเปลีย่นไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร   
เปล่ียน - 
ไม่เปล่ียน 100.00 

กรณไีม่เปลีย่น สาเหตุเพราะ   
ไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืน 96.47 
เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน 70.59 
สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัพืชชนิดอ่ืน 18.82 
ชราภาพ 12.94 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์เพือ่จัดทาํหน่วยทีด่นิ  

 ทรัพยากรทีด่นิ 
 ทรัพยากรท่ีดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัในการดาํรงชีพของมนุษย ์ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมท่ีต้องใช้ท่ีดินเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าเกษตร จากการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ทาํใหค้วามตอ้งการใชท่ี้ดินมีเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทาํใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีดินอยา่งส้ินเปลือง ขาดการอนุรักษฟ้ื์นฟู ส่งผลกระทบใหท้รัพยากร
ท่ีดินเกิดความเส่ือมโทรม ซ่ึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 การวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้ าสาขาเป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีระบบเพื่อลดปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ในดา้นทรัพยากรท่ีดิน
ไดมี้การวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรท่ีดินและการวิเคราะห์จดัทาํหน่วยที่ดิน เพื่อใชป้ระกอบใน
การพิจารณากาํหนดแผนการใชท่ี้ดินของลุ่มนํ้าสาขา 
 ทรัพยากรดินในแต่ละพื้นท่ีของลุ่มนํ้ าสาขา มีศกัยภาพในการผลิตท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ดิน สภาพพื้นท่ี การใชท่ี้ดินและสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมีการวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินของ
ลุ่มนํ้ าสาขา เพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพและขอ้จาํกดัของทรัพยากรดิน จะทาํให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหาดา้น
ทรัพยากรดินโดยรวมของลุ่มนํ้ าสาขาชดัเจนมากข้ึน นาํไปสู่การวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
กบัศกัยภาพของพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงทรัพยากรท่ีดินของ
แต่ละลุ่มนํ้าสาขา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบัน 
  จากการศึกษาขอ้มูลดินร่วมกบัลกัษณะสภาพพื้นท่ีในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนบน (1701) สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-1) 
 1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 80,399 ไร่ หรือร้อยละ 7.97 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา
พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนร่วน ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืช
อาจขาดนํ้ าไดใ้นช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานๆ และมีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืช
ท่ีไม่ชอบนํ้า ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนบนของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
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 2) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน มีเน้ือท่ี 232,603 ไร่ หรือร้อยละ 23.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินทรายปนร่วน ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืช
อาจขาดนํ้าไดใ้นช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานๆ พบกระจายอยูท่ ัว่ไปในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 3) ดินทรายจดัท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 8,083 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้ าไดง่้ายเป็นระยะเวลานานและมีนํ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้ า พบในเขตตาํบลโคกสูงและตาํบลโนนหมากมุ่น 
อาํเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 
 4) ดินทรายจดัท่ีดอน มีเน้ือท่ี 91,597 ไร่ หรือร้อยละ 9.08 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้าดี
ถึงค่อนขา้งมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้าไดง่้ายเป็นระยะเวลานาน 
พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในเขตอาํเภอตาพระยา อาํเภอวฒันานครและอาํเภอโคกสูง
จงัหวดัสระแกว้ 
 5) ดินต้ืนท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 3,498 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพ
พื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินร่วนดินเหนียวหรือดินร่วน
ปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตตํ่ามีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้ า พบบริเวณตอนล่างของ
พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภออรัญประเทศ อาํเภอวฒันานครและอาํเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 
 6) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 7,415 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพ
พื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า เป็นดินต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโต
และใหผ้ลผลิตตํ่า พบในเขตอาํเภอตาพระยา อาํเภอวฒันานครและอาํเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 
 7) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 226,012 ไร่ หรือร้อยละ 22.41 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสม
ต่อการทาํเกษตรกรรม เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่ม
และนํ้ าไหลบ่าเม่ือฝนตกหนกั ยากต่อการไถพรวน การจดัการพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง
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ควรอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร ส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภอ
ตาพระยา และอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

ตารางที ่3-1 สถานภาพทรัพยากรดินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 

สถานภาพทรัพยากรดิน 
เนือ้ที ่

ไร่ ร้อยละ 
ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีลุ่ม 80,399 7.97 
ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน 232,603 23.06 
ดินทรายจดัท่ีลุ่ม 8,083 0.80 
ดินทรายจดัท่ีดอน 91,597 9.08 
ดินต้ืนท่ีลุ่ม 3,498 0.35 
ดินต้ืนท่ีดอน 7,415 0.74 
พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น 226,012 22.41 
พื้นท่ีท่ีไม่พบดินมีปัญหา 286,191 28.37 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 35,641 3.53 
พื้นท่ีแหล่งนํ้า 11,678 1.16 
พื้นท่ีอ่ืนๆ 25,473 2.53 

รวม 1,008,590 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2551) 
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 3.1.2 การวเิคราะห์เพือ่จัดทาํหน่วยทีด่ิน 

 การวิเคราะห์จดัทาํหน่วยท่ีดินเป็นการกาํหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีให้มีลกัษณะเฉพาะเพ่ือ
ใช้สําหรับการประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ดงันั้นในการจดัทาํหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) จึงนาํปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมาพิจารณาร่วมกนั
ไดแ้ก่ ลกัษณะของดิน ซ่ึงใชข้อ้มูลกลุ่มชุดดินจากรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรจงัหวดัสระแกว้
ของสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2551) โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นสมบติัทางกายภาพ
และเคมีของดิน เช่น ความลึกของดิน เน้ือดิน การระบายนํ้ า ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติ เป็นตน้ ร่วมกบัสภาพพ้ืนท่ี ลกัษณะการจดัการพื้นท่ีเพื่อการพฒันาท่ีดิน เช่นโครงการ
ชลประทานและการจดัการพื้นท่ีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํคนัดิน เพ่ือป้องกนันํ้ าท่วม การยกร่องและ
การทาํคนันาในพื้นท่ีดอนเพื่อปลูกขา้ว เป็นตน้ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีสาํคญัดงักล่าว สามารถจาํแนกหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนบน (1701) ได ้60 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีลกัษณะและคุณภาพท่ีดินของหน่วยท่ีดิน (ตารางท่ี 3-2) 
ดงัน้ี 
 หน่วยทีด่ินที ่1 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั ดินมีการระบายนํ้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบน
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน 
ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก มีเน้ือท่ี 220 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่15 15I 15hi และ 15hiI 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดิน
ลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) 6.5-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-8 
 

 

 - หน่วยท่ีดินท่ี 15 ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 4,161 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 15I มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 2,517 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.25 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 15hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 36,150 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.59 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 15hiI พบบนพื้นท่ีดอน มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง 
เน้ือท่ี 26,894 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่17hi 17hiB และ 7hiBM2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นตเ์ป็นดินลึกมาก เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-6.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดจดัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัง่าย ดินล่าง
อยูใ่นระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยที่ดินที่ 17hi พบบนพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 3,265 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 17hiB พบบนพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอ้ย
ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 40,190 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 17hiBM2 พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกเคล่ือนลอนลาดเลก็นอ้ย
ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าดี เน้ือท่ี 2,885 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.29 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่18 18M2 18hi และ 18hiM2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดิน
ลึกมาก เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วน
เหนียว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
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เป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัง่าย ดินล่างอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 หน่วยท่ีดินท่ี 18 ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 8,323 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยท่ีดินท่ี 18M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 
180 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยที่ดินที่ 18hi พบบนพื้นที่ดอนดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือที่ 39,267 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.89 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยท่ีดินท่ี 18hiM2 พบบนพื้นท่ีดอน มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบาย
นํ้าดี เน้ือท่ี 396 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่19hi 19hiI 19hiM2 19hiB และ 19hiBI 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายหรือดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก
ตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง
ปานกลางค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัง่าย ดินล่างอยู่
ในระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 หน่วยท่ีดินท่ี 19hi พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 
0-2 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 41,689 ไร่ หรือร้อยละ 4.13 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยที่ดินที่ 19hiI พบบนพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 232 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยท่ีดินท่ี 19hiM2 พบบนพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าดี เน้ือท่ี 281 ไร่ หรือร้อยละ 
0.03 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยท่ีดินท่ี 19hiB พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
2-5 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 3,277 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 หน่วยท่ีดินท่ี 19hiBI พบบนพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
2-5 เปอร์เซ็นต ์มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 591 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่21hi และ 21hiB 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการ
แลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่น
ระดบัง่าย ดินล่างอยูใ่นระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 หน่วยที่ดินที่ 21hi พบบนพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นตเ์น้ือท่ี 383 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยท่ีดินท่ี 21hiB พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
2-5 เปอร์เซ็นตเ์น้ือท่ี 1,845 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่22 22I 22M2 และ 22hi 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนหยาบ โดยมีเน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดิน
ร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุ
บวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนและ
ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของ
รากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 22 ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 28,008 ไร่ หรือร้อยละ 2.78 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 22I มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 4,522 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.45 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 22M2 มีการจดัการพ้ืนท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 
311 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 22hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 1,233 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.12 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 หน่วยทีด่ินที ่24 และ 24M2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึง
ปานกลาง ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 24 ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 7,697 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 24M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าดี เน้ือท่ี 394 
ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่25 และ 25hi 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินต้ืน เน้ือ
ดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวด
หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น
ด่างตํ่า ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 25 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 477 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้า
สาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 25hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 3,015 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.30 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่29B และ 29Bb 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปาน
กลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายใน
การเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 29B ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,967 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 29Bb มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 339 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.03 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่36 และ 36b 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุ
บวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมี
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่น
ระดบัง่าย ดินล่างอยูใ่นระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 36 ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,683 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี  36b มีการทําคันนาเพื่อปลูกข้าว  ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง  
เน้ือท่ี 6,000 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่37 37b 37B และ 37Bb 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 0-5 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินเหนียวปนดินร่วน ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
ท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-5.5 
ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบนอยูใ่นระดบัง่าย ดินล่างอยูใ่นระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่
ในระดบัง่าย  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 12,498 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 37b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 6,675 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 37B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 34,487 ไร่ หรือร้อยละ 3.42 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 37Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 38,359 ไร่ หรือร้อยละ 3.80 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 หน่วยทีด่ินที ่40 40b 40B 40Bb และ 40C 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 0-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการ
แลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากแต่ถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 5,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 16,963 ไร่ หรือร้อยละ 1.68 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 39,081 ไร่ หรือร้อยละ 3.87 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 13,807 ไร่ หรือร้อยละ 1.37 ของเน้ือ
ท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินมี
การระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 1,103 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่41 41b 41B และ 41Bb  
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
ท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 
ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.0 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 32,178 ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 27,507 ไร่ หรือร้อยละ 2.73 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 41B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 3,518 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 912 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่44 44b 44B 44Bb และ 44C 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 0-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต ํ่า ความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึง
ปานกลาง ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 5.0-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งมาก เน้ือท่ี 7,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 3,792 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งมาก เน้ือท่ี 71,750 ไร่ หรือร้อยละ 7.11 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 5,122 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินมี
การระบายนํ้าค่อนขา้งมาก เน้ือท่ี 3,252 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่46 และ 46b 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินต้ืน 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง 
ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยาก
ง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 46 ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 1,404 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี  46b มีการทําคันนาเพื่อปลูกข้าว  ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง  
เน้ือท่ี 4,603 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่48C  
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินต้ืน เน้ือดินบน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหิน
กลมมน หรือเศษหินต่างๆ ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุใน
การแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
ปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่าง
อยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก มีเน้ือท่ี 1,413 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่55 และ 55b 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
ปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียวในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตรพบชั้นหินผ ุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึง
ค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัปานกลาง 
ดินล่างอยูใ่นระดบัยาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55 ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 65,568 ไร่ หรือร้อยละ 6.50 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี  55b มีการทําคันนาเพื่อปลูกข้าว  ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง  
เน้ือท่ี 8,063 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่56B 56Bb 56C 56C/RL และ56Cb 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-12 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินปนเศษหิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง 
ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัปานกลาง ดินล่างอยู่ในระดบัยาก และ
ความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 56B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,780 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 56Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 2,463 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 56C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินมี
การระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 8,096 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 56C/RL เป็นหน่วยท่ีดินรวมของหน่วยท่ีดินท่ี 56C และ RL คือ ท่ีดินเตม็
ไปดว้ยกอ้นหิน ปะปนกนัอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 ดินมีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือท่ีรวม 13,023 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.29 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 56Cb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีการทาํคนันา
เพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 7,712 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่62 
 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะและ
สมบติัของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหินกอ้นหินหรือพื้นโผล่
กระจดักระจายทัว่ไป ปัจจุบนัมีสภาพเป็นป่าไม ้มีเน้ือท่ี 226,294 ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 พืน้ทีอ่ืน่ๆ  
 - พื้นท่ีละลุ หมายถึง แผ่นดินท่ียบุตวัลงไป (EA) มีเน้ือท่ี 216 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีพื้นท่ีอนัตราย พื้นท่ีมีกบัระเบิด (LM) มีเน้ือท่ี 21,670 ไร่ หรือร้อยละ 2.15 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (RL) มีเน้ือท่ี 3,581 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเน้ือท่ี 
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) มีเน้ือท่ี 35,641 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีแหล่งนํ้า (W) มีเน้ือท่ี 11,678 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 คุณภาพทีด่ินของหน่วยทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 1 15 15I 15hi 15hiI 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง >20 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง >75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 7.0-8.0 6.5-8.0 6.5-8.0 6.5-8.0 6.5-8.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm -  -  -  -  - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 220 4,161 2,517 36,150 26,894 

ร้อยละ 0.02 0.41 0.25 3.59 2.67 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 17hi 17hiB 17hiBM2 18 18M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 4.5-6.0 4.5-6.0 4.5-6.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A B B A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 3,265 40,190 2,885 8,323 180 

ร้อยละ 0.32 3.99 0.29 0.83 0.02 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 18hi 18hiM2 19hi 19hiI 19hiM2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 

 - ดินล่าง 5.5-6.5 5.5-6.5 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 39,267 396 41,689 232 281 

ร้อยละ 3.89 0.04 4.13 0.02 0.03 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 19hiB 19hiBI 21hi 21hiB 22 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 >75 >75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-7.0 5.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 7.0-8.0 7.0-8.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B B A B A 

เนือ้ที ่
ไร่ 3,277 591 383 1,845 28,008 

ร้อยละ 0.32 0.06 0.04 0.18 2.78 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 22I 22M2 22hi 24 24M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 4,522 311 1,233 7,697 394 

ร้อยละ 0.45 0.03 0.12 0.76 0.04 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 25 25hi 29B 29Bb 36 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 10-20 10-20 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ง่าย 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  15-35 15-35  -  - - 

% ดินล่าง >35 >35  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 4.5-5.5 4.5-5.5 6.0-7.0 6.0-7.0 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 6.0-7.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B B A 

เนือ้ที ่
ไร่ 477 3,015 2,967 339 2,683 

ร้อยละ 0.05 0.30 0.29 0.03 0.27 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 36b 37 37b 37B 37Bb 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

 - ดินล่าง 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 6,000 12,498 6,675 34,487 38,359 

ร้อยละ 0.59 1.24 0.66 3.42 3.80 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 40 40b 40B 40Bb 40C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B B C 

เนือ้ที ่
ไร่ 5,308 16,963 39,081 13,807 1,103 

ร้อยละ 0.53 1.68 3.87 1.37 0.11 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 41 41b 41B 41Bb 44 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งมาก 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - - 

% ดินล่าง  -  -  -  -  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.5 

 - ดินล่าง 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B B A 

เนือ้ที ่
ไร่ 32,178 27,507 3,518 912 7,681 

ร้อยละ 3.19 2.73 0.35 0.09 0.76 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 44b 44B 44Bb 44C 46 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ค่อนขา้งมาก ดี ค่อนขา้งมาก ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ยาก 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน  -  -  -  - 15-35 

% ดินล่าง  -  -  -  - >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.5-7.0 

 - ดินล่าง 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A B B C A 

เนือ้ที ่
ไร่ 3,792 71,750 5,122 3,252 1,404 

ร้อยละ 0.38 7.11 0.51 0.32 0.14 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 46b 48C 55 55b 56B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 10-20 10-20 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 35-75 35-75 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35 0-15 0-15 0-15 

% ดินล่าง >35 >35 15-35 15-35 15-35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-7.0 4.5-5.0 6.0-7.0 6.0-7.0 5.0-6.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 5.5-6.0 6.0-8.0 6.0-8.0 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A C A A B 

เนือ้ที ่
ไร่ 4,603 1,413 65,568 8,063 2,780 

ร้อยละ 0.46 0.14 6.50 0.80 0.28 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 56Bb 56C 56C/RL 56Cb 62 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดี ดีปานกลาง - 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า - 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 - 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง - 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก - 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 0-15 0-15 0-15 0-15 - 

% ดินล่าง 15-35 15-35 15-35 15-35  - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 - 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 - 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B C C C - 

เนือ้ที ่
ไร่ 2,463 8,096 13,023 7,712 226,294 

ร้อยละ 0.24 0.80 1.29 0.76 22.44 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ EA LM RL U W 
ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - - - - - - 
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - - - - - - 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง - - - - - 
ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง - - - - - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - - - - - - 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน - - - - - 
ดินล่าง - - - - - 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 
% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน - - - - - 
 - ดินล่าง - - - - - 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 
การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 
สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน - - - - - 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - - - - - - 

เนือ้ที ่
ไร่ 216 21,670 3,581 35,641 11,678 

ร้อยละ 0.02 2.15 0.36 3.53 1.16 

หมายเหตุ : เนื้อที่คาํนวณดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2551) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.2. ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
 3.2.1) สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบัน 
   จากการศึกษาขอ้มูลดินร่วมกบัลกัษณะสภาพพ้ืนท่ีในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด(1702) 
สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-2) 
    (1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน มีเน้ือท่ี 34,489 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขาพบ
ในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็น
ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนร่วน ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
การปลูกพืชอาจขาดนํ้าไดใ้นช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานๆ พบบริเวณตอนบนของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา
ในเขตอาํเภอวฒันานครและอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 (2) ดินทรายจดัท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 8,498 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้าไดง่้ายเป็นระยะเวลานานและมีนํ้าท่วมขงั
ในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า พบบริเวณตอนบนของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภอวฒันานคร
และอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 (3) ดินทรายจดัท่ีดอน มีเน้ือท่ี 39,266 ไร่ หรือร้อยละ 6.73 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้ าดี
ถึงค่อนขา้งมากความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้ าไดง่้ายเป็นระยะเวลานาน 
พบบริเวณตอนบนของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภอวฒันานครและอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 (4) ดินต้ืนท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 78,704 ไร่ หรือร้อยละ 13.50 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินร่วนดินเหนียวหรือดินร่วนปน
ดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตตํ่ามีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้ า พบบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าสาขาในเขตอาํเภอวฒันานครและอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 (5) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 76,763 ไร่ หรือร้อยละ 13.16 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า เป็นดินต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้นซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไช

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ของรากพืช การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโต
และใหผ้ลผลิตตํ่า ส่วนใหญ่พบทางทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 (6) พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 2,460 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขาเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การทาํเกษตรกรรม เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดิน ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่มและ
นํ้ าไหลบ่าเม่ือฝนตกหนกั ยากต่อการไถพรวน การจดัการพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง 
ควรอนุรักษไ์วเ้พ่ือเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนล่างของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในเขต
อาํเภอวฒันานครและอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

ตารางที ่3-3 สถานภาพทรัพยากรดินในลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 

สถานภาพทรัพยากรดิน 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน 34,489 5.91 

