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ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ :
เชียงใหม พิษณุโลก และทุงกุลารองไห

1.  บทน ํา
รายงานน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับลักษณะพ้ืนท่ี ภูมิอากาศ แหลงน้ํ า และพื้นที่ศึกษา ในภาคเหนือ

ตอนบน ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่
ศกึษา และเปนขอมูลเบื้องตนอันเปนประโยชนตอการศึกษาสภาวะการเกิดโรคไหม และการผลิตขาวหอมมะลิ 
ซ่ึงนํ าเสนอไวในรายงานฉบับอ่ืน ๆ ภายใตโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิภายใต
สภาพเสี่ยงเชิงชีวภาพ

ประเทศไทยมพ้ืีนที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 26 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด ซึ่งในจ ํานวนน้ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด (รอยละ 85.3 ของพ้ืนท่ีปลูกขาว
หอมมะลิท้ังประเทศ) และถือวาเปนแหลงขาวหอมคุณภาพดีของประเทศไทย ในขณะท่ีภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปลูก
ขาวขาวดอกมะลิเพียงรอยละ 7.95 อยางไรกต็ามเปนท่ีนาสังเกตวาผลผลิตตอไรของขาวขาวดอกมะลิ 105 ใน
ภาคเหนือสูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนมีผลผลิตตอไรของขาวขาวดอกมะลิ 
105 สูงสุด (439 กก./ไร) รองลงมาคือ ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลํ าดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  พืน้ทีเ่พาะปลกู พืน้ที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ศึกษา
 ปเพาะปลูก 2540/41

จังหวัด/ภาค พื้นที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บ
เก่ียว (ไร)

ผลผลิตรวม ผลผลิตตอไร
(กก./ไร)

สดัสวนพื้นที่ปลูก
ขาวขาวดอกมะลิ
105 ตอพื้นที่ปลูก

ไร รอยละ ตัน รอยละ เก็บเกี่ยว ขาวทั้งหมด
(รอยละ)

ภาคเหนือ 982,490 6.62 968,386 339,060 8.21 350 7.95

ภาคเหนือตอนบน 173,577 1.17 172,626 75,705 1.83 439 5.49
-  เชียงใหม 39,587 0.27 39,587 19,037 0.46 481 8.30

ภาคเหนือตอนลาง 808,913 5.45 795,760 263,355 6.38 331 8.08
-  พิษณุโลก 129,442 0.87 129,442 30,951 0.75 239 9.33

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,656,051 85.33 12,331,757 3,432,259 83.15 278 39.37
-  สุรินทร 1,862,389 12.56 1,855,895 567,987 13.76 306 63.83
-  รอยเอ็ด 1,474,378 9.94 1,460,350 403,755 9.78 276 55.82
-  บุรีรัมย 1,795,727 12.11 1,725,276 459,110 11.12 266 62.93
รวมทั้งประเทศ 14,831,506 100.00 14,446,030 4,127,574 100.00 286 26.04

                         ที่มา : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542



เชียงใหม2

พ้ืนท่ีศกึษาแบงไดเปน 3 เขต คือ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(แถบทุงกลุารองไหและบริเวณใกลเคียง) โดยตัวแทนของภาคเหนือตอนบนคือ จังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือตอน
ลางคอื จงัหวัดพิษณุโลก สวนแถบทุงกุลารองไหและบริเวณใกลเคียงมีตัวแทนคือ จังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด และ
บุรีรัมย   ขาวหอมมะลิที่ศึกษา คือพันธุขาวดอกมะลิ 105  ทัง้นีเ้นือ่งจากเปนพันธุขาวหอมมะลิที่ปลูกมากที่สุด
ในประเทศและมีคุณภาพดีทั้งในดานความหอมและคุณภาพการหุงตม

2.  สภาพทัว่ไปของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนบนเปนเขตปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีใหผลผลิตตอไรสูงท่ีสุด แมจะมีพื้นที่ปลูกขาว

ขาวดอกมะลิ 105 ในสัดสวนที่นอยมาก (รอยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมดในภาคเหนือตอนบน) แตเปนพื้น
ท่ีท่ีมีโอกาสในการขยายพ้ืนท่ีปลูกได (ตารางที่ 1) ในการศึกษานี้ไดเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ศึกษาในภาค
เหนือตอนบน ซึง่จงัหวดัเชียงใหมนับเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากมีผล
ผลิตสูงถงึ 481 กก./ไร แมจะมีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงรอยละ 8.3 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดใน
จงัหวัดก็ตาม (แผนภาพท่ี 1)

ท่ีมา : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

แผนภาพที ่1 พืน้ที่ปลูกขาวในภาคเหนือตอนบนปการเพาะปลูก 2540/41
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เชียงใหม 3

การกสิกรรมนับเปนสาขาการผลิตท่ีสํ าคัญของจังหวัดเชียงใหม โดยจะเห็นไดจากจังหวัดเชียงใหมมี
ครัวเรือนเกษตรรอยละ 40.3 ของครัวเรือนท้ังหมด มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 1,611,283 ไร (รอยละ 12.8 
ของพ้ืนท่ีทัง้จงัหวดั) โดยแบงเปนพ้ืนท่ีทํ านาถึงรอยละ 45 ของพ้ืนท่ีทํ าการเกษตรทั้งหมด (สํ านักงานพาณิชย
จงัหวัดเชียงใหม, 2542) (ตารางท่ี 2) เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดเชียงใหมนิยมปลูกขาว กข 6 โดยคิดเปนรอย
ละ 77.2 ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งจังหวัด ในปเพาะปลูก 2540/41 (แผนภาพท่ี 2) ในขณะท่ีการปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 ในปดังกลาวมีเพียงรอยละ 8.3 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด และไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเปนรอยละ 11.4 
ในป 2542/43 (ตารางที่ 3) อํ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 มากท่ีสุด คือ อํ าเภอดอยสะเก็ด รองลงมา
ไดแก อํ าเภอสันก ําแพง สันทราย และพราว ตามลํ าดับ

ตารางที ่2  การใชที่ดินเพื่อการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมปการเพาะปลูก 2540/41

ลักษณะพ้ืนท่ี จํ านวน (ไร)
สัดสวนตอพ้ืนท่ีการเกษตร
ท้ังหมด (รอยละ)

 พ้ืนท่ีทํ านา 725,077 45.0
 พ้ืนท่ีปลูกพืชไร 402,821 25.0
 พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน 241,692 15.0
 พ้ืนท่ีปลูกผัก 193,354 12.0
 พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 3,223 0.2
 พ้ืนท่ีท้ิงรางวางเปลา 45,116 2.8

 พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรทั้งหมด 1,611,283 100.0
ท่ีมา : สํ านกังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม อางจาก สํ านักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2542

ทีม่า : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

แผนภาพที ่2  พื้นที่เพาะปลูกขาวของจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2540/41

กข 6
77.20%

ราชการไมไวแสง
4.09%ราชการไวตอแสง

7.52%ขาวดอกมะล ิ105
8.30%

พันธุพ้ืนเมือง
2.89%
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ตารางที่ 3  พืน้ทีป่ลกูขาวพนัธุตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมปการเพาะปลูก 2542/43