ดินทรายจดัท่ีลุ่ม 8,498 1.46 

ดินทรายจดัท่ีดอน 39,266 6.73 

ดินต้ืนท่ีลุ่ม 78,704 13.50 

ดินต้ืนท่ีดอน 76,763 13.16 

พ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซอ้น 2,460 0.42 

พ้ืนท่ีท่ีไม่พบดินมีปัญหา 293,960 50.42 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลกูสร้าง 43,729 7.50 

พ้ืนท่ีแหล่งนํ้า 5,090 0.87 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 125 0.03 

รวม 583,084 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2551) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.2.2 การวเิคราะห์จัดทาํหน่วยทีด่นิ 

  การวิเคราะห์จดัทาํหน่วยท่ีดินเป็นการกาํหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีให้มีลกัษณะเฉพาะเพื่อใช้
สาํหรับการประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ดงันั้นในการจดัทาํหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
หว้ยพรมโหด (1702) จึงนาํปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมาพิจารณาร่วมกนั ไดแ้ก่ 
ลกัษณะของดิน ซ่ึงใชข้อ้มูลกลุ่มชุดดินจากรายงานสาํรวจดินเพื่อการเกษตรจงัหวดัสระแกว้ของสาํนกัสาํรวจดิน
และวางแผนการใชท่ี้ดิน (2551) โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นสมบติัทางกายภาพและเคมีของดิน เช่น 
ความลึกของดิน เน้ือดิน การระบายนํ้ า ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ เป็นตน้ 
ร่วมกบัสภาพพื้นที่ ลกัษณะการจดัการพื้นที่เพื่อการพฒันาที่ดิน เช่นโครงการชลประทานและ
การจดัการพื้นท่ีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํคนัดิน เพ่ือป้องกนันํ้ าท่วม การยกร่องและการทาํคนันา
ในพื้นท่ีดอนเพื่อปลูกขา้ว เป็นตน้ 
  จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีสําคญัดงักล่าว สามารถจาํแนกหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
หว้ยพรมโหด (1702) ได ้57 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีลกัษณะและคุณภาพท่ีดินของหน่วยท่ีดิน (ตารางท่ี 3-4) ดงัน้ี 
  หน่วยทีด่ินที ่1 และ 1M2 
  พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุ
บวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น ด่างปานกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่างและความยากง่ายในการเขตกรรม
อยูใ่นระดบัยาก 
  - หน่วยท่ีดินท่ี 1 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 6,143 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 1M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 
257 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่6 6I และ 6M2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดิน
ลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินล่างเป็นดิน
เหนียวความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงถึงสูงมาก 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็น
กรดเล็กนอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่างและความยากง่ายใน
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การเขตกรรมอยูในระดบัยากกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่างและ
ความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
  - หน่วยท่ีดินท่ี 6 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 47,699 ไร่ หรือร้อยละ 8.18 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
   - หน่วยท่ีดินท่ี 6I มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้ าเลว เน้ือท่ี 344 ไร่ หรือร้อยละ 
0.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 6M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 
1,180 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยทีด่ินที ่7 และ 7M2 
 พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็น
ดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงถึงสูงมาก 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ใน
ระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 7 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 15,951 ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 7M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว 
เน้ือท่ี 50 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่17hi 17hiM2 และ 17hiB 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก
ตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-6.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัง่าย ดินล่างอยู่ในระดบั
ปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 17hi พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต  ์ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือที่ 14,081 ไร่ หรือร้อยละ 2.42 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 17hiM2 พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 791 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 17hiB พบบนพื้นท่ีดอน มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
2-5 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 323 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่18 18hi และ 18hiM2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัง่าย ดินล่างอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 18 ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 9,251 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 18hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 2,490 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.43 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 18hiM2 พบบนพื้นท่ีดอน มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าดี 
เน้ือท่ี 91 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่24hi และ 24hiM2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปาน
กลาง ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 24hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 8,229 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.41 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี  24hiM2 พบบนพื้นท่ีดอนมีการจัดการพ้ืนท่ีโดยการยกร่อง ดินมี 
การระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 286 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยทีด่ินที ่25 25M2 25hi และ 25hiM2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินต้ืน 
เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีมี
กรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ี
เป็นด่างตํ่า ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 25 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 56,929 ไร่ หรือร้อยละ 9.76 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 25M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 
1,768 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 25hi พบบนพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 20,005 ไร่ หรือ
ร้อยละ 3.43 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 25hiM2 พบบนพื้นที่ดอน มีการจัดการพ้ืนที่โดยการยกร่อง ดินมี
การระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 154 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่29B 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุใน
การแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบน
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน 
ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก มีเน้ือท่ี 13,253 ไร่ หรือร้อยละ 2.27 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3-39 
 

 

 หน่วยทีด่ินที ่31 31b 31bI 31B และ 31Bb 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่าง
ค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบนอยูใ่นระดบัปานกลาง ดินล่างอยูใ่นระดบัยาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่
ในระดบัปานกลาง  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 11,715 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 62,856 ไร่ หรือร้อยละ 10.78 ของ
เน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี  31bI มีสภาพพื้ นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 865 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.15 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 1,434 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ี ดิน ท่ี  31Bb มีสภาพพื้ น ท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย  ความลาดชัน  2-5 
เปอร์เซ็นต ์มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 878 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่35 35b และ 35B 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วน
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัง่าย ดินล่างอยู่ในระดบั
ปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 5,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 35b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 1,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 35B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 3,077 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่36 และ 36b  
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก
มาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมี
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่น
ระดบัง่าย ดินล่างอยูใ่นระดบัปานกลาง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 36 ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 239 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 36b มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 844 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่40 40b 40B และ 40Bb 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบน
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง 
และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,239 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
  - หน่วยท่ีดินท่ี 40b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 5,376 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 40B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 7,739 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 40Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 254 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่41 41b 41B และ 41Bb 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ี
เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 
ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.0 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 4,310 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 11,136 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 3,179 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 41Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 293 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่44 44B และ 44Bb 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่า
ถึงปานกลาง ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 5.0-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งมาก เน้ือท่ี 789 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 44B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งมาก เน้ือท่ี 31,791 ไร่ หรือร้อยละ 5.45 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 44Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 6,663 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่46 46b 46B และ 46Bb 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินต้ืน เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบ 
พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดับยาก ดินล่างอยู่ใน
ระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 13,112 ไร่ หรือร้อยละ 2.25 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 46b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 18,555 ไร่ หรือร้อยละ 3.18 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 46B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 26,386 ไร่ หรือร้อยละ 4.53 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 46Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 4,791 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่47C และ 47D 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน ความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินต้ืน เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมากมกัพบชั้นหินพื้นต้ืนกว่า 
50 เซนติ เมตร  ดินมีการระบายนํ้ าดี  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า  ความจุใน
การแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบน
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน
อยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก  
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 47C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์เน้ือท่ี 865 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.15 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 47D มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนชนั ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์เน้ือท่ี 432 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.07 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่48B 48Bb และ 48C 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 2-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินต้ืน เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวด
ส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมี
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัยาก 
ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 48B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 7,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 48Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 412 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 48C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์ดินมี
การระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 4,804 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่55 55b 55B 55Bb และ 55C 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 0-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินลึกปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียวในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร 
พบชั้นหินผ ุความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลาง
ถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดินล่างอยูใ่นระดบัยาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - หน่วยท่ีดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 34,376 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 55b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 3,701 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 50,094 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 3,249 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 55C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 1,069 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่56C 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินปนเศษหิน ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
ท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
5.0-6.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 
การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัปานกลาง ดินล่างอยู่ในระดบัยาก และความยากง่ายใน
การเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีเน้ือท่ี 400 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่62 
 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ลกัษณะและ
สมบติัของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื้นโผล่
กระจดักระจายทัว่ไป ปัจจุบนัมีสภาพเป็นป่าไม ้มีเน้ือท่ี 2,464 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 พืน้ทีอ่ืน่ๆ 
 - พื้นท่ีดินดดัแปลง (ML) มีเน้ือท่ี 122 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) มีเน้ือท่ี 43,729 ไร่ หรือร้อยละ 7.50 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีแหล่งนํ้า (W) มีเน้ือท่ี 5,090 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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ตารางที ่3-4 คุณภาพทีด่ินของหน่วยทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 1 1M2 6 6I 6M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว เลว เลว ค่อนขา้งเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง >20 >20 >20 >20 >20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง >75 >75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 7.0-8.0 7.0-8.0 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 6,143 257 47,699 344 1,180 

ร้อยละ 1.05 0.04 8.18 0.06 0.20 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 7 7M2 17hi 17hiM2 17hiB 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง >20 >20 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง >75 >75 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 4.5-6.0 4.5-6.0 4.5-6.0 

 - ดินล่าง 6.0-7.0 6.0-7.0 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A B 

เนือ้ที ่
ไร่ 15,951 50 14,081 791 323 

ร้อยละ 2.74 0.01 2.42 0.14 0.06 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 18 18hi 18hiM2 24hi 24hiM2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 9,251 2,490 91 8,229 286 

ร้อยละ 1.59 0.43 0.02 1.41 0.05 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 25 25M2 25hi 25hiM2 29B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35 15-35 - - 

% ดินล่าง >35 >35 >35 - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A B 

เนือ้ที ่
ไร่ 56,929 1,768 20,005 154 13,253 

ร้อยละ 9.76 0.30 3.43 0.03 2.27 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 31 31b 31bI 31B 31Bb 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ค่อนขา้งเหลว ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 11,715 62,856 865 1,434 878 

ร้อยละ 2.01 10.78 0.15 0.25 0.15 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

3-50 

ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 35 35b 35B 36 36b 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 5,506 1,421 3,077 239 844 

ร้อยละ 0.94 0.24 0.53 0.04 0.14 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 40 40b 40B 40Bb 41 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.0-6.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B B A 

เนือ้ที ่
ไร่ 2,239 5,376 7,739 254 4,310 

ร้อยละ 0.38 0.92 1.33 0.04 0.74 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 41b 41B 41Bb 44 44B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งมาก 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ดินล่าง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

 - ดินล่าง 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.5 5.0-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A B B A B 

เนือ้ที ่
ไร่ 11,136 3,179 293 789 31,791 

ร้อยละ 1.91 0.55 0.05 0.14 5.45 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 44Bb 46 46b 46B 46Bb 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ง่าย ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ง่าย ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - 15-35 15-35 15-35 15-35 

% ดินล่าง - >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.5 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 

 - ดินล่าง 5.0-6.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ง่าย ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B A A B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 6,663 13,112 18,555 26,386 4,791 

ร้อยละ 1.14 2.25 3.18 4.53 0.82 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 47C 47D 48B 48Bb 48C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 

% ดินล่าง >35 >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-7.0 5.5-7.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

 - ดินล่าง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.0 5.5-6.0 5.5-6.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - C D B B C 

เนือ้ที ่
ไร่ 865 432 7,554 412 4,804 

ร้อยละ 0.15 0.07 1.30 0.07 0.82 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 55 55b 55B 55Bb 55C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 

% ดินล่าง 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A B B C 

เนือ้ที ่
ไร่ 34,376 3,701 50,094 3,249 1,069 

ร้อยละ 5.90 0.63 8.59 0.56 0.18 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-4 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 56C 62 ML U W 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี - - - - 
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า - - - - 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 - - - - 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 - - - - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกปานกลาง - - - - 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง - - - - 

ดินล่าง ยาก - - - - 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 0-15 - - - - 

% ดินล่าง 15-35 - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.0 - - - - 
 - ดินล่าง 4.5-5.5 - - - - 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 
การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 
สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง - - - - 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - C - - - - 

เนือ้ที ่
ไร่ 400 2,464 122 43,729 5,090 

ร้อยละ 0.07 0.42 0.02 7.50 0.87 

หมายเหตุ : เนื้อที่คาํนวณดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2551) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 3.3.1 สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาข้อมูลดินร่วมกับลักษณะสภาพพื้นท่ีในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาป
ตอนล่าง (1703) สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-3) 
 (1) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 297,271 ไร่ หรือร้อยละ 30.90 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง เป็นดินต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้นและดินต้ืนถึง
ชั้นดินมาร์ลหรือกอ้นปูน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและ
แร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตํ่า พบบริเวณตอนกลางและ
ตอนล่างของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในเขตอาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ อาํเภอสอยดาวและอาํเภอโป่งนํ้ าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 (2) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น มีเน้ือท่ี 290,327 ไร่ หรือร้อยละ 30.18 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขาเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การทาํเกษตรกรรม เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดิน ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่มและ
นํ้ าไหลบ่าเม่ือฝนตกหนกั ยากต่อการไถพรวน การจดัการพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง 
ควรอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร พบบริเวณตอนล่างของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในอาํเภอสอยดาว
และอาํเภอโป่งนํ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 

ตารางที ่3-5 สถานภาพทรัพยากรดินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 

สถานภาพทรัพยากรดิน 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ดินต้ืนท่ีดอน 297,271 30.90 

พ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซอ้น 290,327 30.18 

พ้ืนท่ีท่ีไม่พบดินมีปัญหา 331,096 34.42 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลกูสร้าง 30,506 3.17 

พ้ืนท่ีแหล่งนํ้า 11,422 1.19 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 1,412 0.14 

รวม 962,034 100.00 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีคาํนวณดว้ยระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2551)   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 3.3.2 การวเิคราะห์จัดทาํหน่วยทีด่นิ 

 การวิเคราะห์จดัทาํหน่วยท่ีดินเป็นการกาํหนดขอบเขตของพื้นท่ีให้มีลกัษณะเฉพาะ
เพื่อใชส้าํหรับการประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ดงันั้นในการจดัทาํหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนล่าง (1703) จึงนาํปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมาพิจารณาร่วมกนั
ไดแ้ก่ ลกัษณะของดิน ซ่ึงใชข้อ้มูลกลุ่มชุดดินจากรายงานสาํรวจดินเพ่ือการเกษตรจงัหวดัสระแกว้และ
รายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2551) 
โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นสมบติัทางกายภาพและเคมีของดิน เช่น ความลึกของดิน เน้ือดิน การระบายนํ้ า
ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามธรรมชาติ เป็นตน้ ร่วมกบัสภาพพ้ืนท่ี ลกัษณะการจดัการพื้นท่ี
เพื่อการพฒันาท่ีดิน เช่นโครงการชลประทานและการจดัการพื้นท่ีในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํคนัดิน
เพื่อป้องกนันํ้าท่วม การยกร่องและการทาํคนันาในพื้นท่ีดอนเพื่อปลูกขา้ว เป็นตน้ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีสําคญัดงักล่าว สามารถจาํแนกหน่วยท่ีดินของลุ่มนํ้ าสาขา
โตนเลสาปตอนล่าง (1703) ได ้54 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีลกัษณะและคุณภาพท่ีดินของหน่วยท่ีดิน (ตารางท่ี 3-6) 
ดงัน้ี 
 หน่วยทีด่ินที ่1 และ 1M2 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่างและความยากง่ายใน
การเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 1 ดินมีการระบายนํ้าเลว เน้ือท่ี 30,133 ไร่ หรือร้อยละ 3.13 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 1M2 มีการจดัการพื้นท่ีโดยการยกร่อง ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 
157 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่6 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว 
ดินมีการระบายนํ้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงถึง
สูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรด
เลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง เป็นกรดจดั 
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ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่
ในระดบัยาก มีเน้ือท่ี 4,688 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่7 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว 
ดินมีการระบายนํ้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.5 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก มีเน้ือท่ี 1,888 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่26 26B 26BI และ 26BbI 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 
0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-6.5 ดินล่าง
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของราก
ในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 842 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 26B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 7,961 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 26BI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 3,877 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 26BbI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 526 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่27B 27C และ 27D 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนชนั ความลาดชนั 2-20 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ย
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ประจุบวกที่เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 5.5-7.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.5 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 27B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 2,862 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 27C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์เน้ือท่ี 
3,429 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 27D มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนชนั ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์เน้ือท่ี 
2,594 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่28 และ 28b 
 พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง ความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.5-8.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดิน
เป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8.0-8.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบน 
ดินล่าง และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 28 ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,891 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 28b มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 126 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่31 31b 31I 31B 31Bb 31BI 31B/55B และ 31B/55Bb 
 พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
ความลาดชนั 0-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกที่เป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัปานกลาง ดินล่างอยูใ่นระดบัยาก และ
ความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 15,242 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 31b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 24,134 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31I มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 579 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 46,856 ไร่ หรือร้อยละ 4.87 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือท่ี 1,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 31BI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 11,809 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 31B/55B เป็นหน่วยที่ดินรวมของหน่วยที่ดินที่ 31B และ  55B 
สัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 มีเน้ือท่ีรวม 23,507 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 31B/55Bb เป็นหน่วยที่ดินรวมของหน่วยที่ดินที่ 31B และ  55Bb
สัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 มีเน้ือท่ีรวม 1,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่32 และ 32I 
 พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชัน  0-2 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินทรายแป้ง ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากในดินบน ดินล่าง และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 32 เน้ือท่ี 12,561 ไร่ หรือร้อยละ 1.31 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 32I มีระบบชลประทาน เน้ือท่ี 1,963 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่47B 47BI 47C และ 47D 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนชนั ความลาดชนั 2-20 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินต้ืน 
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมากมกัพบชั้นหินพื้นต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร 
ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามาก
ถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-7.0 ดินล่าง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ยค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
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(pH) 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่าย
ในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก  