พ้ืนท่ีปลูก (ไร)อํ าเภอ
ขาวดอกมะลิ
105

กข 7 กข 6 กข 10 สันปาตอง อืน่ๆ รวม

เมือง 476 0 402 10 402 5 1,295
สารภี 3,691 0 5,866 0 1,841 0 11,398
สันกํ าแพง 13,306 0 10,818 580 798 12 25,514
ดอยสะเก็ด 19,424 0 11,089 0 976 0 31,489
สันทราย 9,157 382 12,828 1,952 4,318 1,384 30,021
พราว 6,672 0 24,743 1,482 1,623 0 34,520
แมริม 1,796 0 9,110 163 3,491 693 15,253
แมแตง 557 0 20,692 2,126 1,893 1,985 27,253
สะเมิง 40 0 0 0 0 10,200 10,240
เชียงดาว 70 23 5,296 1,658 34 6,709 13,790
ฝาง 0 0 10,410 21,760 692 1,054 33,916
แมอาย 658 0 43,319 9,964 4,379 3,045 61,365
หางดง 0 21 16,891 216 0 17 17,145
สันปาตอง 2,327 7 15,416 1,853 9,701 978 30,282
จอมทอง 230 418 7,101 341 7,025 6,835 21,950
ฮอด 451 2,157 11,636 1,350 1,737 3,381 20,712
อมกอย 0 0 4,938 0 0 39,655 44,593
ดอยเตา 0 0 4,542 932 0 5,639 11,113
แมแจม 696 0 1,303 457 220 30,924 33,600
เวียงแหง 0 0 387 40 0 6,691 7,118
ไชยปราการ 300 0 9,302 4,757 0 0 14,359
แมวาง 140 268 2,120 6,844 2,479 4,934 16,785
กิ่งฯ แมออน 200 0 5,180 0 0 0 5,380
กิ่งฯ ดอยหลอ 0 0 2,012 756 5,919 294 8,981

รวม 60,191 3,276 235,401 57,241 47,528 124,435 528,072
ท่ีมา : สํ านกังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม , 2543



เชียงใหม 5

2.1  ลกัษณะพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหมมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20,107 ตร.กม. (12,533,911 ไร) (สํ านักงานพาณิชย

จงัหวดัเชยีงใหม, 2542) สวนใหญเปนภูเขา โดยมีพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลเกินกวา 500 เมตร ซึ่ง
เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ํ าลํ าธาร ไมเหมาะกับการเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ํ า
และท่ีราบเชงิเขา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณเหมาะกับการเกษตรนั้น มีกระจายอยูทั่วไประหวางหุบเขา

ลักษณะดนิของจังหวัดเชียงใหม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมดินนา กลุมดินไร กลุมดินตื้น และ 
กลุมดนิภูเขา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 10  10  5  และ 75 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ตามลํ าดับ (สํ านักงาน
พาณชิยจงัหวัดเชียงใหม, 2542)

เมื่อพิจารณาชั้นแสดงความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว พบวาพ้ืนท่ีถึงรอยละ 90 ของจังหวัด
เชียงใหม ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ทั้งนี้เนื่องจากมีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินกวาจะกักเก็บนํ ้าได 
สวนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวมเีพียงรอยละ 7.6 เทานั้น ซึ่งอยูในบริเวณอํ าเภอแมริม ดอยสะเก็ด หางดง 
ฝาง แมอาย และสันกํ าแพง บางสวน (ตารางที่ 4 และแผนภาพท่ี 3)

2.2  ลกัษณะภูมิอากาศ
จงัหวดัเชยีงใหมมีฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีปริมาณฝนตกตลอดป 1,141.5 มม. 

ฤดหูนาวอยูในชวงเดอืนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ เมื่อป 2542 ท่ีผานมา ในชวงเดือนธันวาคมมีอากาศหนาวจัด 
อุณหภูมิตํ ่าสุด 3.8 °ซ. สวนฤดรูอนอยูในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน โดยในเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิสูงสุด คือ 
38.2 °ซ. (ตารางที่ 5) เกษตรทัว่ไปนิยมปลูกขาวนาด ําตั้งแตปลายเดือนกรกฏาคมจนถึงตนเดือนสิงหาคม เนื่อง
จากปริมาณน้ํ าฝน และโอกาสที่ฝนจะตกมีความแนนอนสํ าหรับการทํ านาด ํา

2.3  แหลงนํ ้า
แหลงน้ํ าธรรมชาติประกอบดวย แมนํ ้า ลํ าคลอง หนอง และบึง ตามธรรมชาติ สวนแมน้ํ าสายสํ าคัญ

ทีใ่ชในการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม มี 23 สาย ไดแก แมนํ ้ากก แมนํ ้าฝาง แมนํ ้าแมงอน แมนํ ้า
แมทะลบ แมนํ ้าแมสูน แมนํ ้าแมปง แมนํ ้าหวยแมสูน แมนํ ้าแมโหลงขอด แมนํ ้าแมออน แมนํ ้าแมทา แมนํ ้าแม
ขาน แมนํ ้าสะปอก แมน้ํ าหวยโจ แมนํ ้าแมงัด แมนํ ้าแมแตง แมนํ ้าแมกวง แมน้ํ าแมปง แมนํ ้าแมวาง แมนํ ้าแม
กลาง แมน้ํ าแมยะ แมนํ ้าหวยแมเตี๊ยะ แมนํ ้าแมแจม และแมน้ํ าแมตื่น

แหลงน้ํ าชลประทานในจังหวัดเชียงใหม มีทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมท้ังโครงการ
ขนาดเล็กตามพระราชด ําริ ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายอํ าเภอเปนจํ านวนทั้งสิ้น 1,311,799 ไร หรือคิดเปนรอยละ 81.4 
ของพ้ืนท่ีถือครองการเกษตรทั้งจังหวัด

เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกขาวสวนใหญไดรับนํ ้าจากชลประทาน เกษตรกรสามารถจัดระบบการปลูกพืชที่
มขีาวเปนพืชหลักได โดยเลือกใชพันธุขาวที่มีอายุเบา/หนัก ใหสอดคลองกับพืชหลังนา ปจจุบันถึงแมขาวเหนียว
พันธุ กข 6  จะเปนพันธุหลัก แตพันธุพื้นเมืองยังคงกระจายในลุมนํ ้าขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญเปนพันธุขาวเหนียว
สํ าหรับบริโภคในครัวเรือน



เชียงใหม6

ตารางที่ 4  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาวในจังหวัดเชียงใหม

ระดับความเหมาะสม/สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 7.64

ดินมคีวามเหมาะสม 1 3.99
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 3.64
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 1w 0.01
ดินไมคอยเหมาะสม 0.001

ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 2w 0.001
ดินไมมีความเหมาะสม 91.48

มีช้ันท่ีอัดตัวแนนแข็ง 3c 0.04
มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 1.33
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 90.11
อื่น ๆ 0.88

ไมมีขอมูล na 0.88
รวม 100.00

ทีม่า : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



แผนภาพที ่3  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว จังหวัดเชียงใหม

    ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542



ตารางที  ่ 5  สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม  ป 2542

ลักษณะภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุณหภูมิ (°°°°ซ.)

สูงสุดเฉลี่ย 30.7 33.1 35.0 34.2 31.8 31.9 32.6 30.9 31.3 29.9 30.3 25.5
ตํ่ าสุดเฉลี่ย 17.7 19.8 19.3 23.8 23.0 23.6 23.8 23.3 23.1 21.4 19.7 13.5
สูงที่สุด 34.1 36.6 38.2 37.5 36.8 35.4 34.7 33.8 33.0 34.1 33.4 31.4
วันที่ 31 18 15 1 3 29 21 20 3 , 4 7 12 15
ตํ่ าที่สุด 13.5 17.2 16.0 21.8 19.2 22.3 22.4 22.0 21.3 19.0 15.6 3.8
วันที่ 25 19 12 7 12 26 20 13 29 20 21 25

 ปริมาณฝน (มม.)

ฝนรวมทั้งเดือน 31.7 66.4 22.6 31.3 330.8 94.9 105.8 150.4 164.9 104.4 35.7 2.6
จํ านวนวันที่ฝนตก 3 2 2 8 22 17 17 24 22 18 8 4
สูงที่สุด 27.9 65.2 22.4 22.9 96.0 27.2 16.7 26.1 46.9 22.1 12.5 1.9
วันที่ 15 28 23 14 19 11 11 25 15 26 1 6
ที่มา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, 2543



เชียงใหม 9

2.4  พืน้ที่ศึกษา
พ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน  2  เขต   คือ   เขตอํ าเภอดอยสะเก็ด และสันก ําแพง 

อ ําเภอดอยสะเก็ด
อํ าเภอดอยสะเก็ดมีพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม แมพ้ืนท่ีสวน

ใหญจะมดีนิไมเหมาะสมในการปลูกขาว โดยคิดเปนรอยละ 83 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ ําเภอ (ตารางที่ 6) โดย
เฉพาะพื้นท่ีทางดานตะวันออก (แผนภาพท่ี 4) อยางไรก็ตามพื้นที่ปลูกขาวในเขตอ ําเภอดอยสะเก็ด เปนพ้ืนท่ีท่ี
ใหผลผลิตขาวตอไรสูง

พ้ืนท่ีศกึษา คือ บานทา ตํ าบลสงาบาน และบานปาปอง ตํ าบลปาปอง ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตชล
ประทาน อยูทางทิศตะวันตกตอนใตของอ ําเภอดอยสะเก็ด มีนํ ้าเพื่อการเกษตรสมบูรณด ีโดยเฉพาะในเขตต ําบล
สงาบาน มคีวามสมบูรณของดินเหมาะสมในการปลูกขาว ประชากรสวนใหญยังคงทํ าการเกษตร และปลูกขาว
เปนหลัก สภาพหมูบานคอนขางเจริญ มีการคมนาคมสะดวก มีไฟฟา และน้ํ าใชอยางพอเพียง

อ ําเภอสันก ําแพง
อํ าเภอสันก ําแพงมีพื้นท่ีปลูกขาวขาวมะลิ 105 มากเปนอันดับสอง รองจากอํ าเภอดอยสะเก็ด 

(ตารางท่ี 3) และมพ้ืีนท่ีท่ีมีดินเหมาะสมสํ าหรับขาวถึงรอยละ 62.3 โดยมีพื้นที่ที่มีดินเหมาะสมสํ าหรับขาวอยาง
มากถึงรอยละ 52 กลาวคอื เน้ือดนิไมมีลักษณะเหนียวหรือเปนทราย (ตารางที่ 7) โดยเฉพาะพื้นท่ีทางดานตะวัน
ตกของอํ าเภอ (แผนภาพท่ี 5)

พ้ืนท่ีศกึษา คอื บานรองวัวแดง บานน้ํ าจํ า และบานมวงเขียว ตํ าบลรองวัวแดง อํ าเภอสัน
ก ําแพง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทางตอนกลางดานทิศตะวันออกของอํ าเภอ  เมื่อพิจารณาจากสภาพความเหมาะสมของดิน
แลว พบวาพ้ืนท่ีในตํ าบลรองวัวแดงสวนใหญมีสภาพเหมาะสมในการปลูกขาว ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตชลประทาน ได
รับน้ํ าจากเขื่อนแมกวง จงึมน้ํี าพอเพียงสํ าหรับการเพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูฝน

โดยภาพรวมแลว พ้ืนท่ีเหมาะสมสํ าหรับการปลูกขาวในอํ าเภอสันก ําแพง (รอยละ 62.34) มี
สัดสวนมากกวาในอํ าเภอดอยสะเก็ด (รอยละ 16.85) แตปจจุบัน พื้นที่การเกษตรไดมีการเปลี่ยนการถือครอง 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสันกํ าแพง ซึ่งเจาของใหมไมไดน ําไปลงทุนทางการเกษตร หลายพ้ืนท่ีของสันกํ าแพงไดกลาย
เปนพ้ืนท่ีจัดสรร
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ตารางที ่6  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 16.85

ดินมคีวามเหมาะสม
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย

1
1s

14.83
2.02

ดินไมเหมาะสม 83.11

มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 83.11
อื่นๆ 0.032

ไมมีขอมูล na 0.032
รวม 100.00

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542

ตารางที่ 7  ความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว ในอ ําเภอสันก ําแพง จังหวัดเชียงใหม

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส
สัดสวนตอพ้ืนท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 62.34

ดินมคีวามเหมาะสม 1 51.90
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 10.44

ดินไมเหมาะสม 37.57

มีชั้นอัดตัวแนนแข็ง 3c 0.00
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 37.57

อื่นๆ 0.09
ไมมีขอมูล na 0.09

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ทีม่า : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่4  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม



แผนภาพที ่5  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอสันก ําแพง จังหวัดเชียงใหม

ทีม่า : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542
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3.  สภาพทัว่ไปของพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
พืน้ทีน่าขาวของภาคเหนือตอนลางติดตอกับภาคกลางถือวาเปนลุมนํ ้าท่ีมีการปลูกขาวอยางปราณีต มี

พืน้ทีป่ลูกขาวมากเปนอันดับสาม รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และมผีลผลิตตอไรในระดับ
ปานกลาง ในขณะท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงรอยละ 8 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดในภาคเหนือ
ตอนลาง (ตารางท่ี 1) และอาจมีโอกาสในการขยายพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดีไดในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจาก
เขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวเปนอยางมาก ทั้งในดานทรัพยากร
ดนิและนํ ้า ในการศึกษานี้ไดเลือกจังหวัดพิษณุโลก เปนตัวแทนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง

ป 2541/42 จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรทั้งหมด 837,324 คน หรือ 211,430 ครอบครัว ในจํ านวนน้ี
เปนครัวเรือนเกษตร 102,931 ครอบครัว (รอยละ 48.7 ของครัวเรือนท้ังหมดในจังหวดั) มีพื้นที่ถือครองทางการ
เกษตรท้ังหมด 2,941,506.5 ไร เปนท่ีนา 1,703,304 ไร หรือคิดเปนรอยละ 57.9 ของพื้นที่ถือครองทางการ
เกษตรท้ังหมด อํ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีทํ านามากที่สุด คือ อํ าเภอบางระก ํา รองลงมาไดแก อํ าเภอพรหมพิราม เมือง
พิษณุโลก บางกระทุม และวังทอง ตามลํ าดับ (ตารางที่ 8 )

จงัหวดัพิษณโุลกมีพื้นที่ปลูกขาวมากเปนอันดับ 3 ของภาคเหนือตอนลาง รองจากจังหวัดนครสวรรค 
และพิจติร และมกีารปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ในสัดสวนที่คอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาค
เหนือตอนลาง โดยสูงเปนอันดับ 3 รองจากเพชรบูรณ และนครสวรรค ในป 2540/41 (แผนภาพท่ี 6 )

จงัหวดัพิษณโุลกมีพื้นท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณรอยละ 9 ของพื้นที่ปลูกขาวนาปทั้งหมด 
และมผีลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ตอไรตํ่ าคือ เฉลี่ยประมาณ 239 กก./ไร ในขณะท่ีผลผลิตขาวพันธุอ่ืนมีสูงสุด
ถงึ 493 กก./ไร โดยเฉพาะพันธุราชการไมไวแสงซึ่งปลูกมากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก (รอยละ 48 ของพ้ืนท่ีปลูก   
ขาวนาปทั้งหมด) (ตารางที่ 9 )