 - หน่วยท่ีดินท่ี 47B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 70,736 ไร่ หรือร้อยละ 7.35 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 47BI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน เน้ือท่ี 3,622 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 47C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 6,948 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 47D มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนชนั ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 423 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่48B และ 48C 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 2-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินตื้น เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด 
กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก
ที่เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 ดินล่าง 
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของราก
ในดินบนอยูใ่นระดบัยาก ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบั
ยาก  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 48B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 121 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 48C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 446 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่51B 51BI 51B/53B 51BI/53BI 51C 51C/53C 51D 51D/53D และ 51E 
 พบในสภาพพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงเนินเขา ความลาดชนั 2-35 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินต้ืน เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหินและพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต ํ่า ความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกตํ่ามากถึงตํ่าปานกลาง ความอ่ิมตวัด้วยประจุบวกที่เป็นด่างตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
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ถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนยาก ดินล่างยากมาก 
และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 51B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 22,212 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 51BI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน เน้ือท่ี 371 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ีลุ่ม 
 - หน่วยที่ดินที่ 51B/53B เป็นหน่วยที่ดินรวมของหน่วยที่ดินที่ 51B และ  53B 
สัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 มีเน้ือท่ีรวม 19,233 ไร่ หรือร้อยละ 2.00 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขานํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 51BI/53BI เป็นหน่วยที่ดินรวมของหน่วยที่ดินที่ 51BI และ 53BI 
สัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 มีเน้ือท่ีรวม 2,358 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขานํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 51C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 38,476 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที ่ดิน ที ่ 51C/53C เป็นหน่วยที ่ดินรวมของหน่วยที ่ดิน ที ่ 51C และ  53C 
สดัส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 มีเน้ือท่ีรวม 23,585 ไร่ หรือร้อยละ 2.45 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขานํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 51D มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนชนั ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 46,567 ไร่ หรือร้อยละ 4.84 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที ่ดินที ่ 51D/53D เป็นหน่วยที ่ดินรวมของหน่วยที ่ดินที ่ 51D และ  53D 
สดัส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50  มีเน้ือท่ีรวม 13,227 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขานํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 51E มีสภาพพื้นท่ีเนินเขา ความลาดชนั 20-35 เปอร์เซ็นต ์เน้ือท่ี 1,182 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.12 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่52B 52Bb 52BI และ 52C 
 พบในสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 2-12 เปอร์เซ็นต ์
เป็นดินต้ืน เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีกอ้นปูน
หรือปูนมาร์ล ปะปนอยู่มาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัด้วยประจุบวกที่เป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจดั 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8.0-8.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดับยาก ดินล่างอยู่
ในระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัยาก 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 52B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 39,673 ไร่ หรือร้อยละ 4.12 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 - หน่วยท่ีดินท่ี 52Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 221 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 52BI มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 2,063 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินท่ี 52C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 7,392 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่53 53B 53BI และ 53C 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 
0-12 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวดิน ล่างเป็นดินเหนียว
ปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-5.5 ดินล่าง
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.5 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบนอยูใ่นระดบัปานกลาง ดินล่างอยูใ่นระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 744 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 53B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
เน้ือท่ี 19,646 ไร่ หรือร้อยละ 2.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 53BI มีสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน เน้ือท่ี 12,271 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยที่ดินที่ 53C มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
เน้ือท่ี 8,009 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่54B 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง 
เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มีชั้นปูนมาร์ลหรือกอ้นปูนมาร์ลในช่วงความลึก 100 เซนติเมตร 
ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงถึงสูงมาก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นเป็นกลาง
ถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0-8.0 ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง
ถึงเป็นด่างจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8.0-8.5 การหยัง่ลึกของรากในดินบนอยู่ในระดบัยาก 
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ดินล่างอยู่ในระดบัยากมาก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ในระดบัยาก เน้ือท่ี 1,888 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่55 55b 55B 55Bb 55BI และ 55C 
 พบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชนั 
0-12 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียวในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 
50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผ ุความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง ความจุในการแลกเปล่ียน
ประจุบวกปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ดินบน
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-7.0 ดินล่าง
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.0-8.0 การหยัง่ลึก
ของรากในดินบนอยู่ในระดบัปานกลาง ดินล่างอยู่ในระดบัยาก และความยากง่ายในการเขตกรรม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 8,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55b มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพื่อปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือท่ี 488 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ี
ลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55B มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 64,931 ไร่ หรือร้อยละ 6.75 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55Bb มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีการทาํคนันาเพ่ือปลูกขา้ว ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือท่ี 106 ไร่ หรือร้อยละ 0.01ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55BI มีสภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีระบบชลประทาน ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 5,615 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - หน่วยท่ีดินท่ี 55C มีสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์
ดินมีการระบายนํ้าดี เน้ือท่ี 4,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 หน่วยทีด่ินที ่62 
 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ีภูเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะและสมบติั
ของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื้นโผล่กระจดักระจาย
ทัว่ไป ปัจจุบนัมีสภาพเป็นป่าไม ้เน้ือท่ี 291,208 ไร่ หรือร้อยละ 30.27 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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 พืน้ทีอ่ืน่  ๆ
 - พื้นท่ีดินเตม็ไปดว้ยกอ้นหิน (RL) มีเน้ือท่ี 1,369 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) มีเน้ือท่ี 30,506 ไร่ หรือร้อยละ 3.17 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
 - พื้นท่ีแหล่งนํ้า (W) มีเน้ือท่ี 11,422 ไร่ หรือร้อยละ 1.19 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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ตารางที ่3-6 คุณภาพทีด่ินของหน่วยทีด่ินในลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 1 1M2 6 7 26 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - เลว ค่อนขา้งเลว เลว เลว ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง >20 >20 >20 >20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง >75 >75 35-75 >75 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 5.5-6.5 5.0-6.5 5.5-6.5 

 - ดินล่าง 7.0-8.0 7.0-8.0 4.5-5.5 6.0-7.0 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 30,133 157 4,688 1,888 842 

ร้อยละ 3.13 0.02 0.49 0.20 0.09 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 26B 26BI 26BbI 27B 27C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดีปานกลาง ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.5-7.0 5.5-7.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 6.5 6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B B B B C 

เนือ้ที ่
ไร่ 7,961 3,877 526 2,862 3,429 

ร้อยละ 0.83 0.40 0.05 0.30 0.36 
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 27D 28 28b 31 31b 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดีปานกลาง ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 >20 >20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 >75 >75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-7.0 6.5-8.0 6.5-8.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 6.5 8.0-8.5 8.0-8.5 5.5-7.0 5.5-7.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - D A A A A 

เนือ้ที ่
ไร่ 2,594 2,891 126 15,242 24,134 

ร้อยละ 0.27 0.30 0.01 1.59 2.51 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 31I 31B 31Bb 31BI 31B/55B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว ดีปานกลาง ดีปานกลาง/ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง/ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก/ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - - - 

% ดินล่าง - - - - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0/6.0-7.0 

 - ดินล่าง 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - A B B B B/B 

เนือ้ที ่
ไร่ 579 46,856 1,936 11,809 23,507 

ร้อยละ 0.06 4.87 0.20 1.23 2.44 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 31B/55Bb 32 32I 47B 47BI 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ค่อนขา้งเลว/ดีปานกลาง ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง/ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก ลึกมาก ตื้น ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ยาก ยาก 

ดินล่าง ยาก ปานกลาง ปานกลาง ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - - 15-35 15-35 

% ดินล่าง - - - >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0/6.0-7.0 4.5-6.0 4.5-6.0 5.5-7.0 5.5-7.0 

 - ดินล่าง 5.5-7.0/6.0-8.0 4.5-6.0 4.5-6.0 5.5-6.5 5.5-6.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B/B A A B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 1,291 12,561 1,963 70,736 3,622 

ร้อยละ 0.13 1.31 0.20 7.35 0.38 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 47C 47D 48B 48C 51B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 

% ดินล่าง >35 >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.5-7.0 5.5-7.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

 - ดินล่าง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.0 5.5-6.0 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - C D B C B 

เนือ้ที ่
ไร่ 6,948 423 121 446 22,212 

ร้อยละ 0.72 0.04 0.01 0.05 2.31 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 51BI 51B/53B 51BI/53BI 51C 51C/53C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี/ดี ดี/ดี ดี ดี/ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า/ตํ่า ตํ่า/ตํ่า ตํ่า ตํ่า/ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10/10-20 <10/10-20 <10 <10/10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35/<35 <35/<35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น/ลึกปานกลาง ตื้น/ลึกปานกลาง ตื้น ตื้น/ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก/ปานกลาง ยาก/ปานกลาง ยาก ยาก/ปานกลาง 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35/0-15 15-35/0-15 15-35 15-35/0-15 

% ดินล่าง >35 >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 4.5-5.0 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.0 4.5-5.0/5.0-5.5 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5/4.5-5.5 4.5-5.5/4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5/4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก/ปานกลาง ยาก/ปานกลาง ยาก ยาก/ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B B B C C/C 

เนือ้ที ่
ไร่ 371 19,233 2,358 38,476 23,585 

ร้อยละ 0.04 2.00 0.25 4.00 2.45 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

3-77 

ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 51D 51D/53D 51E 52B 52Bb 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี/ดี ดี ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ตํ่า/ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง <10 <10/10-20 <10 >20 >20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 <35 <35 >75 >75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น/ลึกปานกลาง ตื้น ตื้น ตื้น 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก/ปานกลาง ยาก ยาก ยาก 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35/0-15 15-35 15-35 15-35 

% ดินล่าง >35 >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 4.5-5.0 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.0 7.0-8.0 7.0-8.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 4.5-5.5/4.5-5.5 4.5-5.5 8.0-8.5 8.0-8.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก/ปานกลาง ยาก ยาก ยาก 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - D D/D E B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 46,567 13,227 1,182 39,673 221 

ร้อยละ 4.84 1.38 0.12 4.12 0.02 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 52BI 52C 53 53B 53BI 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง >20 >20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง >75 >75 <35 <35 <35 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตื้น ตื้น ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 15-35 15-35 0-15 0-15 0-15 

% ดินล่าง >35 >35 >35 >35 >35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 7.0-8.0 7.0-8.0 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

 - ดินล่าง 8.0-8.5 8.0-8.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B C A B B 

เนือ้ที ่
ไร่ 2,063 7,392 744 19,646 12,271 

ร้อยละ 0.21 0.77 0.08 2.04 1.28 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 53C 54B 55 55b 55B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 >20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง <35 >75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง ยากมาก ยากมาก ยาก ยาก ยาก 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 

% ดินล่าง >35 15-35 15-35 15-35 15-35 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 5.0-5.5 7.0-8.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 

 - ดินล่าง 4.5-5.5 8.0-8.5 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - C B A A B 

เนือ้ที ่
ไร่ 8,009 1,888 8,959 488 64,931 

ร้อยละ 0.83 0.20 0.93 0.05 6.75 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

3-80 

ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ หน่วยทีด่นิ พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ 55Bb 55BI 55C 62 RL 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดี - - 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - - 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง 10-20 10-20 10-20 - - 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง 35-75 35-75 35-75 - - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง - - 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - - 

ดินล่าง ยาก ยาก ยาก - - 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน 0-15 0-15 0-15 - - 

% ดินล่าง 15-35 15-35 15-35 - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 - - 

 - ดินล่าง 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 - - 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - - 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - B B C - - 

เนือ้ที ่
ไร่ 106 5,615 4,164 291,208 1,369 

ร้อยละ 0.01 0.58 0.43 30.27 0.14 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

3-81 

ตารางที ่3-6 (ต่อ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

คุณภาพทีด่นิ ปัจจัยตัวพจิารณา หน่วยวดั ชั้นดนิ U W 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายนํ้า ชั้นมาตรฐาน  - - - 
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน  - - - 

ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) cmol-1 ดินล่าง - - 

ความอิ่มตวัดว้ยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.) % ดินล่าง - - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน  - - - 

การหย ัง่ลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน - - 

ดินล่าง - - 

ปริมาณกอ้นกรวด 
% ดินบน - - 

% ดินล่าง - - 

สารพิษ 
ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 - ดินบน - - 
 - ดินล่าง - - 

สารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ cm - - - 
การมีเกลือมากเกินไป ค่าการนาํไฟฟ้า dSm-1 - - - 
สภาวะการเขตกรรม ความยากง่ายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน - - 

ศกัยภาพการใชเ้ครื่องจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน  - - - 

เนือ้ที ่
ไร่ 30,506 11,422 

ร้อยละ 3.17 1.19 

หมายเหตุ : เนื้อที่คาํนวณดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2551) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

บทที ่4 
การวเิคราะห์เพือ่ประเมนิคุณภาพทีด่นิด้านเศรษฐกจิ 

 การประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นเศรษฐกิจเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการผลิตในดา้นการเกษตร โดยดาํเนินการวิเคราะห์จากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทต่างๆ ในแต่ละหน่วยท่ีดิน โดยพิจารณาจากปริมาณการลงทุน ผลผลิต และผลตอบแทนต่อไร่ 
เพื่อพิจารณาว่าประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใดจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนัในแต่ละหน่วยท่ีดิน 
การวิเคราะห์ในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์สภาพการผลิตในสภาวการณ์ปกติท่ีเกษตรกรกระทาํอยูใ่นปัจจุบนั 
ขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้ าสาขาของลุ่มนํ้ าหลกัโตนเลสาป ปีการผลิต 2555/56 โดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและ
แผนการใช้ท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน เพื่อพิจารณาหาค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิตต่อไร่ของพืชแต่ละชนิด 
รวมทั้งไดป้รับราคาขายผลผลิตพืชให้เป็นราคาเดียวกนัในแต่ละชนิดพนัธ์ุ เพ่ือนํามาคาํนวณมูลค่า
ผลผลิต ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการท่ีตัวแปรด้านราคาผลผลิตท่ีผนัแปรไปตามพื้นท่ีและ
ระยะเวลาในการผลิต จากนั้นนาํมาวิเคราะห์หาผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน 
เพื่อทาํการประเมินและจัดชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ แล้วนําผลการคดัเลือกน้ีไปกาํหนด
แผนการใชท่ี้ดินต่อไป 

4.1 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
 4.1.1 การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ทีด่ินประเภทต่างๆ (ด้านพชื) 
 จากการจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการสาํรวจสภาพการผลิตในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
สาขาโตนเลสาปตอนบน ปีการผลิต 2555/56 พบว่า มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 10 หน่วยท่ีดิน ในบาง
หน่วยท่ีดินสามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดห้ลายประเภท จึงตอ้งศึกษาว่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทใด
จะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั นอกจากน้ี การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบนมีทั้ง
การผลิตพืชอายสุั้นในรอบปีการผลิตเด่ียวและพืชท่ีมีอายกุารผลิตเกินกว่า 1 ปี มีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิต
หลายปี การวิเคราะห์จะประกอบดว้ย ค่าตวัแปร คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน สาํหรับการผลิตพืชท่ีมีอายกุารผลิตเกินกวา่ 1 ปี 
ไดน้าํมาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน 
โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) และปรับค่า NPV เป็นค่าเฉล่ีย
ต่อปีดว้ย Capital Recovery Factor (CRF) เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของพืชแต่ละชนิด ซ่ึงจะเป็นเกณฑใ์หเ้กษตรกรตดัสินใจว่าปัจจุบนัจะปลูกพืชชนิดใดจึงจะ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั ในการดาํเนินการวิเคราะห์ไดจ้าํแนกตามลกัษณะของสภาพพื้นที่และ
ลกัษณะของพืชท่ีผลิต ไดแ้ก่ เขตนํ้ าฝนและเขตนํ้ าชลประทาน ซ่ึงการวิเคราะห์จะจาํแนกเป็นการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจในการผลิตพืช 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-1) 
 หน่วยที่ดินที่ 15hi มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ขา้วเจา้นาปี 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 303.21 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,052.04 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,403.09 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 1.55 
 หน่วยที่ดินที่ 17hiB มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 332.88 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,107.67 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,496.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 1.52 
 หน่วยที่ดินที่ 18hi มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ขา้วเจา้นาปี 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 312.51 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,203.75 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,503.92 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 1.58 
 หน่วยที่ดินที่ 19hi มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ขา้วเจา้นาปี 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 276.91 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 1,917.81 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,278.94 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 1.55 
 หน่วยที่ดินที่ 29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสําปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ ห้วยบง และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,859.45 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรเงินสด 
6,167.20 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด 5,204.00 บาทต่อไร่ และมี
อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.48 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 หน่วยที่ดินที่ 41 มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ มนัสําปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,642.75 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 5,831.99 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 5,136.56 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 2.66 
 หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและ
ออ้ยโรงงาน โดยมนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ ห้วยบง และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิต
เฉล่ีย 3,345.63 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม และออ้ยโรงงาน เกษตรกรปลูกพนัธ์ุ
ขอนแก่น 3 LK92 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 12,986.30 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 0.95 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยมนัสําปะหลงั ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ีย 5,192.72 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 4,334.50 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 2.34 ส่วนออ้ยโรงงาน ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,965.10 บาท
ต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 7,494.40 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายได้ต่อตน้ทุน 2.56 สําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 44B ท่ีมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน 
 หน่วยที่ดินที่ 55 มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ อ้อยโรงงาน 
เกษตรกรปลูกพนัธ์ุขอนแก่น LK92 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 13,768.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 0.95 
บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,494.14 บาทต่อไร่ ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 6,661.50 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 2.02 
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ตารางที ่4-1 ผลผลติ รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลติพชืในหน่วยทีด่ินต่างๆ (เขตนํา้ฝน) ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน  
 ปีการผลติ 2555/56 

หน่วยที่ดนิ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ผลผลติ  
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้  
(บาท/กก.) 

 ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)  ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรเงินสด 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรทั้งหมด 

(บาท/ไร่) 

อตัราส่วนของรายได้
ต่อต้นทุน  

 เงนิสด   ไม่เป็นเงินสด   รวม  

15hi ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 303.21 13.09 3,969.02 1,916.98 648.95 2,565.93 2,052.04 1,403.09 1.55 

17hiB ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 332.88 13.09 4,357.40 2,249.73 611.65 2,861.38 2,107.67 1,496.02 1.52 

18hi ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 312.51 13.09 4,090.76 1,887.01 699.83 2,586.84 2,203.75 1,503.92 1.58 

19hi ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 276.91 13.09 3,624.75 1,706.94 638.87 2,345.81 1,917.81 1,278.94 1.55 

29B มนัสาํปะหลงั  3,859.45 2.26 8,722.36 2,555.16 963.20 3,518.36 6,167.20 5,204.00 2.48 

41 มนัสาํปะหลงั  3,642.75 2.26 8,232.62 2,400.63 695.43 3,096.06 5,831.99 5,136.56 2.66 

44B มนัสาํปะหลงั  3,345.63 2.26 7,561.12 2,368.40 858.22 3,226.62 5,192.72 4,334.50 2.34 

 
ออ้ยโรงงาน 12,986.30 0.95 12,303.02 4,337.92 470.70 4,808.62 7,965.10 7,494.40 2.56 

55 ออ้ยโรงงาน 13,768.32 0.95 13,177.04 5,682.90 832.64 6,515.54 7,494.14 6,661.50 2.02 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 เขตพืน้ทีอ่าศัยนํา้ชลประทาน (ตารางที ่4-2) 
 หน่วยที่ดินที่ 15 (I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก 2) โดยเกษตรกรปลูกขา้ว
เจา้นาปีนาหว่าน พนัธ์ุชยันาท/พิษณุโลก 2 เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 810.78 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 11.77 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,604.51 บาทต่อไร่ 
และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,757.12 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรัง 
นาหว่าน พนัธ์ุชยันาท/พิษณุโลก 2 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 687.50 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
12.65 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,910.36 บาทต่อไร่ และไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,228.23 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ทั้งระบบ พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) 
ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 12,277.79 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 8,514.87 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 
6,985.35 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.32 
 หน่วยที่ดินที่ 15hi(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นา
ปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปี
นาหว่าน พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 396.78 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,994.08 บาทต่อไร่ และไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,215.67 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
พันธ์ุปทุมธานี1 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 609.58 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 10.88 บาทต่อ
กิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,351.64 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,382.29 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ 
พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี 1) ไดรั้บผลผลิต
รวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 11,826.08 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด
รวม 2 คร้ัง 7,345.72 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 5,597.96 
บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.90 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่4-2 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืชในหน่วยที่ดินต่างๆ (เขตนํ้าชลประทาน) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน  
  ปีการผลติ 2555/56 

หน่วย
ที่ดนิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/กก.) 

 ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)  ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรเงนิสด 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปร

ทั้งหมด (บาท/ไร่) 

อตัราส่วนของ
รายได้ต่อต้นทุน  เงนิสด  

ไม่เป็น
เงนิสด  

รวม  

15(I) ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก 2) – ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น 
  

12,277.79 3,762.92 1,529.52 5,292.44 8,514.87 6,985.35 2.32 

 
(ชยันาท/พิษณุโลก2) 

         
  -  ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก2) 810.78 11.77 6,640.29 2,035.78 847.39 2,883.17 4,604.51 3,757.12 2.30 

  -  ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น  (ชยันาท/พิษณุโลก2) 687.50 12.65 5,637.50 1,727.14 682.13 2,409.27 3,910.36 3,228.23 2.34 

15hi(I) ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น  
  

11,826.08 4,480.36 1,747.76 6,228.12 7,345.72 5,597.96 1.90 

 
(ปทุมธานี 1) 

         
  -  ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  396.78 13.09 5,193.85 2,199.77 778.41 2,978.18 2,994.08 2,215.67 1.74 

  -  ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ปทุมธานี1) 609.58 10.88 6,632.23 2,280.59 969.35 3,249.94 4,351.64 3,382.29 2.04 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 4.1.2 การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
 การประเมินความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมิน
และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของ
ผลตอบแทนต่อไร่ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละหน่วยที่ดินที่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรม
ประเภทต่างๆ นั้น กิจกรรมใดจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนั
เพียงใด มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดบัใดและเพ่ือพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดินท่ีสามารถเลือกทาํ
การผลิตไดห้ลายประเภทนั้น มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะให้ทาํการผลิต 
ซ่ึงการประเมินเพื่อนาํมาจดัระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจดงักล่าว นั้น ในการประเมินความเหมาะสม
ทางดา้นเศรษฐกิจมีทั้งพืชอายสุั้น และพืชท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวหลายปี ตวัแปรท่ีนาํมาเป็นตวัช้ีวดัมี 4 ตวัแปร 
คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายได้
ต่อตน้ทุน โดยการผลิตพืชที่มีอายกุารเก็บเกี่ยวหลายปี ไดน้ํามูลค่าผลผลิตและตน้ทุนผนัแปรมา
วิเคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการโดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present 
Value : NPV) และปรับค่า NPV เป็นค่าเฉล่ียต่อปีดว้ย Capital Recovery Factor (CRF) นาํค่าตวัแปร 4 ตวัแปร 
ดงักล่าวมาประเมิน ดว้ยวิธีการตามแนวทางการประเมินความเหมาะสมของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้ าสาขา (รายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัชั้นความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจในบทท่ี 1) ในการประเมินดงักล่าว ค่าตวัแปรต่างๆ เม่ือนาํมาคาํนวณหาค่าทาง
สถิติแลว้ ผลของการประเมินชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
แต่ละหน่วยท่ีดิน พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-3) 
 หน่วยที่ดินที่ 15hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหวา่น เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยทีด่ินที ่17hiB มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหวา่น เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 18hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหวา่น เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 19hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหวา่น เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยทีด่ินที ่29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ หว้ยบง และระยอง 5 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูง (S1) 
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 หน่วยที่ดินที่ 41 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และระยอง 5 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
 หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั
และออ้ยโรงงาน โดยทั้ง 2 ประเภท มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
 หน่วยที่ดินที่ 55 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน 
เกษตรกรปลูกพนัธ์ุขอนแก่น LK92 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 

ตารางที ่4-3 ช้ันความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (เขตนํา้ฝน)  
 ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน ปีการผลติ 2555/56 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

หน่วยทีด่นิ 

15hi 17hiB 18hi 19hi 29B 41 44B 55 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) S2 S2 S2 S2 - -  - 

มนัสาํปะหลงั - - - - S1 S1 S1 - 

ออ้ยโรงงาน - - - - - - S1 S1 

หมายเหตุ : S1 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง 
  S2 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง 
  S3 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย 

 เขตนํา้ชลประทาน (ตารางที4่-4) 
 หน่วยที่ดินที่ 15 (I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
 หน่วยที่ดินที่ 15hi(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นา
ปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจ้านาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี 1) มีชั้นความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
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ตารางที ่4-4 ช้ันความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (เขตนํา้ชลประทาน)  
 ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน ปีการผลติ 2555/56 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

หน่วยทีด่นิ 

15 (I) 15 hi (I) 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท/พิษณุโลก 2) S1 - 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ปทุมธานี 1) - S2 

หมายเหตุ : S1 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง 
  S2 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง 
  S3 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย 

 4.1.3 การวเิคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกจิตามกลุ่มพชื 
 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนและประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน หากนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 15hi 17hiB 18hi และ 19hi โดยจะเป็นขา้ว
เจา้ทั้งหมด ซ่ึงเกษตรกรทาํนาหว่าน และเกษตรกรใชพ้นัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยขา้วเจา้นาปีนาหว่าน ท่ี
ปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 17hiB ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 332.88 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขา้วเจา้นาปีนาหว่านใน
หน่วยท่ีดินท่ี 18hi  15hi และ 19hi ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 312.51 303.21 และ 276.91กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน ในหน่วย
ท่ีดินท่ี 18hi ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,503.92 บาทต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดิน 
17hiB 15hi และ 19hi ซ่ึงได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้ งหมด 1,496.02 1,403.09 และ 
1,278.94 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ขา้วเจา้นาปีในหน่วย
ท่ีดิน 15hi 17hiB 18hi และ 19hi มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) ทั้งหมด 
 การผลิตมันสําปะหลัง มีการปลูกมันสําปะหลังในหน่วยท่ีดิน  29B 41 และ 44B 
เกษตรกรนิยมปลูกพนัธ์ุห้วยบง เกษตรศาสตร์ ระยอง และระยอง 50 โดยมนัสําปะหลงัท่ีปลูกใน
หน่วยท่ีดินท่ี 29B ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,859.45 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดินท่ี 41 และ 44B ซ่ึงไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ีย 3,642.75 และ 3,345.63 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั แต่เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบว่า การผลิตมนัสําปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 5,204.00 บาทต่อไร่ สูงกว่ามนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 41 และ 44B 
ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 5,136.56 และ 4,334.50 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมา
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จดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า มนัสาํปะหลงัทั้ง 3 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูง (S1)  
 การผลิตอ้อยโรงงาน มีการปลูกออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 44B และ 55 โดยเกษตรกรจะ
ใช้พนัธ์ุขอนแก่น LK92 โดยออ้ยโรงงานท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 55 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 13,768.32 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 44B ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 12,986.30 กิโลกรัมต่อไร่ 
เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบว่า ออ้ยโรงงาน ในหน่วยท่ีดินท่ี 44B 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 7,494.40 บาทต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดิน 55 ซ่ึงไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 6,661.50 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ พบวา่ ออ้ยโรงงาน ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
 เขตนํา้ชลประทาน  
 การทํานา มีการปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 15 (I) และ15 hi (I) โดยลกัษณะการเพาะปลูก
เป็นการทาํนา 2 คร้ัง คือ ทาํนาปีตามดว้ยนาปรัง การทาํนาปีเกษตรกรจะทาํนาหว่าน โดยเป็นขา้วเจา้
ทั้งหมด พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใช ้คือ ขาวดอกมะลิ 105 ชยันาท และพิษณุโลก2 ผลผลิตของขา้วเจา้นาปี
นาหว่านที่เกษตรกรใชข้า้วพนัธุ์ชัยนาทหรือพิษณุโลก 2 ในหน่วยดินท่ี 15(I) ไดร้ับผลผลิตเฉลี่ย 
810.78 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขา้วเจา้นาปีนาหว่านท่ีเกษตรกรใชข้า้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในหน่วยดินท่ี 
15hi(I) ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉลี่ย 396.78 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับขา้วนาปรัง เกษตรกรจะปลูกขา้วเจา้
โดยทาํนาหว่านทั้งหมด พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใช ้ไดแ้ก่ ปทุมธานี1 ชยันาท พิษณุโลก2 สําหรับผลผลิต
ของขา้วเจา้นาปรังนาหว่านท่ีเกษตรกรใชข้า้วพนัธ์ุชยันาทหรือพิษณุโลก2 ในหน่วยดินท่ี 15(I) ไดรั้บ
ผลผลิตเฉลี่ย 687.50 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขา้วนาปรังนาหว่านที่เกษตรกรใชข้า้ว พนัธ์ุปทุมธานี1 
ในหน่วยดินท่ี 15hi(I) ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 609.58 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือรวมการผลิตทั้ง 2 คร้ังในรอบปี 
โดยเปรียบเทียบจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินรูปแบบการผลิตท่ีทาํขา้วนาปีตามดว้ยขา้วนาปรัง แต่ใช้
พนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนั พบว่า การผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก2) - ขา้วเจา้นาปรังนา
หว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 6,985.35 บาท
ต่อไร่ สูงกว่าการผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี1) 
ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 5,597.96 บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบวา่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีทาํการผลิตขา้วเจา้นาปีนาหวา่น - 
ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1)  
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 4.1.4 การวเิคราะห์ปริมาณผลผลติคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุน 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุม้ทุน และระดบัราคาคุม้ทุนของประเภทการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4-5) 
 เขตนํา้ฝน 
 การทาํนา มีการปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 15hi 17hiB 18hi และ 19hi พบวา่ การปลูก
ขา้วในหน่วยท่ีดินต่างๆ ท่ีสาํรวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าปริมาณผลผลิตและราคา
ผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลิตมันสําปะหลัง มีการปลูกมนัสําปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B 41 และ 44B พบว่า 
การปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินต่างๆ ท่ีสาํรวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อ
การลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลิตอ้อยโรงงาน มีการปลูกออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 44B และ 55 พบว่า การปลูก
ออ้ยโรงงานเกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิต
และราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณผลผลิต และราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 เขตนํา้ชลประทาน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 15(I) และ 15hi(I) โดยลกัษณะการเพาะปลูก 
เป็นการทาํนาปีตามดว้ยนาปรัง จากการวิเคราะห์การปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน-ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงใชพ้นัธ์ุท่ีแตกต่างกนั แต่เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุน
ทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนของการผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน-
ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
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ตารางที ่4-5 ปริมาณผลผลิตคุ้มทุน และระดับราคาคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพืน้ที่ลุ่มนํ้า
สาขาโตนเลสาปตอนบน ปีการผลติ 2555/56 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
หน่วย
ทีด่นิ 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ  
ณ ระดบัคุ้มทุน 

(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลติ 

(บาท/กก.) 

ราคาผลผลติ  
ณ ระดบัคุ้ม
ทุน (บาท/กก.) 

เขตนํา้ฝน       
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 15hi 2,565.93 303.21 196.02 13.09 8.46 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 17hiB 2,861.38 332.88 218.59 13.09 8.60 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 18hi 2,586.84 312.51 197.62 13.09 8.28 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 19hi 2,345.81 276.91 179.21 13.09 8.47 
มนัสาํปะหลงั 29B 3,518.36 3,859.45 1,556.80 2.26 0.91 
มนัสาํปะหลงั 41 3,096.06 3,642.75 1,369.94 2.26 0.85 
มนัสาํปะหลงั 44B 3,226.62 3,345.63 1,427.71 2.26 0.96 
ออ้ยโรงงาน  4,808.62 12,986.30 5,061.71 0.95 0.37 
ออ้ยโรงงาน 55 6,515.54 13,768.32 6,858.46 0.95 0.47 

เขตนํา้ชลประทาน       
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ชยันาท พิษณุโลก2) - 15(I) 5,292.44     
ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท พิษณุโลก2)       
 - ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ชยันาท พิษณุโลก2)  2,883.17 810.78 244.96 11.77 3.56 
 - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท พิษณุโลก2)  2,409.27 687.50 190.46 12.65 3.50 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) -  15hi(I) 6,228.12     
ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ปทุมธานี1)       
 - ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  2,978.18 396.78 227.52 13.09 7.51 
 - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ปทุมธานี1)  3,249.94 609.58 298.71 10.88 5.33 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน วเิคราะห์โดยกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

4.2 ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
 4.2.1) การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ทีด่ินประเภทต่างๆ (ด้านพชื) 
 จากการจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการสาํรวจสภาพการผลิตในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
สาขาห้วยพรมโหด ปีการผลิต 2555/56 พบว่า มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน 9 หน่วยท่ีดิน ในบางหน่วยท่ีดิน
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้หลายประเภท จึงตอ้งศึกษาว่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทใดจะให้
ผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั นอกจากน้ี การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด มีทั้งการผลิต
พืชอายสุั้นในรอบปีการผลิตเด่ียวและพืชท่ีมีอายกุารผลิตเกินกว่า 1 ปี มีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิตหลายปี 
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การวิเคราะห์จะประกอบดว้ย ค่าตวัแปร คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน สาํหรับการผลิตไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ท่ีมีอายุการผลิต
เกินกว่า 1 ปี ดงันั้น จึงตอ้งนาํมาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
และปรับค่า NPV เป็นค่าเฉล่ียต่อปีดว้ย (Capital Recovery Factor : CRF) เพื่อนาํมาเปรียบเทียบผลตอบแทน
ทางดา้นเศรษฐกิจของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพืชแต่ละชนิด ซ่ึงจะเป็นเกณฑใ์หเ้กษตรกรตดัสินใจว่า
ปัจจุบนัจะปลูกพืชชนิดใดจึงจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั ในการดาํเนินการวิเคราะห์ไดจ้าํแนกตาม
ลกัษณะของสภาพพ้ืนที่และลกัษณะของพืชที่ผลิต ไดแ้ก่ เขตนํ้ าฝน ซ่ึงการวิเคราะห์จะจาํแนกเป็น
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจ
ในการผลิตพืช โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-6) 
 หน่วยที่ดินที่ 6 มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาดาํไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 421.24 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
12.77 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,396.97 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,795.73 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.08 
 หน่วยที่ดินที่ 7 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 387.85 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 12.77 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,906.55 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,153.55 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 
1.77 
 หน่วยที่ดินที่ 17hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาหว่านไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 358.76 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 12.77 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,614.49 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,047.01 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 
1.81 
 หน่วยที่ดินที่ 29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุห้วยบงและเกษตรศาสตร์ ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,533.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 7,297.37 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 6,696.29 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 2.89 
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 หน่วยที่ดินที่ 31 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เป็นการปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี เกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
พนัธ์ุ NK48 และ CP888 ทั้ง 2 คร้ัง โดยขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 937.87 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 5.56 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,050.16 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,475.91 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว์
เป็นพืชปลายฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 813.35 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.08 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,180.45 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
1,611.00 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 9,346.38 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 5,230.61 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 4,086.91 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.78 
 หน่วยที่ดินที่ 31b มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยทาํนาดาํไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 354.80 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
12.77 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด 2,314.32 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,599.97 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.55 
 หน่วยที่ดินที่ 40B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั 
โดยยคูาลิปตสัจะให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ3 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองยคูาลิปตสั
ในรอบ 5 ปี ในช่วงอายท่ีุยคูาลิปตสั ให้ผลผลิตแลว้ คือ เกษตรกรสามารถท่ีจะตดัไมไ้ปทาํประโยชน์
ได ้ไดแ้ก่ ช่วงปีท่ี 3-5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 11,116.67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยยูคาลิปตสั ในปีท่ี 5 เป็นช่วงท่ี
ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 13,100.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์ โดยใชห้ลกั
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ยคูาลิปตสั มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,258.81 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร
ทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 7,076.50 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 7.31 
 หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและ
ยคูาลิปตสั โดยมนัสําปะหลงั เกษตรกรนิยมปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และห้วยบงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 
3,708.66 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 
5,620.47 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด 5,062.37 บาทต่อไร่ และมี
อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.53 สาํหรับยคูาลิปตสัจะให้ผลตอบแทนเม่ืออายุ 3 ปี การวิเคราะห์
ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายุของยคูาลิปตสัในรอบ 4 ปี ในช่วงอายุท่ียคูาลิปตสั ให้ผลผลิตแลว้ คือ 
เกษตรกรสามารถท่ีจะตดัไมไ้ปทาํประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ ช่วงปีท่ี 3-4 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 14,390.00 
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กิโลกรัมต่อไร่ โดยยคูาลิปตสั ในปีท่ี 4 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 15,780.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
พบวา่ ยคูาลิปตสั มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,865.19 บาท
ต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี 7,693.93 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 7.45 สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 44B 
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั 
 หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั 
ออ้ยโรงงาน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน โดยมีทั้งระบบการปลูกพืชคร้ังเดียว 
ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงาน และระบบการปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน โดยมนัสําปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และห้วยบง 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,475.46 กิโลกรัมต่อไร่ และออ้ยโรงงาน เกษตรกรปลูกพนัธ์ุขอนแก่น ไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ียต่อปี 12,127.31 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 และ 0.99 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั โดย
มนัสาํปะหลงั ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ีย 5,115.23 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉลี่ย 4,656.92 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต้่อตน้ทุน 2.46 
ส่วนออ้ยโรงงาน ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,087.89 บาทต่อไร่ ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 6,374.85 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 2.12 สาํหรับระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พนัธ์ุ NK48 และ CP888 เป็นพืชตน้ฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,155.13 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 5.56 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,075.74 บาทต่อไร่ 
และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,528.73 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เป็นพืชปลายฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,015.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.08 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,824.32 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,280.59 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบวา่ การปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 11,578.72 
บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 6,900.60 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 5,809.32 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.01 
สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน 
 4.2.2) การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
 การประเมินความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมิน
และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของ
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ผลตอบแทนต่อไร่ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละหน่วยท่ีดินท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรมประเภทต่าง  ๆ
นั้น กิจกรรมใดจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนัเพียงใด มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจระดบัใดและเพื่อพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดินท่ีสามารถเลือกทาํการผลิตไดห้ลายประเภทนั้น 
มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะใหท้าํการผลิต ซ่ึงในการประเมินเพื่อนาํมาจดั
ระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจดงักล่าว นั้น ในการประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจมีทั้งพืช
อายสุั้น และไมผ้ล/ไมย้นืตน้ ตวัแปรท่ีนาํมาเป็นตวัช้ีวดัมี 4 ตวัแปร คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุน
ผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน โดยการผลิตไมผ้ลและ
ไมย้ืนตน้ ไดน้าํมูลค่าผลผลิตและตน้ทุนผนัแปรมาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการ
โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) และปรับค่า NPV เป็นค่าเฉล่ีย
ต่อปีดว้ย (Capital Recovery Factor : CRF) นาํค่าตวัแปร 4 ตวัแปร ดงักล่าวมาประเมิน ดว้ยวิธีการตาม
แนวทางการประเมินความเหมาะสมของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงเศรษฐกิจเพื่อวางแผนการใชท่ี้ดิน
ระดบัลุ่มนํ้ าสาขา (รายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในบทท่ี 1) 
ในการประเมินดงักล่าว ค่าตวัแปรต่างๆ เม่ือนาํมาคาํนวณหาค่าทางสถิติแลว้ ผลของการประเมินชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-7) 
 หน่วยที่ดินที่ 6 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
(ขาวดอกมะลิ 105) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 7 มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 17hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยทีด่ินที ่29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 31 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ปลายฝน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยทีด่ินที่ 31b มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
(ขาวดอกมะลิ 105) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
 หน่วยที่ดินที่ 40B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
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ตารางที ่4-6 ผลผลติ รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลติพชืในหน่วยทีด่ินต่างๆ (เขตนํา้ฝน) ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปีการผลติ 2555/56 

หน่วย
ทีด่นิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/
กก.) 

รายได้ 
(บาท/กก.) 

ต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)  
ผลตอบแทน

เหนือต้นทุนผนั
แปรเงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปร

ทั้งหมด (บาท/ไร่) 

อตัราส่วน
ของรายได้
ต่อต้นทุน  เงนิสด ไม่เป็นเงนิสด รวม 

6 ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอกมะลิ 105) 421.24 12.77 5,379.23 1,982.26 601.24 2,583.50 3,396.97 2,795.73 2.08 
7 ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 387.85 12.77 4,952.84 2,046.29 753.00 2,799.29 2,906.55 2,153.55 1.77 
17hi ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 358.76 12.77 4,581.37 1,966.88 567.48 2,534.36 2,614.49 2,047.01 1.81 
29B มนัสาํปะหลงั  4,533.33 2.26 10,245.33 2,947.96 601.08 3,549.04 7,297.37 6,696.29 2.89 
31 ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตน้ฝน - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปลายฝน 

  
9,346.38 4,115.77 1,143.70 5,259.47 5,230.61 4,086.91 1.78 

  - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตน้ฝน  937.87 5.56 5,214.56 2,164.40 574.25 2,738.65 3,050.16 2,475.91 1.90 
  - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปลายฝน 813.35 5.08 4,131.82 1,951.37 569.45 2,520.82 2,180.45 1,611.00 1.64 
31b ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอกมะลิ 105) 354.80 12.77 4,530.80 2,216.48 714.35 2,930.83 2,314.32 1,599.97 1.55 
40B ยคูาลิปตสั เฉลี่ยต่อปี 11,116.67 

 
8,197.82 939.01 182.31 1,121.32 7,258.81 7,076.50 7.31 

  - ปีที่ 1 - 1.33 0.00 2,900.18 235.18 3,135.36 -2,900.18 -3,135.36 - 
  - ปีที่ 2 - 1.33 0.00 668.00 200.96 868.96 -668.00 -868.96 - 
  - ปีที่ 3 8,850.00 1.33 11,770.50 259.75 203.18 462.93 11,510.75 11,307.57 - 
  - ปีที่ 4 11,400.00 1.33 15,162.00 232.10 153.75 385.85 14,929.90 14,776.15 - 
  - ปีที่ 5 13,100.00 1.33 17,423.00 232.00 96.35 328.35 17,191.00 17,094.65 - 

44B มนัสาํปะหลงั  3,708.66 2.26 8,381.57 2,761.10 558.10 3,319.20 5,620.47 5,062.37 2.53 
  ยคูาลิปตสั เฉลี่ยต่อปี 14,390.00 

 
8,886.87 1,021.68 171.26 1,192.94 7,865.19 7,693.93 7.45 

  - ปีที่ 1 - 1.33 0.00 3,088.67 349.71 3,438.38 -3,088.67 -3,438.38 - 
  - ปีที่ 2 - 1.33 0.00 282.01 77.20 359.21 - 282.01 -359.21 - 
  - ปีที่ 3 13,000.00 1.33 17,290.00 268.80 76.21 345.01 17,021.20 16,944.99 - 
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ตารางที ่4-6 (ต่อ) 

หน่วย
ทีด่นิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/
กก.) 

รายได้ 
(บาท/กก.) 

ต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)  
ผลตอบแทน

เหนือต้นทุนผนั
แปรเงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปร

ทั้งหมด (บาท/ไร่) 

อตัราส่วน
ของรายได้
ต่อต้นทุน  เงนิสด ไม่เป็นเงนิสด รวม 

  - ปีที่ 4 15,780.00 1.33 20,987.40 145.46 162.61 308.07 20,841.94 20,679.33 - 
55B มนัสาํปะหลงั  3,475.46 2.26 7,854.54 2,739.31 458.31 3,197.62 5,115.23 4,656.92 2.46 

  ออ้ยโรงงาน เฉลี่ยต่อปี 12,127.31 0.99 12,063.38 4,975.49 713.04 5,688.53 7,087.89 6,374.85 2.12 
  ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตน้ฝน - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปลายฝน 

  
11,578.72 4,678.66 1,090.74 5,769.40 6,900.06 5,809.32 2.01 

  - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตน้ฝน  1,155.13 5.56 6,422.52 2,346.78 547.01 2,893.79 4,075.74 3,528.73 2.22 
  - ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปลายฝน 1,015.00 5.08 5,156.20 2,331.88 543.73 2,875.61 2,824.32 2,280.59 1.79 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและ
ยคูาลิปตสั โดยยคูาลิปตสัมีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) ส่วนมนัสาํปะหลงั มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั 
ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ทั้ง 3 ประเภทมีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2)  

ตารางที ่4-7 ช้ันความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เขตนํา้ฝน) ในพืน้ที ่
  ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปีการผลติ 2555/56 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

หน่วยที่ดนิ 

6 7 17hi 29B 31 31b 40B 44B 55B 

ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอกมะลิ 105) S2 - - - - - - - - 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - S2 S2 - - S3 - - - 

มนัสาํปะหลงั - - - S2 - - - S2 S2 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ปลายฝน - - - - S2 - - - S2 

ยคูาลิปตสั - - - - - - S1 S1 - 

ออ้ยโรงงาน - - - - - - - - S2 

หมายเหตุ : S1 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง 
 S2 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง 
 S3 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย 

 4.2.3) การวเิคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกจิตามกลุ่มพชื 
 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนและประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน หากนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 6 7 17hi และ 31b โดยจะเป็นขา้วเจา้ทั้งหมด 
ซ่ึงเกษตรกรจะทาํทั้งนาดาํและนาหว่าน โดยเกษตรกรจะใชพ้นัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยขา้วเจา้นาปี ท่ีปลูก
ในหน่วยท่ีดินท่ี 6 เกษตรกรจะทาํเป็นนาดาํ ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 421.24 กิโลกรัมต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด 2,795.73 บาทต่อไร่ ส่วนข้าวเจ้านาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 7 17hi และ 31b 
เกษตรกรทาํเป็นนาหว่าน โดยหน่วยท่ีดินท่ี 7ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 387.85 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขา้วเจา้
นาหว่านในหน่วยท่ีดินท่ี 17hi และ 31b ซ่ึงได้รับผลผลิตเฉล่ีย 358.76 และ 354.80 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบว่า ขา้วเจา้นาปี ในหน่วยท่ีดินท่ี 7 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,153.55 บาทต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดิน 17hi และ 31b 
ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,047.01 และ 1,599.97 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมา
จดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ขา้วเจา้นาปี ในหน่วยท่ีดินท่ี 6 7 17hi มีชั้นความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจในระดบัเหมาะสมปานกลาง (S2) ส่วนขา้วเจา้นาปี ในหน่วยท่ีดินท่ี 31b มีชั้นความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
 การผลิตมันสําปะหลัง มีการปลูกมันสําปะหลังในหน่วยท่ีดิน  29B 44B และ 55B
เกษตรกรนิยมปลูกพนัธ์ุห้วยบง เกษตรศาสตร์ และระยอง 5 โดยมนัสําปะหลงัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 
29B ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,533.33 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดินท่ี 44B และ 55B ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 
3,708.66 และ 3,475.46 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั แต่เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด พบว่า การผลิตมนัสําปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมดเฉล่ีย 6,696.29 บาทต่อไร่ สูงกว่ามนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 44B และ 55B ซ่ึงไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 5,062.37 และ 4,656.92 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมาจดัชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า มนัสาํปะหลงัทั้ง 3 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ในระดบัปานกลาง (S2)  
 การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นหน่วยท่ีดินท่ี 31 และ 55B 
โดยลกัษณะการเพาะปลูกจะมีการปลูกพืช 2 คร้ังในรอบปี ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรจะนิยมใชพ้นัธ์ุ NK48 และ CP888 ในการผลิตทั้ง 2 คร้ัง โดยขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ตน้ฝน ในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,155.13 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่หน่วยท่ีดินท่ี 31 
ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 937.87 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ในหน่วยท่ีดินท่ี 55B 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,015.00 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดินท่ี 31 ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 813.35 กิโลกรัม
ต่อไร่ จากการวิเคราะห์การผลิตในรอบปี เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทั้งหมด พบว่า ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด
รวม 2 คร้ัง 5,809.32 บาทต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดินท่ี 31 ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 4,086.91 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 การผลิตยูคาลิปตัส มีการปลูกยูคาลิปตสัให้หน่วยท่ีดิน 40B และ 44B เกษตรกรนิยม
ปลูกพนัธ์ุ K7 โดยยคูาลิปตสัที่ปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 44B ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 14,390.00 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูงกวา่หน่วยท่ีดินท่ี 40B ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 11,116.67 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เม่ือเปรียบเทียบ
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ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบวา่ การผลิตยคูาลิปตสัในหน่วยท่ีดินท่ี 44B ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 7,693.93 บาทต่อไร่ สูงกว่ายคูาลิปตสัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 40B 
ซ่ึงไดร้ับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี 7,076.50 บาทต่อไร่ เมื่อนาํมาจดัชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ยคูาลิปตสัทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัสูง (S1)  
 การผลิตอ้อยโรงงาน มีการปลูกออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 55B โดยเกษตรกรจะใช้
พนัธ์ุขอนแก่น ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 12,127.31 กิโลกรัมต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
6,374.85 บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ออ้ยโรงงาน มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 4.2.4 การวเิคราะห์ปริมาณผลผลติคุ้มทุน และระดับราคาคุ้มทุน 
  จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุน ของประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายระเอียดไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 4-8) 
  เขตนํา้ฝน 
  การทํานา มีการปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 6 7 17hi และ 31b พบว่า การปลูกขา้วในหน่วย
ท่ีดินต่างๆ ท่ีสํารวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่า ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกร
ไดรั้บ 
  การผลิตมันสําปะหลัง มีการปลูกมนัสําปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B 44B และ 55B พบว่า 
การปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินต่างๆ ท่ีสาํรวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อ
การลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุน อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
  การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นหน่วยท่ีดินท่ี 31 และ 55B 
โดยลกัษณะการเพาะปลูกเป็นการเพาะปลูกพืช 2 คร้ังในรอบปี คือ ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน-ขา้วโพด
เล้ียงสตัว ์ปลายฝน จากการวิเคราะห์ พบวา่ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวต์น้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัวป์ลายฝน 
ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งตน้ฝนและปลายฝนอยูใ่นระดบัท่ี
ตํ่ากวา่ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บทั้งช่วงตน้ฝนและปลายฝน 
  การผลิตยูคาลิปตัส มีการปลูกยคูาลิปตสัในหน่วยท่ีดินท่ี 40B และ 44B พบว่า การปลูก
ยคูาลิปตสัในหน่วยท่ีดินทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุน
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ทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณผลผลิต 
และราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
  การผลิตอ้อยโรงงาน มีการปลูกออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ซ่ึงพบว่า การปลูกออ้ยโรงงาน 
เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุน เน่ืองจากปริมาณผลผลิต และราคาผลผลิต 
ณ ระดบัคุม้ทุนอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าปริมาณผลผลิต และราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 

ตารางที ่4-8 ปริมาณผลผลิตคุ้มทุน และระดับราคาคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่ลุ่มนํ้า 
  สาขาห้วยพรมโหด ปีการผลติ 2555/56 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
หน่วย
ทีด่นิ 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ  
ณ ระดบัคุ้มทุน 

(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลติ 

(บาท/กก.) 

ราคาผลผลติ 
ณ ระดบัคุ้มทุน 

(บาท/กก.) 

เขตนํา้ฝน       

ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอมมะลิ 105) 6 2,583.50 421.24 202.31 12.77 6.13 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอมมะลิ 105) 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอมมะลิ 105) 

7 
17hi 

2,799.29 
2,534.36 

387.85 
358.76 

219.21 
198.46 

12.77 
12.77 

7.22 
7.06 

มนัสาํปะหลงั 29B 3,549.04 4,533.33 1,570.37 2.26 0.78 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 31 5,259.47     

ปลายฝน       
- ขา้วโพดเล้ียงสตัวต์น้ฝน  2,738.65 937.87 492.56 5.56 2.92 
- ขา้วโพดเล้ียงสตัวป์ลายฝน  2,520.82 813.35 496.22 5.08 3.10 
ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอมมะลิ 105) 31b 2,930.83 354.80 229.51 12.77 8.26 
ยคูาลิปตสั 40B 1,121.32 1,1116.67 843.10 1.33 0.10 
มนัสาํปะหลงั 44B 3,319.20 3,708.66 1,468.67 2.26 0.89 
ยคูาลิปตสั  1,192.94 14,390.00 896.95 1.33 0.08 
มนัสาํปะหลงั 55B 3,197.62 3,475.46 1,414.88 2.26 0.92 
ออ้ยโรงงาน  5,688.53 12,127.31 5,745.99 0.99 0.47 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์  5,769.40     

ปลายฝน       
- ขา้วโพดเล้ียงสตัวต์น้ฝน  2,893.79 1,155.13 520.47 5.56 2.51 
- ขา้วโพดเล้ียงสตัวป์ลายฝน  2,875.61 1,015.00 566.06 5.08 2.83 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน วเิคราะห์โดยกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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4.3 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 
 4.3.1 การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ทีด่ินประเภทต่างๆ (ด้านพชื) 
 จากการจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการสาํรวจสภาพการผลิตในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า
สาขาโตนเลสาปตอนล่าง ปีการผลิต 2555/56 พบว่า มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน 7 หน่วยท่ีดิน ในบางหน่วยท่ีดิน
สามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดห้ลายประเภท จึงตอ้งศึกษาว่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทใดจะให้
ผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั นอกจากน้ี การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่างมีทั้ง
การผลิตพืชอายสุั้นในรอบปีการผลิตเดียวและพืชท่ีมีอายกุารผลิตเกินกว่า 1 ปี มีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิต
หลายปี การวิเคราะห์จะประกอบดว้ย ค่าตวัแปร คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน สําหรับการผลิตไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ท่ีมีอายุ
การผลิตเกินกว่า 1 ปี ดงันั้น จึงตอ้งนาํมาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
และปรับค่า NPV เป็นค่าเฉล่ียต่อปีดว้ย Capital Recovery Factor (CRF) เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบผลตอบแทน
ทางดา้นเศรษฐกิจของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพืชแต่ละชนิด ซ่ึงจะเป็นเกณฑใ์หเ้กษตรกรตดัสินใจว่า
ปัจจุบนัจะปลูกพืชชนิดใดจึงจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่ากนั ในการดาํเนินการวิเคราะห์ไดจ้าํแนกตาม
ลกัษณะของสภาพพื้นท่ีและลกัษณะของพืชท่ีผลิต ไดแ้ก่ เขตนํ้ าฝน และเขตนํ้ าชลประทาน ซ่ึงการวิเคราะห์
จะจาํแนกเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการประเมินความเหมาะสมทางดา้น
เศรษฐกิจในการผลิตพืช โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-9) 
 หน่วยทีด่ินที ่1 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ และ
ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน โดยขา้วเจา้นาปีนาดาํและนาหว่านใชพ้นัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 377.21 กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 410.98 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 12.42 บาทต่อกิโลกรัม โดยขา้วเจา้นาปีนาดาํ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 
2,188.21 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,490.32 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 1.47 ส่วนขา้วเจา้นาปีนาหว่าน ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 
2,644.31 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,826.20 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 1.56 สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 1 ท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น 
 หน่วยที่ดินที่ 31B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและ
ลาํไย โดยมนัสําปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุห้วยบง เกษตรศาสตร์ และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 
4,052.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.33 บาทต่อกิโลกรัม โดยมนัสาํปะหลงั ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
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ตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ีย 6,338.00 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 
5,503.38 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต้่อตน้ทุน 2.40 ส่วนลาํไยเกษตรกรปลูกพนัธุ์อีดอ 
ซ่ึงเกษตรกรผลิตเป็นลาํไยนอกฤดู โดยลาํไยจะให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย ในรอบ 20 ปี ในช่วงอายท่ีุลาํไยใหผ้ลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 ไดรั้บผลผลิต
เฉล่ียต่อปี 3,121.37 กิโลกรัมต่อไร่ โดยลาํไยในช่วงปีท่ี 16-20 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 
4,666.67 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 36.18 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนั
ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบวา่ ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด
เฉล่ียต่อปี 69,590.27 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 
64,361.62 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 6.74 สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในหน่วยท่ีดินท่ี 31B ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลาํไย  
 หน่วยที่ดินที่ 52B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั
เกษตรกรปลูกมนัสําปะหลงัพนัธ์ุห้วยบง เกษตรศาสตร์ และระยอง 5 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 3,776.00 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.33 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,848.10 
บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 4,144.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของ
รายไดต่้อตน้ทุน 1.89 
 หน่วยที่ดินที่ 53B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ลาํไย เกษตรกร
ปลูกพนัธ์ุอีดอ ซ่ึงเกษตรกรผลิตเป็นลาํไยนอกฤดู โดยลาํไยจะให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์
ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย ในรอบ 20 ปี ในช่วงอายท่ีุลาํไยใหผ้ลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,826.47กิโลกรัมต่อไร่ โดยลาํไยในช่วงปีท่ี 16 - 20 เป็นช่วงท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด
เฉล่ีย 5,000.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 36.18 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
เงินสดเฉล่ียต่อปี 17,558.64 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด
เฉล่ียต่อปี 2,520.96 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.13 
 หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ยางพารา และลาํไย โดยขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะปลูก 2 คร้ัง 
ในรอบปี พนัธ์ุท่ีใช้ปลูก คือ CP888 919 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นพืชตน้ฝน ได้รับผลผลิตเฉล่ียต่อปี 
1,100.63 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.84 บาทต่อกิโลกรัมไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 
3,139.54 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,964.64 บาทต่อไร่ และ
เกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชปลายฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,173.27 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
5.86 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,077.80 บาทต่อไร่ และไดรั้บ
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ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,902.65 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ทั้งระบบ พบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรไดรั้บผลผลิต
รวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 13,303.04 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 
7,217.34 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 6,867.29 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต้่อตน้ทุน 2.07 ส่วนยางพารา เกษตรกรปลูกพนัธุ์ RRIM 600 ยางพารา
ให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ7 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองยางพาราในรอบ 25 ปี ในช่วง
อายท่ีุยางพาราใหผ้ลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 7-25 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 303.11 กิโลกรัมต่อไร่ โดยยางพารา
ในช่วงอายปีุท่ี 11-15 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 312.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 70.84 บาท
ต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ยางพารา
มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 10,187.11 บาทต่อไร่ มีมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 2,310.22 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 1.22 สําหรับลาํไย เกษตรกรปลูกพนัธ์ุอีดอ ซ่ึงเกษตรกรผลิตเป็นลาํไยนอกฤดู 
โดยลาํไยใหผ้ลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย ในรอบ 20 ปี 
ในช่วงอายุท่ีลาํไย ให้ผลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,425.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยลาํไย ในช่วงอายปีุท่ี 16 - 20 เป็นช่วงท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 5,075.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
36.18 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า 
ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 69,175.28 บาทต่อไร่ มีมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 62,534.65 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 4.14 สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด คือ ลาํไย 
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ตารางที ่4-9 ผลผลติ รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลติพชืในหน่วยทีด่ินต่างๆ (เขตนํา้ฝน) ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง ปีการผลติ 2555/56 

หน่วย
ที่ดนิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้  
(บาท/กก.) 

 ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)  ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรเงนิสด 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรทั้งหมด 

(บาท/ไร่) 

อตัราส่วนของ
รายได้ต่อต้นทุน  

เงนิสด  ไม่เป็นเงนิสด  รวม  

1 ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอกมะลิ 105) 377.21 12.42 4,684.95 2,496.74 697.89 3,194.63 2,188.21 1,490.32 1.47 

 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) 410.98 12.42 5,104.37 2,460.06 818.11 3,278.17 2,644.31 1,826.20 1.56 

31B มนัสาํปะหลงั  4,052.00 2.33 9,441.16 3,103.16 834.62 3,937.78 6,338.00 5,503.38 2.40 
  ลาํไย นอกฤดู (อดีอ) เฉลีย่ต่อปี 3,121.37 

 
75,577.14 5,986.87 5,228.65 11,215.52 69,590.27 64,361.62 6.74 

  - ปีที่ 1 - 
 

- 2,976.20 1,500.00 4,476.20 -2,976.20 -4,476.20 - 
  - ปีที่ 2-3 - 

 
- 941.84 1,310.00 2,251.84 -941.84 -2,251.84 - 

  - ปีที่ 4-9 1,880.00 36.18 68,018.40 9,941.84 6,236.13 16,177.97 58,076.56 51,840.43 - 
  - ปีที่ 10-15 3,075.00 36.18 111,253.50 4,557.75 7,126.02 11,683.77 106,695.75 99,569.73 - 
  - ปีที่ 16-20 4,666.67 36.18 168,840.12 5,933.33 6,236.98 12,170.31 162,906.79 156,669.81 - 
52B มนัสาํปะหลงั  3,776.00 2.33 8,798.08 3,949.98 704.08 4,654.06 4,848.10 4,144.02 1.89 
53B ลาํไย นอกฤดู (อดีอ) เฉลีย่ต่อปี 3,826.47 

 
22,547.52 4,988.88 15,037.68 20,026.56 17,558.64 2,520.96 1.13 

  - ปีที่ 1 - 
 

- 3,630.00 1,548.00 5,178.00 -3,630.00 -5,178.00 - 
  - ปีที่ 2-3 - 

 
- 1,457.46 3,840.91 5,298.37 -1,457.46 -5,298.37 - 

  - ปีที่ 4-9 1,925.00 36.18 69,646.50 4,569.00 19,013.05 23,582.05 65,077.50 46,064.45 - 
  - ปีที่ 10-15 4,750.00 36.18 171,855.00 6,975.10 19,130.64 26,105.74 164,879.90 145,749.26 - 
  - ปีที่ 16-20 5,000.00 36.18 180,900.00 7,641.60 19,151.21 26,792.81 173,258.40 154,107.19 - 
55B ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ตน้ฝน - ขา้วโพด 

  
13,303.04 6,085.70 350.05 6,435.75 7,217.34 6,867.29 2.07 

 
เลี้ยงสัตว ์ปลายฝน 

         
  - ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ตน้ฝน  1,100.63 5.84 6,427.68 3,288.14 174.90 3,463.04 3,139.54 2,964.64 1.86 
  - ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ปลายฝน 1,173.27 5.86 6,875.36 2,797.56 175.15 2,972.71 4,077.80 3,902.65 2.31 
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ตารางที ่4-9 (ต่อ) 

หน่วย
ที่ดนิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้  
(บาท/กก.) 

 ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)  ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรเงนิสด 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผนัแปรทั้งหมด 

(บาท/ไร่) 

อตัราส่วนของ
รายได้ต่อต้นทุน  

เงนิสด  ไม่เป็นเงนิสด  รวม  

  ยางพารา (RRIM 600) เฉลี่ยต่อปี 303.11 
 

12,764.14 2,577.03 7,876.89 10,453.92 10,187.11 2,310.22 1.22 
  - ปีที่ 1 - 6 - 

 
- 11,000.00 - 11,000.00 -11,000.00 -11,000.00 - 

  - ปีที่ 7 - 10 305.00 70.84 21,606.20 3,363.00 15,169.00 18,532.00 18,243.20 3,074.20 - 
  - ปีที่ 11 - 15 312.00 70.84 22,102.08 3,183.72 13,101.69 16,285.41 18,918.36 5,816.67 - 
  - ปีที่ 16 - 20 293.33 70.84 20,779.50 2,515.35 10,621.54 13,136.89 18,264.15 7,642.61 - 
  - ปีที่ 21 - 25 302.50 70.84 21,429.10 2,780.90 13,459.93 16,240.83 18,648.20 5,188.27 - 
  ลาํไย นอกฤดู (อดีอ) เฉลีย่ต่อปี 3,425.00 

 
82,424.67 13,249.39 6,640.63 19,890.02 69,175.28 62,534.65 4.14 

  - ปีที่ 1 - 
 

- 6701.9 1558.6 4,544.60 -1,558.60 -4,544.60 - 
  - ปีที่ 2-3 - 

 
- 1,558.60 2,986.00 4,544.60 -1,558.60 -4,544.60 - 

  - ปีที่ 4-9 1,925.00 36.18 69,646.50 17,482.30 7,538.43 25,020.73 52,164.20 44,625.77 - 
  - ปีที่ 10-15 3,550.00 36.18 128,439.00 11,548.10 8,391.67 19,939.77 116,890.90 108,499.23 - 
  - ปีที่ 16-20 5,075.00 36.18 183,613.50 24,406.38 8,309.41 32,715.79 159,207.12 150,897.71 - 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยต่อปีของลาํไยและยางพารา คาํนวณโดยใชค้่า NPV คูณดว้ย Capital Recovery Factor (CRF) ที่อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และระยะเวลา 20 ปี 
ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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 เขตพืน้ทีอ่าศัยนํา้ชลประทาน (ตารางที ่4-10) 
 หน่วยที่ดินที่ 4(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105  เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 567.33 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.42 
บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 5,394.70 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 4,921.25 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน พนัธ์ุชยันาท1 
เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 491.10 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 10.85 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,769.17 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 3,181.78 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชนท่ี์ดินทั้งระบบ พบวา่ การผลิตขา้วเจา้นาปี
นาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า
ผลผลิต 12,374.67 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 9,163.86 บาท
ต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 8,103.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 2.90 
 หน่วยทีด่ินที่ 7(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
พนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 424.91 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.42 
บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรเงินสด 3,011.05 บาทต่อไร่ และได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,127.67 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
พนัธ์ุชยันาท1 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 457.46 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 10.85 บาทต่อกิโลกรัม 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,201.36 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด 1,273.61 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การผลิต
ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง 
คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 10,240.82 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 
5,212.41 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 3,401.28 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.50 
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ตารางที ่4-10 ผลผลติ รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลติพชืในหน่วยทีด่ินต่างๆ (เขตนํา้ชลประทาน) ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง  
 ปีการผลติ 2555/56 

หน่วย
ที่ดนิ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/กก.) 

ต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)  
ผลตอบแทน
เหนือต้นทุน
ผนัแปรเงินสด 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
เหนือต้นทุน
ผนัแปรทั้งหมด 

(บาท/ไร่) 

อตัราส่วน
ของรายได้
ต่อต้นทุน  

เงนิสด  ไม่เป็นเงนิสด  รวม  

4(I) ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) 
  

12,374.67 3,210.81 1,060.84 4,271.65 9,163.86 8,103.02 2.90 

  -  ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  567.33 12.42 7,046.24 1,651.54 473.45 2,124.99 5,394.70 4,921.25 3.32 

  -  ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) 491.10 10.85 5,328.44 1,559.27 587.39 2,146.66 3,769.17 3,181.78 2.48 

7(I) ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) 
  

10,240.82 5,028.41 1,811.13 6,839.54 5,212.41 3,401.28 1.50 

  -  ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  424.91 12.42 5,277.38 2,266.33 883.38 3,149.71 3,011.05 2,127.67 1.68 

  -  ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) 457.46 10.85 4,963.44 2,762.08 927.75 3,689.83 2,201.36 1,273.61 1.35 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
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 4.3.2 การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
 การประเมินความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมิน
และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของ
ผลตอบแทนต่อไร่ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละหน่วยที่ดินที่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรม
ประเภทต่างๆ นั้น กิจกรรมใดจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนั
เพียงใด มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดบัใดและเพ่ือพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดินท่ีสามารถเลือกทาํ
การผลิตไดห้ลายประเภทนั้น มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะให้ทาํการผลิต 
ซ่ึงการประเมินเพื่อนํามาจดัระดบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจดงักล่าว นั้น ในการประเมินความ
เหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจมีทั้งพืชอายสุั้น และไมผ้ล/ไมย้นืตน้ ตวัแปรท่ีนาํมาเป็นตวัช้ีวดัมี 4 ตวัแปร 
คือ รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และอตัราส่วนของรายได้
ต่อตน้ทุน โดยการผลิตไมผ้ลและไมย้นืตน้ ไดน้าํมูลค่าผลผลิตและตน้ทุนผนัแปรมาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์
การประเมินโครงการโดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) และปรับค่า 
NPV เป็นค่าเฉล่ียต่อปีดว้ย Capital Recovery Factor (CRF) นําค่าตวัแปร 4 ตวัแปร ดังกล่าวมาประเมิน 
ดว้ยวิธีการตามแนวทางการประเมินความเหมาะสมของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อวางแผนการใชท่ี้ดินระดบัลุ่มนํ้ าสาขา (รายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในบทท่ี 1) ในการประเมินดงักล่าว ค่าตวัแปรต่างๆ เม่ือนาํมาคาํนวณหาค่าทางสถิติแลว้ 
ผลของการประเมินชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วย
ท่ีดิน พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน (ตารางที ่4-11) 
 หน่วยที่ดินที่ 1 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ 
(ขาวดอกมะลิ 105) และขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) โดยทั้ง 2 ประเภท มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 31B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและ
ลาํไย โดยลาํไยมีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) ส่วนมนัสาํปะหลงัมีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยทีด่ินที ่52B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 หน่วยที่ดินที่ 53B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ลาํไย มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
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 หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ยางพารา และลาํไย โดยขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ปลายฝน และลาํไย มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) ส่วนยางพารา มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 

ตารางที ่4-11 ช้ันความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (เขตนํา้ฝน)  
 ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง ปีการผลติ 2555/56 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

หน่วยทีด่นิ 

1 31B 52B 53B 55B 

ขา้วเจา้นาปีนาดาํ(ขาวดอกมะลิ 105) S2 - - - - 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) S2 - - - - 

มนัสาํปะหลงั - S2 S2 - - 

ลาํไย - S1 - S2 S2 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน - - - - S2 

ยางพารา - - - - S3 

หมายเหตุ : S1 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง 
  S2 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง 
  S3 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย 

 เขตนํา้ชลประทาน (ตารางที ่4-12) 
 หน่วยทีด่ินที ่4(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
 หน่วยที่ดินที่ 7(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
นาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ในระดบัปานกลาง (S2) 
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ตารางที ่4-12 ช้ันความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (เขตนํา้ชลประทาน)  
 ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง ปีการผลติ 2555/56 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

หน่วยทีด่นิ 

4(I) 7(I) 

ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) S1 S2 

หมายเหตุ : S1 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง 
  S2 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง 
  S3 = ชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย 

 4.3.3) การวเิคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกจิตามกลุ่มพชื 
 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนและประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของประเภท
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน หากนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 1โดยจะเป็นขา้วเจา้ทั้งหมด ซ่ึงเกษตรกรจะทาํ
ทั้งนาดาํและนาหว่าน โดยเกษตรกรจะใชข้า้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยขา้วเจา้นาปีนาหว่าน ไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ีย 410.98 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขา้วเจา้นาปีนาดาํ ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 377.21 กิโลกรัมต่อไร่ 
เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบวา่ ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,826.20 บาทต่อไร่ สูงกว่าขา้วเจา้นาปีนาดาํ ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,490.32 บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ขา้วเจา้นาปี 
ทั้ง 2 ประเภท มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 การผลิตมันสําปะหลัง มีการปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดิน 31B และ 52B เกษตรกรนิยม
ปลูกพนัธ์ุหว้ยบง เกษตรศาสตร์ ระยอง 5 และระยอง 80 โดยมนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 31B 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,052.00 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าหน่วยท่ีดินท่ี 52B ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,776.00 
กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบวา่ การผลิตมนัสาํปะหลงั
ในหน่วยท่ีดินท่ี 31B ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 5,503.38 บาทต่อไร่ สูงกว่า
มนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 52B ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 4,144.02 
บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า มนัสําปะหลงัทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน มีชั้น
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 การผลิตลําไย มีการปลูกลาํไยในหน่วยท่ีดินท่ี 31B 53B 55B เกษตรกรนิยมปลูกพนัธ์ุ
อีดอ โดยลาํไยท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 53B ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,826.67 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าลาํไย
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ท่ีปลูกในหน่วยท่ีดินท่ี 55B และ 31B ซ่ึงไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,425.00 และ 3,121.37 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด พบว่า การผลิตลาํไยในหน่วยท่ีดินท่ี 
53B ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 72,600.06 บาทต่อไร่ สูงกว่าลาํไยท่ีปลูก
ในหน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 55B ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 64,361.62 
และ 62,534.65 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั แต่เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ลาํไย
ในหน่วยท่ีดินท่ี 31B มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) ส่วนลาํไย ในหน่วยท่ีดินท่ี 53B 
และ 55B มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นหน่วยท่ีดินท่ี 55B โดยลกัษณะ
การเพาะปลูกจะมีการปลูกพืช 2 คร้ังในรอบปี ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน 
เกษตรกรจะนิยมใชพ้นัธ์ุ CP888 และ NK48 โดยขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,100.63 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,173.27 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือรวม
การผลิตทั้ง 2 คร้ังในรอบปี จะไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 6,867.29 
บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบั
ปานกลาง (S2) 
 การผลิตยางพารา มีการปลูกยางพาราในหน่วยท่ีดินท่ี 55B เกษตรกรใช้พนัธ์ุ RRIM 600 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียเฉล่ียต่อปี 303.11 กิโลกรัมต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด
เฉล่ียต่อปี 2,310.22 บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
 เขตนํา้ชลประทาน  
 การทํานา มีการปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 4(I) และ 7(I) โดยลกัษณะการเพาะปลูกเป็น
การทาํนา 2 คร้ัง คือ ทาํนาปีตามดว้ยนาปรัง การทาํนาปีเกษตรกรจะทาํนาหว่าน โดยเป็นขา้วเจา้ทั้งหมด 
พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใช ้คือ ขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตของขา้วเจา้นาปีท่ีเกษตรกรใชข้า้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียระหว่าง 424.91 – 567.33 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับขา้วนาปรัง เกษตรกรจะปลูกขา้วเจา้
โดยทาํนาหว่านทั้งหมด ขา้วเจา้นาปรังเกษตรกรใชข้า้วพนัธ์ุชยันาท1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียระหว่าง 457.46 – 
491.10 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือรวมการผลิตทั้ง 2 คร้ังในรอบปี ซ่ึงมีรูปแบบการผลิตท่ีเหมือนกนั โดยเปรียบเทียบ
ตามหน่วยท่ีดิน พบว่า การผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
(ชยันาท1) ในหน่วยท่ีดินท่ี 4(I) ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 8,103.02 
บาทต่อไร่ สูงกว่าการผลิตในหน่วยท่ีดินท่ี 7(I) ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 
2 คร้ัง 3,401.28 บาทต่อไร่ เม่ือนาํมาจดัชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) ในหน่วยท่ีดินท่ี 4(I) มีชั้นความเหมาะสมทาง
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เศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) ส่วนขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท1) 
ในหน่วยท่ีดินท่ี 7(I) มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 4.3.4 การวเิคราะห์ปริมาณผลผลติคุ้มทุน และระดับราคาคุ้มทุน 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุน ของประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายระเอียดไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 4-13) 
 เขตนํา้ฝน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วนาปี ในหน่วยท่ีดินท่ี 1 ซ่ึงเป็นขา้วเจา้นาดาํและนาหว่าน พบว่า 
การปลูกขา้วเจา้ทั้งรูปแบบการทาํนาดาํและนาหว่าน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อ
การลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุน อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลติมันสําปะหลงั มีการปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 52B พบวา่ การปลูก
มนัสาํปะหลงัทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจาก
ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุน อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต
ท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลิตลาํไย มีการปลูกลาํไยในหน่วยท่ีดินท่ี 31 53B และ 55B ซ่ึงเกษตรกรผลิตเป็นลาํไย
นอกฤดูทุกหน่วยท่ีดิน พบว่า การปลูกลาํไยในหน่วยท่ีดินต่างๆ ท่ีสาํรวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต
และรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนอยูใ่นระดบั
ท่ีตํ่ากวา่ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นหน่วยท่ีดินท่ี 55B โดยลกัษณะ
การเพาะปลูก เป็นการเพาะปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี คือ ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน-ขา้วโพดเล้ียง ปลายฝน 
พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุนทั้ง 2 คร้ัง เน่ืองจากปริมาณผลผลิต
และราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งตน้ฝนและปลายฝนอยูใ่นระดบัท่ี
ตํ่ากวา่ ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
 การผลิตยางพารา มีการปลูกยางพาราในหน่วยที่ดิน 55B พบว่า การปลูกยางพาราใน
หน่วยท่ีดินท่ีสาํรวจ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุน เน่ืองจากปริมาณผลผลิต
และราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุน อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ ปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
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 เขตนํา้ชลประทาน 
 การทํานา มีการปลูกขา้วในหน่วยท่ีดิน ท่ี 4(I) และ 7(I) โดยลกัษณะการเพาะปลูก เป็นการทาํ
นาปีตามดว้ยนาปรัง จากการวิเคราะห์ พบว่า การปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน-ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและรายไดคุ้ม้ต่อการลงทุน ทั้งหมด เน่ืองจาก ปริมาณ
ผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดบัคุม้ทุนของการผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน-ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน
อยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่า ปริมาณผลผลิตและราคาผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 

ตารางที ่4-13 ปริมาณผลผลิตคุ้มทุน และระดับราคาคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่ลุ่มนํ้า 
  สาขาโตนเลสาปตอนล่าง ปีการผลติ 2555/56 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
หน่วย
ทีด่นิ 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ  
ณ ระดบัคุ้มทุน 

(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลติ 

(บาท/กก.) 

ราคาผลผลติ 
ณ ระดบัคุ้มทุน 

(บาท/กก.) 

เขตนํา้ฝน       
ขา้วเจา้นาปีนาดาํ (ขาวดอมมะลิ 105) 1 3,194.63 377.21 257.22 12.42 8.47 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอมมะลิ 105)  3,278.17 410.98 263.94 12.42 7.98 
มนัสาํปะหลงั 31B 3,937.78 4,052.00 1,690.03 2.33 0.97 
ลาํไยนอกฤดู (อีดอ)  11,215.52 3,121.37 309.99 36.18 3.59 
มนัสาํปะหลงั 52B 4}654.06 3}776.00 1,997.45 2.33 1.23 
ลาํไยนอกฤดู (อีดอ) 53B 20}026.56 3}826.47 553.53 36.18 5.23 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ตน้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 

ปลายฝน 
55B 6,435.75     

 - ขา้วโพดเล้ียงสตัวต์น้ฝน  3,463.04 1,100.63 592.99 5.84 3.15 
 - ขา้วโพดเล้ียงสตัวป์ลายฝน  2,972.71 1,173.27 507.29 5.86 2.53 
ยางพารา (RRIM 600)  10,453.92 303.11 147.57 70.84 34.49 
ลาํไยนอกฤดู (อีดอ)  19,890.02 3,425.00 549.75 36.18 5.81 

เขตนํา้ชลประทาน       
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) -  4(I) 4,271.65     

ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท 1)       
 - ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  2,124.99 567.33 171.09 12.42 3.75 
 - ขา้วนาปรังนาหวา่น (ชยันาท 1)  2,146.66 491.10 197.85 10.85 4.37 
ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105) -  7(I) 6,839.54     

ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท 1)       
 - ขา้วเจา้นาปีนาหวา่น (ขาวดอกมะลิ 105)  3,149.71 424.91 253.60 12.42 7.41 
 - ขา้วนาปรังนาหวา่น (ชยันาท 1)  3,689.83 457.46 340.08 10.85 8.07 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน วเิคราะห์โดยกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ลุ่มนํ้าหลกัโตนเลสาป ประกอบดว้ย ลุ่มนํ้าสาขาจาํนวน 3 ลุ่มนํ้าสาขา ไดแ้ก่  
 1) ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) มีเน้ือท่ี 1,613.74 ตร.กม.หรือ 1,008,590 ไร่ 
 2) ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด (1702) มีเน้ือท่ี 932.93 ตร.กม. หรือ 583.084 ไร่ 
 3) ลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) มีเน้ือท่ี 1,539.25 ตร.กม.หรือ 962,034 ไร่ 
 จากการศึกษาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจ
ของการผลิตพืชในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าหลกัโตนเลสาป พอสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