3.1  ลกัษณะพื้นที่
จงัหวดัพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 10,816 ตร.กม. (6,759,906.25 ไร) (สํ านักงานพาณิชยจังหวัด

พิษณุโลก, 2542) มีลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตท่ีราบสูง และมีขอบเขตภูเขาสูง
ดานตะวนัออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยูในพื้นที่อ ําเภอวังทอง วัดโบสถ ชาติตระการ และเนินมะปราง พ้ืน
ท่ีตอนกลางทางใตเปนท่ีราบ สวนตอนใตเปนท่ีราบลุม โดยเฉพาะบริเวณลุมแมนํ้ านานและแมนํ ้ายมเปนเขตการ
เกษตรท่ีสํ าคญัทีสุ่ดของจังหวัด ซึ่งอยูในพื้นที ่ อํ าเภอบางระก ํา เมืองพิษณุโลก พรหมพิราม และบางสวนของวัง
ทองและเนินมะปราง (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2542)



ตารางที ่8  ขอมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ปการเพาะปลูก 2541/42

ประชากร เกษตรกร พื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร)อํ าเภอ จํ านวน
ตํ าบล

จํ านวน
หมูบาน คน ครอบครัว คน ครอบครัว

พื้นที่ทั้งหมด
(ไร)

ที่อยูอาศัย
(ไร) ที่นา ที่ไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก ไมดอก รวม

เมือง 20 154 258,396 73,203 49,747 13,381 469,256 269,819 240,782 11,542 9,965 1,084 2,421 38 265,832
วังทอง 11 137 109,802 27,033 66,874 17,439 1,054,406 17,065 198,435 204,770 51,803 12,258 3,427 121 470,814
บางระกํ า 11 124 97,279 22,420 59,574 16,153 585,025 21,523 369,909 121,986 27,388 5,488 1,501 386 526,658
บางกระทุม 9 86 55,903 9,828 34,748 6,233 279,394 30,585 205,350 11,362 7,293 1,398 497 7 225,907
พรหมพิราม 12 112 89,165 22,840 57,349 11,441 520,418 7,433 314,027 22,703 15,899.25 1,996.25 1,811 55.75 356,492.25
เนินมะปราง 7 61 63,182 14,623 37,368 9,342 643,469 9,949 178,596 170,622 31,592 21,407 6,520 - 408,737
วัดโบสถ 6 57 39,060 10,033 24,050 6,277 828,881 8,388 96,530 108,184 6,374 4,038.25 720 - 215,846.25
นครไทย 11 135 88,788 21,734 64,214 15,102 1,387,731 54,693 59,407 156,975 12,622 66,964 4,845 140 300,953
ชาติตระการ 6 67 35,749 9,716 26,275 7,563 991,325 4,792 40,268 116,868 10,341 1,807 944 39 170,267
รวม 93 933 837,324 211,430 420,199 102,931 6,759,905 424,247 1,703,304 925,012 173,277.25 116,440.50 22,686 786.75 2,941,506.50
ที่มา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2542
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 ทีม่า : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

แผนภาพที ่6  พื้นที่ปลูกขาวในภาคเหนือตอนลาง ปเพาะปลูก 2540/41

ตารางที ่9  พืน้ที่ปลูก ผลผลิตรวม และผลผลิตตอไรของขาวนาป จังหวัดพิษณุโลก ปเพาะปลูก
2540/41

พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตตอไร (กก./ไร)
พันธุ

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บเก่ียว
สัดสวนพ้ืนท่ีปลูกตอพ้ืนท่ี
ปลูกขาวท้ังหมด (รอยละ)

พันธุพื้นเมือง 121,896 121,896 31,967 262 262 8.78
กข.6 79,920 79,920 17,205 215 215 5.76
ขาวดอกมะลิ105 129,442 129,442 30,951 239 239 9.33
สุพรรณบุร ี60, 90 249,777 248,653 113,030 453 455 18.00
ราชการไมไวแสง 671,190 665,700 328,511 489 493 48.37
ราชการไวแสง 135,375 135,375 42,556 314 314 9.76

รวม 1,387,600 1,380,986 564,220 407 409 100.00
ทีม่า : สรุปจากขอมูลศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542 และส ํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
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ลกัษณะดนิท่ัวไปในจังหวัดพิษณุโลกสามารถจํ าแนกได ตามที่สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 
(2542) กลาวไวดังนี้

1. ดินตะกอนที่เกิดจากอิทธิพลของนํ ้าจืดมาทับถม ปรากฏอยูบริเวณสองฝงแมนํ ้านานและแม
น้ํ ายม ซึง่อยูในเขต อํ าเภอพรหมพิราม เมือง บางกระทุม และบางระก ํา

2. ดนิรวนกึง่ดินทราย ปรากฏอยูบริเวณตอนเหนือของอํ าเภอพรหมพิราม และทางทิศตะวันออก
ของอํ าเภอเมืองพิษณุโลก และเขตอํ าเภอบางกระทุม

3. ดนิมลูีกรังปนอยู ปรากฏทางทิศตะวันออกของอ ําเภอพรหมพิราม และทางทิศตะวันตกและ
ทศิตะวนัตกเฉียงใตของอํ าเภอบางระก ํา

4. ดนิรวนและดินทรายที่มีการระบายนํ ้าด ี ปรากฏอยูในอํ าเภอพรหมพิราม เมืองพิษณุโลก วัง
ทอง บางกระทุม และเนินมะปราง

5. ดนิเหนียวและดินรวนที่มีการระบายนํ ้าด ี เนื้อดินบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียด หรือหยาบ
ปานกลางอยูในชั้นดินลางใชปลูกพืชไรเปนสวนใหญ ภายในเขตที่ราบของหุบเขาทรัพยไพร
วลัย อํ าเภอวังทอง ชาติตระการ นครไทย และตอนเหนือของอํ าเภอวัดโบสถ

6. ดนิท่ีมหีนิปนอยูและเปนดินตื้น พบกระจายอยูในเขตอํ าเภอชาติตระการ นครไทย และวังทอง
7. ดินท่ีเกิดตามท่ีสูงชันซึ่งเปนดินตื้นท่ีมีหินปนอยูมาก พบกระจายอยูท่ัวไปตามเขตภูเขาสูง 
และท่ีราบสูง ในเขตอ ําเภอชาติตระการ นครไทย วัดโบสถ วงัทอง และเนินมะปราง โดยเปน
ดนิที่มีปาไมปกคลุมอยู

พษิณุโลกมพีืน้ทีป่ลูกขาวมีมากถึงรอยละ 58 ของพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด แตเมื่อพิจารณาจากชั้น
ความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว พบวาพ้ืนท่ีในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญมีสภาพไมเหมาะสมสํ าหรับขาว 
เน่ืองจากมคีวามลาดชนัสูง หรือพื้นที่อยูสูงเกินกวาที่จะกักนํ ้าได โดยเฉพาะทางดานตะวันออกของจังหวัด สวน
ในพืน้ทีท่างดานตะวันตกมีสภาพดินที่เหมาะสมสํ าหรับขาว (รอยละ 33 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) (ตารางที่ 10 และ
แผนภาพท่ี 7)

3.2  ลกัษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะรอนชื้น ฝนตกชุกสลับกับแหงแลง มีลม