 5.1.1 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) 
  ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนบน มีพื้นท่ีครอบคลุมจงัหวดัเดียวคือ พื้นท่ีบางส่วนในอาํเภอ โคกสูง 
ตาพระยา วฒันานคร อรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว รวม 4 อาํเภอ 15 ตาํบล จากขอ้มูลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2555 พบว่า มีจาํนวนประชากร 98,075 คน เป็นเพศชาย 49,563 คน 
และเพศหญิง 48,512 คน โดยมีประชากรอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จาํนวน 3,434 คน และอยู่นอกเขตเทศบาล 
จาํนวน 94,641 คน มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 28,916 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่น
ของประชากรเฉล่ีย 61 คนต่อตารางกิโลเมตร 
  สภาพการผลิตดา้นการเกษตรท่ีสาํคญั ข้ึนอยูก่บัการผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการสาํรวจ
ขอ้มูลของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2556 พบว่า 
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน มีพื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 613,594 ไร่ หรือร้อยละ 60.84 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนา 372,279 ไร่ หรือร้อยละ 36.91 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา อนัดบัสอง 
คือ พื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงั 106,397 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 และอนัดบัสาม คือ พื้นท่ีปลูกออ้ย 83,285 ไร่ หรือ
ร้อยละ 10.55 ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
  สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบนั จากการศึกษาขอ้มูลดินร่วมกบัลกัษณะสภาพพื้นท่ี
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนบน สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี  
  1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 80,399 ไร่ หรือร้อยละ 7.97 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนร่วน 
ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชอาจขาดนํ้ าได้
ในช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานๆ และมีนํ้าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
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  2) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน มีเน้ือท่ี 232,603ไร่ หรือร้อยละ 23.06 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนร่วน ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชอาจขาดนํ้าได้
ในช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานๆ 
  3) ดินทรายจดัท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 8,083 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้ าไดง่้ายเป็นระยะเวลานานและมีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหาย
กบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
  4) ดินทรายจดัท่ีดอน มีเน้ือท่ี 91,597 ไร่ หรือร้อยละ 9.08 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้ าดีถึงค่อนขา้งมาก 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้าไดง่้ายเป็นระยะเวลานาน 
  5) ดินต้ืนท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 3,498 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
หรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินร่วนดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวด
หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติตํ่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหาร
ของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตํ่ามีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความเสียหายกบั
พืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
  6) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 7,415 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
หรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เป็นดิน
ต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไถพรวนตลอดจนการดูดซับนํ้ า
และแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํใหพ้ืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตตํ่า 
  7) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 226,012 ไร่ หรือร้อยละ 22.41 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการทาํเกษตรกรรม 
เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่มและนํ้ าไหลบ่าเม่ือฝนตกหนัก 
ยากต่อการไถพรวน การจดัการพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูงควรอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร 

  การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
  การประเมินความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมินและเปรียบเทียบผล
ท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ  ในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของผลตอบแทนต่อไร่ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ในแต่ละหน่วยท่ีดินท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรมประเภทต่างๆ  นั้น กิจกรรมใดจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือ
คุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนัเพียงใด มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดบัใดและเพ่ือพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดิน
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ท่ีสามารถเลือกทาํการผลิตไดห้ลายประเภทนั้น มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะใหท้าํการผลิต 
ซ่ึงผลของการประเมินชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน พอสรุป
ไดด้งัน้ี 
  เขตนํา้ฝน  
  หน่วยทีด่ินที่ 15hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี เกษตรกรปลูกขา้ว
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 303.21 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,052.04 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,403.09 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.55 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 17hiB มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี เกษตรกรปลูก
ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 332.88 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,107.67 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
1,496.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.52 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยทีด่ินที่ 18hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี เกษตรกรปลูกขา้ว
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 312.51 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,203.75 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,503.92 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.58 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยทีด่ินที่ 19hi มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี เกษตรกรปลูกขา้ว
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 276.91 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 1,917.81 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,278.94 บาทต่อไร่ 
และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.55 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
  หน่วยที่ดินที่ 29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูก
มนัสาํปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ หว้ยบง และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,859.45 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 บาท
ต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 6,167.20 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด 5,204.00 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.48 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัสูง (S1) 
  หน่วยที่ดินที ่41 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูก
มนัสาํปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,642.75 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 บาท
ต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 5,831.99 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด 5,136.56 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.66 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัสูง (S1) 
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  หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและออ้ยโรงงาน 
โดยมนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ หว้ยบง และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,345.63 กิโลกรัมต่อไร่ 
และออ้ยโรงงาน เกษตรกรปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 3 LK92 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 12,986.30 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
2.26 และ 0.95 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั โดยมนัสาํปะหลงั ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ีย 
5,192.72 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 4,334.50 บาทต่อไร่ ส่วนออ้ยโรงงาน 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,965.10 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 7,494.40 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.56 โดยประเภทการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินทั้ง 2 ประเภท มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
  หน่วยทีด่ินที ่55 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน เกษตรกรปลูก
พนัธ์ุขอนแก่น LK92 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 13,768.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 0.95 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,494.14 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 6,661.50 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.02 มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
  เขตนํา้ชลประทาน  
  หน่วยที่ดินที่ 15 (I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
พนัธ์ุชยันาท/พิษณุโลก 2 เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 810.78 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 11.77 บาทต่อกิโลกรัม 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,604.51 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 3,757.12 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน พนัธ์ุชยันาท/พิษณุโลก 2 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 687.50 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.65 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
เงินสด 3,910.36 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,228.23 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ชยันาท/พิษณุโลก 2) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
(ชยันาท/พิษณุโลก 2) ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 12,277.79 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 8,514.87 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 
6,985.35 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.32 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
  หน่วยที่ดินที่ 15hi(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี 1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหว่าน พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 
เป็นพืชคร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 396.78 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 13.09 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,994.08 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,215.67 บาทต่อไร่ 
และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน พนัธ์ุปทุมธานี 1 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 609.58 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ราคาเฉล่ีย 10.88 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,351.64 บาทต่อไร่ และไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,382.29 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ 
พบว่า ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน (ปทุมธานี 1) ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง 
คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 11,826.08 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 7,345.72 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 5,597.96 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อ
ตน้ทุน 1.90 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุม้ทุนและระดบัราคาคุม้ทุนของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละ
หน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 เขตนํา้ฝน เกษตรกรปลูกขา้วนาปีในหน่วยท่ีดินท่ี 15hi 17hiB 18hi และ19hi พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณ
ผลผลิตและระดบัราคาผลผลิต คุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B 41 และ 44B 
พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกออ้ยโรงงานใน
หน่วยท่ีดินท่ี 44B และ 55 พบวา่ เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด 
 เขตนํ้าชลประทาน เกษตรกรปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 15(I) และ 15hi(I) ซ่ึงลกัษณะการเพาะปลูกเป็นการทาํนาปี
ตามดว้ยนาปรัง แต่ใช้พนัธ์ุแตกต่างกนั เม่ือนาํมาวิเคราะห์ พบว่า การปลูกขา้วเจา้นาปี-ขา้วเจา้นาปรัง ทั้ง 2 
หน่วยท่ีดิน เกษตรกร ไดรั้บปริมาณผลผลิตและระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด 

 5.1.2 ลุ่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) 
  ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหดมีพื้นท่ีอยู่ในจงัหวดัสระแก้ว โดยครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนใน 
อาํเภอคลองหาด วฒันานคร และอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รวม 3 อาํเภอ 25 ตาํบล โดยมีเน้ือท่ีอยู่ในลุ่มนํ้ า
สาขาห้วยพรมโหด 583,084 ไร่ หรือ 932.93 ตารางกิโลเมตร จากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ณ เดือนธนัวาคม 2555 พบวา่ มีจาํนวนประชากร 108,519 คน เป็นเพศชาย 54,608 คน และเพศหญิง 53,911 คน โดย
มีประชากรอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จาํนวน 21,346 คน และอยู่นอกเขตเทศบาล จาํนวน 87,173 คน มีจาํนวน
ครัวเรือนทั้งส้ิน 42,292 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 116 คน
ต่อตารางกิโลเมตร 
  สภาพการผลิตดา้นการเกษตรท่ีสําคญั ข้ึนอยู่กบัการผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการ
สํารวจขอ้มูลของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2556 
พบว่า ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด มีพื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 488,460 ไร่ หรือร้อยละ 83.77 
ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหดทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนาขา้ว 286,055 ไร่ หรือร้อยละ 49.06 พื้นท่ี
ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหดทั้งหมด อนัดบัสอง คือ พื้นท่ีปลูกออ้ย 62,225 ไร่ หรือร้อยละ 10.67 และอนัดบัสาม คือ 
พื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงั 60,757 ไร่ หรือร้อยละ 10.42 ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
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  สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบนั จากการศึกษาขอ้มูลดินร่วมกบัลกัษณะสภาพพื้นท่ีใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยพรมโหด สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี  
  1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายท่ีดอน มีเน้ือท่ี 34,489 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบใน
สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินร่วนหยาบ เน้ือดินเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินทรายปนร่วน ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืช
อาจขาดนํ้าไดใ้นช่วงฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานาน  ๆ
  2) ดินทรายจดัท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 8,498 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้ าไดง่้ายเป็นระยะเวลานานและมีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนทาํความ
เสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
  3) ดินทรายจดัท่ีดอน มีเน้ือท่ี 39,266 ไร่ หรือร้อยละ 6.73 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพ
พื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย เน้ือดินเป็นดินทราย ดินมีการระบายนํ้ าดีถึง
ค่อนขา้งมากความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า การปลูกพืชขาดแคลนนํ้าไดง่้ายเป็นระยะเวลานาน 
  4) ดินต้ืนท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ี 78,704 ไร่ หรือร้อยละ 13.50 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินร่วนดินเหนียวหรือดินร่วนปนดิน
เหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไถพรวนตลอดจน
การดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํให้พืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตํ่ามีนํ้ าท่วมขงั
ในฤดูฝนทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
  5) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 76,763 ไร่ หรือร้อยละ 13.16 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ตํ่า เป็นดินต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้นซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้าและแร่ธาตุอาหารของพืช ทาํใหพ้ืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตตํ่า 
  6) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น มีเน้ือท่ี 2,460 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขาเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการทาํเกษตรกรรม 
เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดิน ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่มและนํ้ าไหลบ่าเม่ือฝนตกหนกั 
ยากต่อการไถพรวน การจดัการพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูง ควรอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร 

  การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
  การประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมินและ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ  ในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของผลตอบแทนต่อไร่ 
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ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละหน่วยท่ีดินท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรมประเภทต่าง  ๆนั้น กิจกรรมใดจะให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนัเพียงใด มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดบัใด
และเพ่ือพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดินท่ีสามารถเลือกทาํการผลิตไดห้ลายประเภทนั้น มีประเภทการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะให้ทาํการผลิต ซ่ึงผลของการประเมินชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของ
ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน พอสรุปไดด้งัน้ี 

  เขตนํา้ฝน  
  หน่วยที่ดินที่ 6 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ เกษตรกร
ปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 421.24 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.77 บาทต่อกิโลกรัม 
ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,396.97 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,795.73 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.08 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 7 มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ข้าวเจ้านาปีนาหว่าน 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 387.85 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.77 บาทต่อ
กิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,906.55 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,153.55 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.77 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 17hi มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 358.76 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.77 บาทต่อ
กิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,614.49 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,047.01 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.81 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
ระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 29B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงัเกษตรกร
ปลูกมนัสําปะหลงัพนัธ์ุห้วยบงและเกษตรศาสตร์ ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,533.33 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 
บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 7,297.37 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 6,696.29 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.89 มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 31 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เป็นการปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี เกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พนัธ์ุ 
NK48 และ CP888 ทั้ง 2 คร้ัง โดยขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 937.87 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ราคาเฉล่ีย 5.56 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรเงินสด 3,050.16 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,475.91 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชปลายฝน 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 813.35 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.08 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
เงินสด 2,180.45 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,611.00 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกร
ไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 9,346.38 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 
5,230.61 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมดรวม 2 คร้ัง 4,086.91 บาทต่อไร่ และมี
อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.78 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 31b มีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ได้แก่ ข้าวเจ้านาปีนาดํา 
เกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 354.80 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.77 บาท
ต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,314.32 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด 1,599.97 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.55 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
  หน่วยที่ดินที่ 40B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั โดยยคูาลิปตสั
จะใหผ้ลตอบแทนเม่ืออาย ุ3 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองยคูาลิปตสัในรอบ 5 ปี ในช่วงอายท่ีุ
ยคูาลิปตสั ให้ผลผลิตแลว้ คือ เกษตรกรสามารถท่ีจะตดัไมไ้ปทาํประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ ช่วงปีท่ี 3-5 ไดรั้บผลผลิต
เฉล่ียต่อปี 11,116.67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยยคูาลิปตสั ในปีท่ี 5 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 13,100.00 กิโลกรัม
ต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
พบว่า ยคูาลิปตสั มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 7,258.81 บาทต่อไร่ 
มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 7,076.50 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของ
รายไดต่้อตน้ทุน 7.31 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
  หน่วยที่ดินที่ 44B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและยคูาลิปตสั 
โดยมนัสาํปะหลงั เกษตรกรนิยมปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และห้วยบงไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,708.66 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 2.26 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรเงินสด 5,620.47 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 5,062.37 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.53 สาํหรับ
ยคูาลิปตสัจะให้ผลตอบแทนเม่ืออายุ 3 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองยคูาลิปตสัในรอบ 4 ปี 
ในช่วงอายุท่ียคูาลิปตสั ให้ผลผลิตแลว้ คือ เกษตรกรสามารถท่ีจะตดัไมไ้ปทาํประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ ช่วงปีท่ี 3-4 
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 14,390.00 กิโลกรัมต่อไร่ โดยยูคาลิปตสั ในปีท่ี 4 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 
15,780.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใช้หลกัมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ยคูาลิปตสั มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด
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เฉล่ียต่อปี 7,865.19 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 
7,693.93 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 7.45 สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
หน่วยท่ีดินท่ี 44B ท่ีมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั ส่วนมนัสาํปะหลงั
มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั ออ้ยโรงงาน 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน โดยมีทั้งระบบการปลูกพืชคร้ังเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั 
และออ้ยโรงงาน และระบบการปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ปลายฝน โดยมนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และหว้ยบง ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,475.46 กิโลกรัมต่อไร่ 
และออ้ยโรงงาน เกษตรกรปลูกพนัธ์ุขอนแก่น ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 12,127.31 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 2.26 
และ 0.99 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั โดยมนัสําปะหลงั ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด
เฉล่ีย 5,115.23 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้ งหมดเฉล่ีย 4,656.92 บาทต่อไร่ และมี
อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.46 ส่วนออ้ยโรงงาน ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 
7,087.89 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมดเฉล่ียต่อปี 6,374.85 บาทต่อไร่ และมี
อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.12 สําหรับระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ปลายฝน เกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์ พนัธ์ุ NK48 และ CP888 เป็นพืชตน้ฝน ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 
1,155.13 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.56 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรเงินสด 
4,075.74 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,528.73 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชปลายฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,015.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.08 บาทต่อกิโลกรัม 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,824.32 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,280.59 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน–ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 11,578.72 บาทต่อไร่ ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 6,900.60 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้ งหมดรวม 2 คร้ัง 5,809.32 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุน 2.01 สําหรับประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ทั้ง 3 ประเภท มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุม้ทุน และระดบัราคาคุม้ทุนของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ใน
แต่ละหน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 เขตนํ้าฝน เกษตรกรปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 6 7 17hi และ 31b พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต 
และระดบัราคาผลผลิต คุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 29B 44B และ 55B พบว่า 
เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ในหน่วยท่ีดินท่ี 31 และ 55B ซ่ึงลกัษณะการเพาะปลูกเป็นการเพาะปลูกพืช 2 คร้ังในรอบปี คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
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ตน้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัวป์ลายฝน เม่ือนาํมาวิเคราะห์ พบวา่ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวต์น้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสตัว์
ปลายฝน ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด 
การปลูกยคูาลิปตสั ในหน่วยท่ีดินท่ี 40B และ 44B พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และระดบัราคาผลผลิต 
คุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกออ้ยโรงงานในหน่วยท่ีดินท่ี 55B พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิตและ
ระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุน 

 5.1.3 ลุ่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) 

  ลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง มีพื้นท่ีครอบคลุม 2 จงัหวดั คือ พื้นท่ีบางส่วนในอาํเภอขลุง 
เขาคิชฌกฏู โป่งนํ้ าร้อน สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี และอาํเภอคลองหาด อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รวม 
6 อาํเภอ 19 ตาํบล โดยมีเน้ือท่ีอยูใ่นลุ่มนํ้ าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง 962,034 ไร่ หรือ 1,539.25ตารางกิโลเมตร 
จากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2555 พบว่า มีจาํนวนประชากร 91,361 คน 
เป็นเพศชาย 46,653 คน และเพศหญิง 44,708 คน โดยมีประชากรอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จาํนวน 26,230 คน 
และอยู่นอกเขตเทศบาล จาํนวน 65,132 คน มีจาํนวน.ครัวเรือนทั้งส้ิน 32,761 ครัวเรือน มีสมาชิกต่อครัวเรือน
เฉล่ีย 3 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 59 คนต่อตารางกิโลเมตร 
  สภาพการผลิตดา้นการเกษตรท่ีสาํคญั ข้ึนอยูก่บัการผลิตทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั จากการสาํรวจ
ขอ้มูลของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2556 พบว่า ใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยพรมโหด พื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรทั้งหมด 530,698 ไร่ หรือร้อยละ 55.16 
ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงั 178,935 ไร่ หรือร้อยละ 18.60 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 
อนัดบัสอง คือ พื้นท่ีนา 63,193 ไร่ หรือร้อยละ 6.57 และอนัดบัสาม คือ พื้นท่ีปลูกขา้วโพด 23,451 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.44 ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืน  ๆ 
  สถานภาพของทรัพยากรดินในปัจจุบนั จากการศึกษาขอ้มูลดินร่วมกบัลกัษณะสภาพพื้นท่ีใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาโตนเลสาปตอนล่าง สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรดินไดด้งัน้ี 
  1) ดินต้ืนท่ีดอน มีเน้ือท่ี 297,271 ไร่ หรือร้อยละ 30.90 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขา พบในสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินมีการระบายนํ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า
ถึงปานกลาง เป็นดินต้ืนถึงลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้นและดินต้ืนถึงชั้นดินมาร์ลหรือ
กอ้นปูน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไถพรวนตลอดจนการดูดซบันํ้ าและแร่ธาตุอาหาร
ของพืช ทาํใหพ้ืชท่ีปลูกชะงกัการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตตํ่า 
  2) พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 290,327 ไร่ หรือร้อยละ 30.18 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้ าสาขาเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงหรือพื้นท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การทาํเกษตรกรรม เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีและดิน ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย การเกิดดินถล่มและนํ้ าไหลบ่า
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เม่ือฝนตกหนกั ยากต่อการไถพรวน การจดัการพ้ืนท่ีเพื่อทาํเกษตรกรรมตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง ควรอนุรักษไ์ว้
เพื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร 

 การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิในการผลติพชื 
 การประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเศรษฐกิจเป็นการประเมินและ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่าง  ๆในแต่ละหน่วยท่ีดินในลกัษณะของผลตอบแทน
ต่อไร่ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละหน่วยท่ีดินท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในกิจกรรมประเภทต่าง  ๆนั้น กิจกรรม
ใดจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยกว่ากนัเพียงใด มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ระดับใดและเพื่อพิจารณาว่า ในหน่วยท่ีดินท่ีสามารถเลือกทาํการผลิตได้หลายประเภทนั้ น มีประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินชนิดใดท่ีสมควรเสนอแนะให้ทาํการผลิต ซ่ึงผลของการประเมินชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละหน่วยท่ีดิน พอสรุปไดด้งัน้ี 
  เขตนํา้ฝน  
  หน่วยที่ดินที่ 1 มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาดาํ และ
ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน โดยขา้วนาปีนาดาํและนาหว่านใชพ้นัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยขา้วเจา้นาปีนาดาํ ไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ีย 377.2 กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 410.98 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
12.42บาทต่อกิโลกรัม โดยขา้วเจา้นาปีนาดาํ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,188.21 บาทต่อไร่ 
ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด 1,490.32 บาทต่อไร่ ส่วนข้าวเจ้านาปีนาหว่าน ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 2,644.31 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
1,826.20 บาทต่อไร่ สําหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 1 ทั้ง 2 ประเภท มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 31B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัและลาํไย 
โดยมนัสาํปะหลงั เกษตรกรปลูกพนัธ์ุหว้ยบง เกษตรศาสตร์ และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,052.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 2.33 บาทต่อกิโลกรัม โดยมนัสําปะหลงั ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ีย 
6,338.00 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 5,503.38 บาทต่อไร่ ส่วนลาํไย
เกษตรกรปลูกพนัธ์ุอีดอ ลาํไยจะใหผ้ลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย 
ในรอบ 20 ปี ในช่วงอายท่ีุลาํไยให้ผลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,121.37 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยลาํไยในช่วงปีท่ี 16-20 เป็นช่วงท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 4,666.67 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 36.18 บาทต่อกิโลกรัม 
จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 69,590.27 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้ งหมดเฉล่ียต่อปี 64,361.62 บาทต่อไร่และมีอตัราส่วนของรายได้ต่อตน้ทุน 6.74 
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สาํหรับประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 31B ท่ีมีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
ไดแ้ก่ ลาํไย ส่วนมนัสาํปะหลงัมีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยทีด่ินที ่52B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัเกษตรกร
ปลูกขา้วพนัธ์ุหว้ยบง เกษตรศาสตร์ และระยอง 5 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,776.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 
2.33 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,848.10 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 4,144.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.89 มีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 53B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ลาํไย เกษตรกรปลูก
พนัธ์ุอีดอ ลาํไยจะให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย ในรอบ 20 ปี 
ในช่วงอายท่ีุลาํไยใหผ้ลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,826.47กิโลกรัมต่อไร่ โดยลาํไย
ในช่วงปีท่ี 16-20 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 5,000.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 36.18 บาทต่อกิโลกรัม 
จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 17,558.64 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 2,520.96 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.13 
มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
  หน่วยที่ดินที่ 55B มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ปลายฝน ยางพารา และลาํไย โดยขา้วโพดเล้ียงสตัว ์เกษตรกรจะปลูก 2 คร้ัง ในรอบปี 
พนัธ์ุท่ีใชป้ลูก คือ CP888 919 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ป็นพืชตน้ฝน ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 1,100.63 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ราคาเฉล่ีย 5.84 บาทต่อกิโลกรัมไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,139.54 บาทต่อไร่ และ
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 2,964.64 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เป็นพืชปลายฝน ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 1,173.27 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 5.86 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 4,077.80 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 3,902.65 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ตน้ฝน – ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปลายฝน เกษตรกรไดรั้บผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 13,303.04 บาทต่อไร่ 
ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 7,217.34 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 6,867.29 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.07 ส่วนยางพารา 
เกษตรกรปลูกพนัธ์ุ RRIM 600 ยางพาราให้ผลตอบแทนเม่ืออายุ 7 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายุ
ของยางพาราในรอบ 25 ปี ในช่วงอายุท่ียางพาราให้ผลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 7-25 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 
303.11 กิโลกรัมต่อไร่ โดยยางพาราในช่วงอายุปีท่ี 11-15 เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 312.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาเฉล่ีย 70.84 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
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พบว่า ยางพารามีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 10,187.11 บาทต่อไร่ 
มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 2,310.22 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วน
ของรายไดต่้อตน้ทุน 1.22 สาํหรับลาํไย เกษตรกรปลูกพนัธ์ุอีดอ ซ่ึงเกษตรกรผลิตเป็นลาํไยนอกฤดู โดยลาํไย
ให้ผลตอบแทนเม่ืออาย ุ4 ปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนในท่ีน้ีจะคิดอายขุองลาํไย ในรอบ 20 ปี ในช่วงอายท่ีุลาํไย 
ให้ผลผลิตแลว้ คือ ช่วงปีท่ี 4 - 20 ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียต่อปี 3,425.00 กิโลกรัมต่อไร่ โดยลาํไย ในช่วงอายปีุท่ี 
16 - 20 เป็นช่วงท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ีย 5,075.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 36.18 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์
โดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) พบว่า ลาํไยมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรเงินสดเฉล่ียต่อปี 69,175.28 บาทต่อไร่ มีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมดเฉล่ียต่อปี 62,534.65 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 4.14 สําหรับประเภท
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ท่ีมีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์น้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสัตวป์ลายฝนและลาํไย ส่วนยางพารามีชั้นความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจในระดบัเลก็นอ้ย (S3) 
  เขตนํา้ชลประทาน 
  หน่วยที่ดินที่ 4(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหวา่น พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105  
เป็นพืชคร้ังท่ี  1 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 567.33 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.42 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 5,394.70 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 4,921.25 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน พนัธ์ุชยันาท1 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ีย 491.10 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 10.85 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
เงินสด 3,769.17 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 3,181.78 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
(ชัยนาท1) ได้รับผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 12,237.67 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 9,163.86 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 
8,103.02 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 2.90 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (S1) 
  หน่วยที่ดินที่ 7(I) มีประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเดียว ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปีนาหว่าน 
(ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหวา่น (ชยันาท1) โดยเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปีนาหวา่น พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105  
เป็นพืชคร้ังท่ี  1 ได้รับผลผลิตเฉล่ีย 424.91 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 12.42 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเงินสด 3,011.05 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ทั้งหมด 2,127.67 บาทต่อไร่ และเกษตรกรปลูกขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน พนัธ์ุชยันาท1 เป็นพืชคร้ังท่ี 2 ไดรั้บ
ผลผลิตเฉล่ีย 457.46 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ีย 10.85 บาทต่อกิโลกรัม ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
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เงินสด 2,201.36 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 1,273.61 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งระบบ พบว่า การผลิตขา้วเจา้นาปีนาหว่าน (ขาวดอกมะลิ 105) - ขา้วเจา้นาปรังนาหว่าน 
(ชัยนาท1) ได้รับผลผลิตรวม 2 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 10,240.82 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรเงินสดรวม 2 คร้ัง 5,212.41 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดรวม 2 คร้ัง 
3,401.28 บาทต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน 1.50 มีชั้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง (S2) 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตคุม้ทุน และระดบัราคาคุม้ทุนของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ในแต่ละหน่วยท่ีดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบตามกลุ่มพืช พอสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 เขตนํ้าฝน เกษตรกรปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 1 พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และระดบัราคา
ผลผลิต คุม้ต่อการลงทุน การปลูกมนัสาํปะหลงัในหน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 52B พบวา่ เกษตรกรไดรั้บปริมาณ
ผลผลิต และระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด การปลูกลาํไย ในหน่วยท่ีดินท่ี 31 53B และ 55B ซ่ึง
เกษตรกรผลิตเป็นลาํไยนอกฤดู พบว่า เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิต และระดับราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุน
ทั้งหมด การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในหน่วยท่ีดินท่ี 55B ซ่ึงลกัษณะการเพาะปลูกเป็นเพาะปลูกพืช 2 คร้ังในรอบปี 
คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์น้ฝน-ขา้วโพดเล้ียงสัตวป์ลายฝน พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณผลผลิต และระดบัราคา
ผลผลิต คุม้ต่อการลงทุนทั้ง 2 คร้ัง การปลูกยางพารา ในหน่วยท่ีดินท่ี 55B พบว่า เกษตรกรไดรั้บปริมาณ
ผลผลิตและระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุน 
 เขตนํ้าชลประทาน เกษตรกรปลูกขา้วในหน่วยท่ีดินท่ี 4(I) และ 7(I) ซ่ึงลกัษณะการเพาะปลูกเป็นการทาํนาปี
ตามดว้ยนาปรัง เม่ือนาํมาวิเคราะห์ พบว่า การปลูกขา้วเจา้นาปี-ขา้วเจา้นาปรัง ทั้ง 2 หน่วยท่ีดิน เกษตรกร
ไดรั้บปริมาณผลผลิตและระดบัราคาผลผลิตคุม้ต่อการลงทุนทั้งหมด 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1 ควรมีการแนะนาํ ให้องคค์วามรู้ สร้างความเขา้ใจให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรให้ตรงกบั
ระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของทรัพยากรท่ีดินของตนเอง เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ 
 2 กาํหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการใชท่ี้ดินให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กบัเกษตรกร ท่ีผลิตพืชตรงตามเขตการใชท่ี้ดิน เช่น การประกนัรายไดเ้กษตรกร การสนับสนุน
เงินทุนดอกเบ้ียตํ่าและใชม้าตรการภาษี 
 3 ส่งเสริมการทาํเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการลดการใชส้ารเคมีและใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการผลิต 
 4 ในกรณีท่ีเกษตรกรทาํการเกษตรกรรมในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของท่ีดิน 
ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตํ่า ควรแนะนําให้เกษตรกรปรับเปล่ียนมาผลิตสินค้าเกษตรท่ีให้
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ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ โดยการนาํเสนอทางเลือกการผลิตในรูปแบบต่างๆ  ทดแทน ตามความสมคัรใจของเกษตรกร 
ซ่ึงทางเลือกท่ีนาํเสนอตอ้งช้ีแจงให้เกษตรกรเห็นถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่า การผลิตพืชเดิม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เช่น ออ้ยโรงงาน พืชผกั พืชสมุนไพรหรืออาจปรับเปล่ียนไปทาํปศุสตัว ์
เช่น โคเน้ือ ไก่เน้ือ เป็นตน้ และการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า เช่น ปลานิล การเพาะเล้ียงกุง้ เป็นตน้ 
 5 ในเขตพื้นท่ีอาศยันํ้ าฝนท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีทาํนาหรือทาํไร่ การทาํการเกษตรเพียงชนิดเดียวทาํให้เกิด
ความเส่ียงต่อการผลิต เน่ืองจากราคาผลผลิตแปรปรวนและพืชตอ้งอาศยันํ้าฝน ซ่ึงมีปริมาณไม่แน่นอน หลาย
พื้นท่ีเกิดความแห้งแลง้หรือเกิดภาวะนํ้ าท่วม ทาํให้เกิดการเส่ียงต่อการผลิต ดงันั้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ า
และปัญหาดา้นราคา ควรแนะนาํให้เกษตรกรปรับลดพ้ืนท่ีการทาํนาและทาํไร่ดว้ยการปรับเปล่ียนไปทาํเกษตร
แบบผสมผสานหรือส่งเสริมให้ปลูกพืชท่ีใชน้ํ้ านอ้ย ซ่ึงน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าการทาํนาหรือทาํไร่เพียง
อยา่งเดียว 
 6 สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการตลาด โดยการจดัหาและพฒันาตลาดสินคา้เกษตรและช่องทางการ
จาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น ระบบตลาดกลางสินคา้เกษตร ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้และการ
เช่ือมโยงการผลิตกบัการตลาด เป็นตน้ 
 7 จดัหาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจดัหาแหล่งนํ้า การจดัรูปท่ีดิน ระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ 
 8 รัฐบาลควรจดัหาแหล่งเงินทุนและสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้แก่เกษตรกรและจดัหาปัจจยัการผลิตใน
ราคายติุธรรม เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช ยาปราบวชัพืช เป็นตน้ 
 9 ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกรดาํเนินการผลิตตามระบบเกษตรท่ีดี (GAP) 
โดยการอบรมแนะนาํอาศยัความรู้ดา้นต่าง  ๆเช่น วิธีการปลุก การใส่ปุ๋ย การจดัการดูแลรักษา การเก็บเก่ียวให้
มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
 10 ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปกลุ่มเกษตรกรหรือในรูปสหกรณ์ โดยในระยะแรกรัฐ
ควรให้การสนบัสนุน ดา้นความรู้ ดา้นเงินทุน ในลกัษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการผลิตใหเ้ขม้แขง็ สามารถต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางเพ่ือรักษาระดบัราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 11 ส่งเสริมการวิจยัพฒันาพนัธ์ุพืชใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและขยายผลใหเ้กษตรกรอยา่งทัว่ถึง 
 12 จดัทาํและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกตอ้งและทนัสมยั เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน
การรับการบริการและความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 13 จากการท่ีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขามีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมแต่แรงงานประเภทฝีมือท่ีจะเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมยงัขาดแคลนอย่างมาก เน่ืองจากไม่มีความรู้ ความชาํนาญในเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ 
ประกอบกบัในสถานการณ์ปัจจุบนัประสบปัญหาภยัแลง้เกือบทุกภาคส่วน ดงันั้น รัฐควรจดัให้มีการบริการ
ทางดา้นการศึกษา การจดัฝึกอบรมใหก้ระจายไปสู่ชนบทใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะหลกัสูตรเก่ียวกบัวิชาชีพ ช่างเทคนิค
ต่างๆ  เพื่อใหป้ระชากรสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไประกอบอาชีพอ่ืน  ๆนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
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ภาคผนวกที ่1 

จํานวนปศุสัตว์ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนบน (1701) ปี 2553 – 2555 
จําแนกเป็นรายจังหวดัและอาํเภอ 

ชนิดสัตว์ จังหวดั อาํเภอ 
จํานวนสัตว์ (ตวั) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
โคเน้ือ สระแกว้ โคกสูง 3,988  4,971  4,069  

    ตาพระยา 17,513  15,036  15,203  
    วฒันานคร 3,123  3,635  2,099  
    อรัญประเทศ 6,767  6,886  3,858  

รวม 31,391  30,528  25,229  
โคนม สระแกว้ ตาพระยา 4  4  - 

    วฒันานคร 34  34  6  
    อรัญประเทศ 1  1  1  

รวม 39  39  7  
กระบือ สระแกว้ โคกสูง 1,113  1,493  1,454  

    ตาพระยา 3,275  2,906  2,915  
    วฒันานคร 1,099  1,419  1,271  
    อรัญประเทศ 1,911  1,911  1,162  

รวม 7,398  7,729  6,802  
สุกร สระแกว้ โคกสูง 472  919  1,981  

    ตาพระยา 2,169  1,774  1,849  
    วฒันานคร 424  761  1,954  
    อรัญประเทศ 354  604  1,000  

รวม 3,419  4,058  6,784  
ไก่พ้ืนเมือง สระแกว้ โคกสูง 32,936  43,275  47,340  

    ตาพระยา 75,497  70,117  66,929  
    วฒันานคร 22,536  28,374  28,405  
    อรัญประเทศ 40,334  44,074  45,161  

รวม 171,303  185,840  187,835  
เป็ดพ้ืนเมือง สระแกว้ อ.โคกสูง 3,721  4,723  6,657  

    อ.ตาพระยา 1,028,025  14,629  14,940  
    อ.วฒันานคร 1,410  2,334  2,315  
    อ.อรัญประเทศ 2,188  2,941  4,443  

รวม 1,035,344  24,627  28,355  
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ภาคผนวกที ่2 
จํานวนปศุสัตว์ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาห้วยพรมโหด (1702) ปี 2553-2555 จําแนกเป็นรายจังหวดัและอาํเภอ 

ชนิดสัตว์ จังหวดั อาํเภอ 
จํานวนสัตว์ (ตวั) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

โคเนือ้ สระแกว้ คลองหาด 2,060 2,324 1,583 
    วฒันานคร 11,526 12,413 10,680 
    อรัญประเทศ 21,081 21,501 11,758 
  รวม 34,667 36,238 24,021 

โคนม สระแกว้ คลองหาด 249 288 288 
    วฒันานคร 391 437 398 
    อรัญประเทศ 137 137 110 
  รวม 777 862 796 

กระบอื สระแกว้ คลองหาด 26 62 62 
    วฒันานคร 3,799 4,300 4,227 
    อรัญประเทศ 2,317 2,325 1,491 
  รวม 6,142 6,687 5,780 

สุกร สระแกว้ คลองหาด 289 492 492 
    วฒันานคร 1,984 4,937 7,853 
    อรัญประเทศ 2,306 2,493 2,886 
  รวม 4,579 7,922 11,231 

ไก่พืน้เมือง สระแกว้ คลองหาด 41,159 45,767 46,516 
    วฒันานคร 133,401 157,611 149,153 
    อรัญประเทศ 131,514 144,713 151,032 
  รวม 306,074 348,091 346,701 

เป็ดพืน้เมือง สระแกว้ คลองหาด 9,133 1,912 2,297 
    วฒันานคร 6,987 10,093 10,041 
    อรัญประเทศ 14,750 35,428 22,317 
  รวม 30,870 47,433 34,655 
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ภาคผนวกที ่3 
จํานวนปศุสัตว์ในพืน้ทีลุ่่มนํา้สาขาโตนเลสาปตอนล่าง (1703) ปี 2553 – 2555  

จําแนกเป็นรายจังหวดัและอาํเภอ 

ชนิดสัตว์ จังหวดั อาํเภอ 
จํานวนสัตว์ (ตวั) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
โคเน้ือ จนัทบุรี ขลุง 756 845 845 

    เขาคิชฌกฏู 659 365 271 
    โป่งนํ้าร้อน 300 366 366 
  สระแกว้ คลองหาด 3,187 3,574 3,196 
    อรัญประเทศ 12,395 12,462 6,810 
  รวม 17,297 17,612 11,488 

โคนม จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู 36 27 28 
  สระแกว้ คลองหาด 308 270 344 
    อรัญประเทศ 12,395 12,462 6,810 
  รวม 12,739 12,759 7,182 

กระบือ จนัทบุรี ขลุง 273 263 236 
    เขาคิชฌกฏู 87 105 129 
  สระแกว้ คลองหาด 32 64 64 
    อรัญประเทศ 90 94 110 
  รวม 482 526 539 

สุกร จนัทบุรี ขลุง 11,700 9,126 9,126 
    เขาคิชฌกฏู 1,454 3,074 3,091 
    โป่งนํ้าร้อน 108 920 920 
  สระแกว้ คลองหาด 345 581 581 
    อรัญประเทศ 1,558 1,671 1,602 

  รวม 15,165 15,372 15,320 
ไก่พ้ืนเมือง จนัทบุรี ขลุง 13,950 10,708 10,708 

    เขาคิชฌกฏู 10,867 11,187 14,178 
    โป่งนํ้าร้อน 11,653 8,825 8,840 
  สระแกว้ คลองหาด 47,316 52,659 53,974 
    อรัญประเทศ 74,724 82,082 86,240 

  รวม 158,510 165,461 173,940 
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ภาคผนวกที ่3 (ต่อ) 

ชนิดสัตว์ จังหวดั อาํเภอ 
จํานวนสัตว์ (ตวั) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ไก่เน้ือ จนัทบุรี ขลุง 26,138 279 290 

    เขาคิชฌกฏู 34,000 15,000 25,001 
    โป่งนํ้าร้อน 8 117 215 
  รวม 60,146 15,396 25,506 

ไก่ไข่ จนัทบุรี ขลุง 18,234 22,364 22,367 
    เขาคิชฌกฏู 5,088 5,311 7,266 
    โป่งนํ้าร้อน 157 315 315 
  รวม 23,479 27,990 29,948 

เป็ด
พ้ืนเมือง 

สระแกว้ คลองหาด 9,227 2,165 2,285 

    อรัญประเทศ 12,337 32,106 18,314 
  รวม 21,564 34,271 20,599 
เป็ดเทศ จนัทบุรี ขลุง 2,169 994 994 

    เขาคิชฌกฏู 28 190 227 
    โป่งนํ้าร้อน 252 695 659 
  รวม 2,449 1,879 1,880 

เป็ดไข่ จนัทบุรี ขลุง 241 623 623 
    โป่งนํ้าร้อน 95 147 147 
  รวม 336 770 770 

เป็ดเน้ือ จนัทบุรี ขลุง 853 1,484 1,484 
    เขาคิชฌกฏู 114 157 245 
    โป่งนํ้าร้อน 27 115 115 
  รวม 994 1,756 1,844 
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