มรสุมพัดผาน โดยเปนลมที่เกิดจากความแตกตางทางดานอุณหภูมิและความกดอากาศระหวางพื้นดิน (ทวีปเอ
เชยี) สามารถแบงฤดูกาลไดเปน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูรอน ชวงฤดูฝนเริ่มตั้งแต เดือน
พฤษภาคม - ตลุาคม (เชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหม) ในป 2542 มีฝนตกคอนขางชุกในฤดูฝน โดยมีปริมาณฝน
ตกตลอดท้ังป 1,657 มม. ฤดหูนาวมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน อยูในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ  
อณุหภูมิตํ่ าสุดในเดือนธันวาคม วัดได 8.9 °ซ. สวนฤดรูอนอยูในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ซึ่งรอนจัดใน
เดอืนเมษายน วัดได 39.3 °ซ. (ตารางที่ 11)



พิษณุโ ลก 17

3.3  แหลงนํ ้า
แหลงน้ํ าธรรมชาติท่ีสํ าคัญในจังหวัดพิษณุโลก คือ แมนํ ้านาน ซ่ึงไหลผานอํ าเภอบางกระทุม แลว

ออกพนเขตท่ีบานสนามคลี อํ าเภอบางกระทุม นอกจากนี้ยังมีแมนํ้ ายมซึ่งอยูในเขตที่ราบบานวังทาชาง ไหลผาน 
อํ าเภอบางระก ํา ออกไปทางบานวงัสะพุง แมนํ ้าแควนอยท่ีไหลผานหุบเขาและเขตเกษตร ในอ ําเภอชาติตระการ 
นครไทย วดัโบสถ และพรหมพิราม และมาบรรจบกับแมน้ํ านานที่บานสองแคว อํ าเภอเมือง แมนํ ้าวังทอง ซึ่งอยู
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตของจังหวัดพิษณุโลก ระยะตนน้ํ าเรียกวา แมนํ ้าเขก็ ซ่ึงไหลผานปาเขาทํ าใหเกิดคลอง 
หนอง และบึงหลายแหง จนกระท่ังบรรจบกับแมน้ํ านานที่บานทาฬอ และแมนํ ้าเหืองซึ่งมิไดกอประโยชนแก
ประชากรในจงัหวดัพิษณุโลกมากนัก เนื่องจากตนนํ้ าอยูในเขตชายแดนไทย และไหลจากเขาออกนอกประเทศ

แหลงน้ํ าชลประทาน มีท้ังโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดเล็ก ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายอํ าเภอ 
เชน พรหมพิราม วัดโบสถ เมือง บางระกํ า บางกระทุม และวังทอง รวมเปนพ้ืนท่ีรับน้ํ าชลประทานท้ังส้ิน  
460,492 ไร หรือคดิเปนรอยละ 15.7 ของพื้นที่ถือครองการเกษตร และรอยละ 27 ของพื้นที่นาทั้งจังหวัด (สํ านัก
งานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2542)

เกษตรกรในพ้ืนท่ีรับน้ํ าชลประทานไดพัฒนาระบบการปลูกขาวอยางประณีต โดยคัดเลือกพันธุขาว
ไมไวแสง อายุส้ัน และตอบสนองตอปุยเคม ี เชน พันธุชัยนาท ดํ าเนินการปลูกขาวตดิตอกันตลอดป ซึ่งพอจะ
กลาวไดวาเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํ าชลประทานสมบูรณ ไดรับผลจากการพัฒนาเกษตรแบบปฏิวัติเขียวอยางเต็ม
ท่ี เกษตรกรจะไมเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากเปนขาวไมไวแสง ไมสอดคลองกับระบบการปลูกขาว
แบบปราณีต

ตารางที ่10  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาวในจังหวัดพิษณุโลก

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพ้ืนท่ีท้ังหมด (รอยละ)
ดินมีความเหมาะสม 33.46
ดินมคีวามเหมาะสม 1 25.56
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 7.87
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกู ถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 1w 0.03
ดินไมคอยเหมาะสม 0.20
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 0.03
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกู ถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 0.17
ดินไมเหมาะสม 65.80
มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 2.95
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 62.85
อื่น ๆ 0.54
ไมมีขอมูล na 0.54

รวม 100.00
ทีม่า : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



แผนภาพที ่7  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว จังหวัดพิษณุโลก

ทีม่า : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542



ตารางที ่11  สภาพภูมิอากาศ จังหวัดพิษณุโลก ป 2542

ลักษณะภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิ (°°°°ซ.)

สูงสุดเฉลี่ย 31.0 32.9 36.9 35.3 32.9 32.8 32.9 32.0 32.3 31.9 31.2 27.8
ตํ่ าสุดเฉลี่ย 20.0 21.3 23.8 25.5 24.7 25.0 25.2 24.4 23.8 24.2 23.0 17.4
สูงที่สุด 34.5 35.5 38.8 39.3 35.6 35.4 34.6 35.4 34.7 34.8 33.5 31.6
วันที่ 23 25 22 3 19 29 , 30 15 21 3 12 28 31
ตํ่ าที่สุด 16.1 17.3 18.8 22.6 22.4 23.3 23.2 21.6 20.9 21.6 18.0 8.9
วันที่ 9 6 9 6 12 12 7 7 20 21 21 26
ปริมาณฝน (มม.)

ฝนรวมทั้งเดือน 10.0 T 3.1 140.8 214.3 148.1 215.3 221.4 285.5 370.1 47.6 0.7
จํ านวนวันที่ฝนตก 2 T 3 14 19 18 18 21 18 19 8 2
สูงที่สุด 8.1 T 2.6 47.2 29.8 47.0 63.7 37.3 80.4 167.1 32.0 0.6
วันที่ 29 19 22 15 12 23 30 12 15 30 1 4

ที่มา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, 2543
หมายเหต:ุ T ยอมาจาก Trace หมายถึงปริมาณนํ้ าฝนตํ่ ากวา 0.1 มม.
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3.4  พืน้ที่ศึกษา
พ้ืนท่ีศกึษาในจังหวัดพิษณุโลก แบงออกไดเปน 2 เขต คือ เขตที่ 1 อํ าเภอบางกระทุม-วังทอง และ

เขตท่ี 2 อํ าเภอเนินมะปราง ซึง่ท้ัง 2 เขตน้ีนับเปนแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสํ าคัญของจังหวัดพิษณุโลก 
โดยมพ้ืีนท่ีเพาะปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ถึงรอยละ 61.8 ของพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิในจังหวัดพิษณุโลก 
(แผนภาพท่ี 8) แตลักษณะพ้ืนท่ีของท้ัง 2 เขตนี้แตกตางกัน กลาวคือเมื่อพิจารณาจากชั้นความเหมาะสมของดิน
สํ าหรับขาวแลว เขตอ ําเภอบางกระทุม-วังทองเปนเขตที่มีสภาพดินเหมาะสมส ําหรับขาวมากกวาเขตอ ําเภอเนิน
มะปราง (ตารางท่ี 12 –14 และแผนภาพท่ี 9-11) พื้นที่ศึกษาในเขตอํ าเภอบางกระทุม-วังทอง คือ บานแหลมพระ
ธาต ุต ําบลนครปาหมาก อํ าเภอบางกระทุม และบานเจริญผล ตํ าบลหนองพระ อํ าเภอวังทอง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ติด
ตอกนั สวนพื้นที่ศึกษาในเขตอํ าเภอเนินมะปราง คือ หมูบานชมพู และหนองหญาปลอง ตํ าบลชมพ ูซึ่งมีสภาพ
ดนิกวารอยละ 80 ไมเหมาะสมสํ าหรับขาว อยางไรก็ตามเปนที่สังเกตวา ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ในอ ําเภอ
เนินมะปรางโดยเฉล่ีย (450 กก./ไร) สูงกวาอ ําเภอบางกระทุม และวังทอง (410-430 กก./ไร) (แผนภาพท่ี 8)

ทีม่า : ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

แผนภาพที ่ 8  พืน้ทีเ่พาะปลกู และผลผลิตตอไรของขาวขาวดอกมะล ิ 105 จังหวัดพิษณุโลก ปการ
เพาะปลูก2540/41
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พ้ืนท่ีศกึษาในเขตท่ี 1 บานแหลมพระธาต ุตํ าบลนครปาหมาก อํ าเภอบางกระทุม และบานเจริญ
ผล ต ําบลหนองพระ อํ าเภอวังทอง อยูในเขตนํ ้าฝน แหลงน้ํ าการเกษตรไดมาจากแหลงน้ํ าธรรมชาต ิเชน น้ํ าจาก
คลองธรรมชาตทิีม่ีเฉพาะในฤดูฝน และจากบอนํ ้าสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบอนํ ้าของเกษตรกรท่ีทํ าไรนาสวน
ผสม ทํ าใหเกษตรกรในเขตนี้ไมมีปญหาภัยแลงมากนัก เขตที่ 1 นี้อยูไมไกลตัวเมืองมากนัก (ระยะทางประมาณ 
18 กม.จากตวัเมอืง) การคมนาคมคอนขางสะดวกโดยเฉพาะบานเจริญผล

พ้ืนท่ีศกึษาในเขตท่ี 2 คือ บานชมพู และบานหนองหญาปลอง ตํ าบลชมพ ูซึ่งอยูในเขตนํ้ าฝนเชน
กนั การคมนาคมในเขตนีม้คีวามสะดวกนอยกวาในพื้นที่เขตที ่ 1 แมวาระยะทางจากตัวเมืองจะไมแตกตางกัน
เทาใดนัก (20 กม. จากตัวเมือง) รวมทั้งแหลงนํ้ าก็ไมสมบูรณเทากับเขตที่ 1  พ้ืนท่ีเขตท่ี 2 นี้อยูติดเขา จึงมีพื้นที่
ปลูกไมมากนัก การเกษตรกรรมคอนขางลํ าบาก น้ํ าใชและนํ้ าเพื่อการเกษตรไดจากแหลงนํ ้าธรรมชาต ิ และบอ
สวนตวัของเกษตรกร อยางไรก็ตามพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 เขต มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน และมีประปาหมูบานใชเปนบาง
สวน

ตารางที ่12  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพ้ืนท่ีท้ังหมด
(รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 85.60

ดินมคีวามเหมาะสม 1 82.19
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 3.41
ดินไมคอยเหมาะสม 1.63

ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกู ถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 1.63
ดินไมมีความเหมาะสม 12.59

มีความลาดชัดสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 12.59
อื่น ๆ 0.18

ไมมีขอมูล na 0.18
รวม 100.00

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542
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ตารางที ่13  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพ้ืนท่ีท้ังหมด
(รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 25.99

ดินมคีวามเหมาะสม 1 12.87
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 13.12
ดินไมคอยเหมาะสม 0.11

โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 0.11
ดินไมมีความเหมาะสม 72.78

มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 4.21
มีความลาดชัดสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 68.57
อื่น ๆ 1.12

ไมมีขอมูล na 1.12
รวม 100.00

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542

ตารางที ่14  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพ้ืนท่ีท้ังหมด
(รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 33.44

ดินมคีวามเหมาะสม 1 11.63
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 21.81
ดินไมคอยเหมาะสม 0.83

โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 0.07
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 0.76
ดินไมมีความเหมาะสม 65.74

มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 1.77
มีความลาดชันสูง หรือพ้ืนท่ีอยูสูงเกินไปท่ีจะกักเก็บน้ํ าได 3t 63.97

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ทีม่า : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่9  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก



ที่ มา  :  ก รมพฒันา ที ่ ด ิน และศ ูนย ว ิ จั ย เ พื ่ อเ พิ ่ มผ ลผลิตทาง เ กษตร, 2542

แผนภาพที ่10  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร , 2542

แผนภาพที ่11  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
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4.  สภาพทัว่ไปของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกขาวมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยจังหวัดสุรินทรมีพ้ืนท่ีปลูกขาว

มากเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย ตามลํ าดับ (แผนภาพท่ี 12) 
สํ าหรับแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสํ าคัญในภูมิภาคนี้คือ พื้นที่ในเขตทุงกุลารองไห ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 
จงัหวดั คือ  จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร รวมประมาณ 2 ลานไร แตมผีลผลิตตอ
ไรตํ ่า คอื ประมาณ 270-280 กก./ไร (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตามขาวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ทุงกุลารองไห และบรเิวณใกลเคียงถือวาเปนขาวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดีของไทย 
และในการศึกษาน้ีไดเลือกจังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด และบุรีรัมย เปนตัวแทนพื้นที่ศึกษาในเขตทุงกุลารองไห และ
บริเวณใกลเคียง

4.1  จังหวัดสุรินทร
ประชากรในจังหวดัสุรินทรสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยในป 2541 จังหวัดสุรินทรมี

ประชากรผูมงีานทํ า 697,065 คน  เปนผูอยูในภาคเกษตรกรรม 585,256 คน  คิดเปนรอยละ 84 ของผูมีงานทํ า
(สํ านักงานแรงงานจังหวดัสุรินทร อางโดยสํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

ขาวนบัเปนพชืเศรษฐกิจหลักที่มีการเพาะปลูกมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัด โดยจะเห็นไดจาก
จงัหวดัสุรินทรมีพื้นที่ท ํานาประมาณรอยละ 86 ของพ้ืนท่ีทํ าการเกษตรทั้งหมด (ตารางที่ 15) พนัธุขาวที่ปลูกมาก
ในปการเพาะปลูก 2540/41 คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีพื้นที่ถึง 1,862,389 ไร  (รอยละ 64 ของพ้ืนท่ีปลูก
ขาวนาปท้ังหมด) รองลงมา คือ ขาว กข 15 โดยมีพ้ืนท่ีปลูก 739,400 ไร หรือคิดเปนรอยละ 25.3 ของพ้ืนท่ีปลูก
ขาว ซึ่งพันธุ กข 15 เปนพันธุที่ไดรับการสงเสริมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียง
กับขาวหอมมะลิแตมีกล่ินหอมนอยกวา นอกจากนี้ยังปลูกพันธุอื่น ๆ คือ  ขาวเมล็ดใหญ ไดแก ขาวขาวตาแหง
ขาวเจาเหลืองออน และขาวเมล็ดเล็ก ซึ่งเปนพันธุขาวพื้นเมือง ไดแก ขาวละอองกษัตริย (รอยละ 12 ของพ้ืนท่ี
ปลูกขาวท้ังหมด) (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542)

ท่ีมา : ศนูยสารสนเทศการเกษตร, 2542

แผนภาพที ่12  พื้นที่ปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2540/41
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ตารางที ่15  พืน้ทีท่ ําการเกษตร จังหวัดสุรินทร ป 2541/42

ลักษณะพ้ืนท่ี จํ านวน (ไร)
จํ านวนครัวเรือนเกษตรกร 181,435
พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 263,667
พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด 3,631,422           
พ้ืนท่ีทํ านา 3,126,747          
ปลูกไมผล 100,218
ไมดอก 237
พืชไร 178,397
พืชผัก 17,488
ปศุสัตว 153,808
อื่น ๆ 54,527

ท่ีมา: สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542

4.1.1  ลกัษณะพื้นที่
จงัหวัดสุรินทรมีพื้นที่ประมาณ 8,124 ตร.กม. (5,077,535 ไร) เปนพื้นที่เพื่อการเกษตร 

3,631,422 ไร สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ สวนกลางของจังหวัดเปนที่ลุมขนาดใหญสลับกับที่
ราบลุมสูงบางตอน สวนดานเหนือจะเปนท่ีราบลุม มีแมนํ้ าและลํ านํ ้าธรรมชาติสายสํ าคัญไหลผานถึง 8 สาย 
และเปนที่ตั้งของทุงกุลารองไห ซึ่งอยูในเขตพื้นที่อํ าเภอชุมพลบุรี 400,400 ไร  และอํ าเภอทาตูม 175,600 ไร คือ 
ต ําบลโพนครก และตํ าบลพรมเทพ  รวมเนื้อที่ประมาณ 576,000 ไร  คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 29.4  ของพื้น
ทีทุ่งกลุารองไหทั้งหมด  (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

ลักษณะดินในจังหวดัสุรินทร แบงไดเปน 5 กลุม คือ
1. กลุมดนินา ครอบคลุมพ้ืนท่ี รอยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งประกอบดวยกลุมดินนาด ี
และดินนาท่ัวไป

2. กลุมดินไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี รอยละ 20 ของจังหวัด ซ่ึงมีท้ังดินไรท่ัวไป และดินไรอ่ืนๆ
3. กลุมดนิคละ ครอบคลุมพ้ืนท่ี รอยละ 15 ของจังหวัด สวนมากอยูในบริเวณทางทิศ
เหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต

4. กลุมพ้ืนท่ีภูเขา และท่ีสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ี รอยละ 5 ของจังหวัด อยูทางทิศใตของ
จังหวัด

5. กลุมดนิเคม็ เปนกลุมดินที่เค็มเล็กนอย อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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เมื่อพิจารณาจากชั้นความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาวในจังหวดัสุรินทร พบวาดินท่ีเหมาะ
สมตอการปลูกขาวในระดับ 1s (โครงสรางดินหรือเนื้อดินคอนขางเหนียวหรือเปนดินทราย) มีอยูรอยละ 35.5 
ของพ้ืนท่ีทัง้หมดในจังหวัด โดยดินที่เหมาะสมตอการปลูกสวนใหญอยูในเขตตอนบน และตอนกลางของจังหวัด 
สวนพ้ืนท่ีท่ีไมคอยเหมาะสมสํ าหรับขาวมีรอยละ 44.8 ซึ่งสวนใหญเปนดินที่มักขาดนํ ้าในฤดูเพาะปลูก โดยเขตที่
มสีภาพดนิอยูในชวงไมคอยเหมาะสมจนถึงไมเหมาะสมสํ าหรับขาวจะอยูทางตอนใตของจังหวัด เนื่องจากเปนที่
สูง (ตารางที่ 16 และแผนภาพท่ี 13)

4.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ
จงัหวดัสุรินทรมีฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมที่กอใหเกิดฝนตกทั่วประเทศ ในป 2542 มปีริมาณฝนตกทั้งป 1,588.9 มม. ฝนตกมากที่สุด
ในเดอืนมิถุนายน วัดได 316.2 มม. จ ํานวนฝนตก 18 วัน  ฤดูหนาวอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  ได
รบัอิทธพิลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทรมีอุณหภูมิต่ํ าสุดในเดือนธันวาคม (8.3 °ซ.) สวนฤดู
รอนอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนจาก
ทะเลจีนใต อุณหภูมิสูงสุดอยูในเดือนมีนาคม วัดได 38.6 °ซ. (ตารางที่ 17)

4.1.3  แหลงนํ ้า
แหลงน้ํ าธรรมชาติที่สํ าคัญใน จังหวัดสุรินทร คือ
1. แมน้ํ ามูล ไหลผานจังหวัดสุรินทร ในเขตอ ําเภอชุมพลบุรี ทาตมู และรัตนบุรี
2. ลํ าหวยช ี เปนหวยแบงเขตจังหวัดสุรินทรกับบุรีรัมย ไหลผานพ้ืนท่ีอํ าเภอประสาท เมือง
สุรินทร และจอมพระ และมาบรรจบกับแมน้ํ ามูลที ่อํ าเภอทาตูม

3. ลํ าหวยพลับพลา เปนลํ านํ ้าแบงเขตจังหวัดสุรินทรกับจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
รอยเอ็ด ตนน้ํ าเกิดใน อํ าเภอพยคัภูมิพิสัย ไหลผานทุงกุลารองไห

4. ลํ าหวยเสนง ตนน้ํ าเกิดจากทองที่อํ าเภอกาบเชิง ไหลผาน อํ าเภอปราสาท ไปบรรจบกับ
ลํ าน้ํ าชีบริเวณทิศตะวันตกของอํ าเภอเมืองสุรินทร มีการสรางเขื่อนขนาดกลางกั้นเพื่อ
เกบ็น้ํ าไวใชในการเกษตร และการประปา

5. ลํ าน้ํ าหวยระว ี ไหลผานทองท่ีอํ าเภอเมืองสุรินทร จอมพระ และทาตูม ซึ่งทางจังหวัดได
ทํ าการขุดลอกใหม และสรางฝายน้ํ าลนในบางชวง

6. ลํ าหวยทับทัน ไหลจาก อํ าเภอบัวเชด ผาน อํ าเภอสังขะ  และสํ าโรงทาบ ในชวงฤดูฝน
น้ํ าจะไหลบาเล้ียงพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดเปนจํ านวนมาก แตเมื่อถึงฤดูแลงนํ ้าในลํ าหวยจะ
แหงขอดในบางแหง

7. ลํ าหวยละหาร ไหลผาน อํ าเภอเมืองสุรินทร และจอมพระ สภาพท่ัวไปน้ํ าจะทวม และ
ไหลเชือ่งในฤดูฝน สวนฤดูแลงนํ้ าแหงขอด เพราะสภาพลํ าหวยกวางและตื้นเขิน

8. ลํ าหวยแกว อยูในเขต อํ าเภอรัตนบุรี สภาพท่ัวไปจะมีน้ํ าใชประโยชนไดเฉพาะฤดูฝน 
เพราะน้ํ าจะแหงขอดในฤดูแลงเปนชวง ๆ
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ตารางที ่16 ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาวในจังหวัดสุรินทร

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 43.75

ดินมคีวามเหมาะสม 1 7.68
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 35.49
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 1w 0.57
ดินไมคอยเหมาะสม 44.79

มีปญหานํ้ าทวมหรือนํ้ าบาทํ าใหเสยีหายในฤดูเพาะปลกู 2f 1.78
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 3.64
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 2t 1.27
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 35.84
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 2.27
ดินไมมีความเหมาะสม 9.27

ดินไมเหมาะสม 3e 0.01
มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 0.001
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 8.83
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 3w 0.44
อื่น ๆ 2.19

ไมมีขอมูล na 0.000
ไมเหมาะสม เน่ืองจากเปนท่ีอยูอาศัย u 0.12
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 2.06

รวม 100.000
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่13  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว จังหวัดสุรินทร



ตารางที ่17  สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุรินทร ป 2542

ลักษณะภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิ (°°°°ซ.)

สูงสุดเฉลี่ย 30.5 33.0 35.9 33.7 32.5 32.7 32.2 32.2 31.9 31.2 30.4 26.8
ตํ่ าสุดเฉลี่ย 18.7 19.7 23.8 23.9 24.4 24.2 24.4 24.4 23.8 23.2 21.3 16.0
สูงที่สุด 35.1 37.1 38.6 36.4 34.1 34.6 34.0 33.7 33.8 33.5 34.1 32.0
วันที่ 24 26 14 2 6.8 26 2 , 10 16 , 18 4 9 11 , 12 30
ตํ่ าที่สุด 14.9 14.3 20.9 22.1 22.6 22.0 22.5 22.8 21.8 18.9 16.9 8.3
วันที่ 6 5 9 29 14 17 10 , 11 30 10 20 30 24

ปริมาณนํ้ าฝน (มม.)

ฝนรวมทั้งเดือน 1.9 T 79.4 193.0 150.2 316.2 216.3 130.0 261.2 190.0 44.8 5.9
สูงที่สุด 1.8 T 31.7 33.0 45.1 107.8 53.9 30.9 78.0 55.1 15.4 5.8

วันที่ 11 2 28 14 26 16 10 29 23 16 1 4
จํ านวนวันที่ฝนตก 2 9 12 20 18 20 16 20 17 10 2

ที่มา : กองภูมิอากาศ, 2543
หมายเหต ุ:  T ยอมาจาก Trace หมายถึงปริมาณนํ ้าฝนตํ่ ากวา 0.1 มม.
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แหลงน้ํ าชลประทานไดจากโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก เม่ือส้ินป 2542 มี
พ้ืนท่ีท้ังส้ิน 253,838 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7 ของพื้นที่ถือครองทางเกษตร และรอยละ 8 ของพื้นที่นาทั้งหมด 
(สํ านกังานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

4.1.4  พืน้ที่ศึกษา
พ้ืนท่ีศกึษาในจังหวัดสุรินทร  อยูในเขตอํ าเภอทาตูม  ศีขรภูม ิและเมืองสุรินทร

อ ําเภอทาตูม
อํ าเภอทาตมู มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ถึง รอยละ 93 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดใน

อํ าเภอ พืน้ที่ศึกษาอยูในตํ าบลทาตูม มีสัดสวนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิรอยละ 82 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดใน
ต ําบล (ตารางที่  18)

อํ าเภอทาตูมมีพื้นที่รับประโยชนจากโครงการชลประทาน 350 ไร อยูภายใตโครงการอางเก็บ
น้ํ า จ ํานวน 5 โครงการ รวมความจุน้ํ า 300,000 ลบ.ม. ไดรับน้ํ าจากชลประทานขนาดเล็ก ฝายบานกันนัง และ
อางเก็บนํ ้าลุงปงุ ซึง่ตัง้อยูที่หมู 17 ตํ าบลทาตูม อํ าเภอทาตูม มีความจุนํ้ า 0.78 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีรับประโยชน 
735 ไร (โครงการชลประทานสุรินทร อางโดยสํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

เมือ่พิจารณาชัน้ความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาวในอํ าเภอทาตูม พบวามีพ้ืนท่ีถึงรอยละ 59 
ท่ีไมคอยเหมาะสมในการปลูกขาว เน่ืองจากสาเหตุสํ าคัญคือ ขาดแคลนน้ํ าในการเพาะปลูก อยางไรก็ตาม 
อํ าเภอทาตมู ยังคงมีพื้นที่ที่เหมาะสมสํ าหรับขาวอยู รอยละ 37 โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสํ าหรับขาวอยางมากถึง 
รอยละ 23 (ตารางที่ 19) ซึ่งสวนใหญอยูทางตอนเหนือของอํ าเภอทาตูม (แผนภาพท่ี 14)

พ้ืนท่ีศกึษาในเขตอํ าเภอทาตูม อยูในพ้ืนท่ี บานเอือด ตํ าบลทาตูม อํ าเภอทาตูม เปนหมูบาน
ท่ีตัง้อยูใกลเมือง โดยอยูหางจากตัวอ ําเภอทาตูม เพียง 2.5 กม. พ้ืนท่ีเปนท่ีลุมและท่ีดอนบางสวน ซึ่งเปนพื้นที่
เกษตรน้ํ าฝน ประชากรสวนใหญยังคงทํ าการเกษตร และปลูกขาวเปนอาชพีหลัก

การคมนาคมติดตอทั้งภายในและภายนอกหมูบานคอนขางสะดวก เนื่องจากมีถนนราดยาง
ตดัผานจากตวัอํ าเภอ และถนนภายในหมูบานบางสวนเปนถนนคอนกรีต ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช และมีประปาใน
หมูบาน แตมีนํ้ าไมเพียงพอส ําหรับทุกครัวเรือน ประชากรจึงตองขุดบอบาดาลไวใชเอง



ตารางที ่18  ขอมูลการปลูกขาวเจานาป อ ําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ปการเพาะปลูก 2542/2543
  

ตํ าบล
จํ านวนครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกขาว (ไร) ผลผลิตรวม (ตัน) ราคาที่เกษตรกรขายได

(บาท/กก.)
ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอืน่ๆ รวม ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอืน่ๆ รวม ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ

พรมเทพ 1,167 445 30,612 4,331 34,943 18,367.2 2,230.5 20,597.7 7 7
โพนครก 1,105 - 34,367 - 34,367 15,705.7 - 15,705.7 7 -
หนองบัว 1,092 - 9,454 - 9,454 4,452.8 - 4,452.8 7 -
บัวโคก 1,434 - 26,066 - 26,066 10,817.4 - 10,817.4 7 -
บะ 930 141 16,960 2,120 19,080 6,868.8 848.0 7,716.8 7 7
หนองเมธี 908 - 11,100 - 11,100 5,228.1 - 5,228.1 7 -
เมืองแก 1,296 30 23,279 300 23,579 12,873.3 126.0 12,999.3 7 7
กระโพ 2,413 115 36,264 1,713 37,977 19,328.7 590.9 19,919.6 7 7
ทุงกุลา 477 339 28,990 5,082 34,072 16,089.5 2,378.4 18,467.9 7 7
ทาตูม 1,540 350 19,613 4,246 23,859 14,326.4 1,762.1 16,088.5 7 7
       รวม 12,362 1,420 236,705 17,792 254,497 124,057.9 7,935.9 131,993.8 7 7

ที่มา : สํ านักงานเกษตรอํ าเภอทาตูม, 2543
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ตารางที ่19  จํ านวนพืน้ทีค่วามเหมาะสมส ําหรับขาว ในอ ําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส
สัดสวนตอพ้ืนท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 36.91
ดินมคีวามเหมาะสม 1 23.32
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 13.59

ดินไมคอยเหมาะสม 58.84
มีปญหานํ้ าทวม หรอืน้ํ าบาทํ าใหเสยีหายในฤดูเพาะปลกู 2f 6.52
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 15.56
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 2w 35.28
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 1.48

ดินไมมีความเหมาะสม 1.63
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 3w 1.63

อื่นๆ 2.62
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 2.62

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่14  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
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อ ําเภอศีขรภูมิ
อํ าเภอศีขรภูม ิ เปนอํ าเภอที่มีการเกษตรกรรมเปนหลัก มีครัวเรือนเกษตรอยูถึงรอยละ 93 

ของครัวเรือนท้ังหมด พื้นที่การเกษตรสวนใหญเปนพื้นที่นาซึ่งพันธุขาวที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ ขาวดอกมะลิ105 
(รอยละ 82 ของพ้ืนท่ีทํ านา) มีพันธุ กข 15 และพ้ืนเมืองอยูบาง (ตารางที่ 20)

เมื่อพิจารณาชั้นความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาวแลว พบวามีความเหมาะสมสํ าหรับขาว 
รอยละ 68 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ ําเภอ แมวาโครงสรางดินหรือเนื้อดินสวนใหญคอนขางเหนียวหรือเปนทราย มี
พ้ืนท่ีเพียง รอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ ําเภอ ที่ดินไมคอยเหมาะสมเพราะมักขาดนํ ้าในฤดูกาลเพาะปลูกอยู
ในเขต ตํ าบลกุดหวาย ระแงง และบางสวนใน ตํ าบลยาง (ตารางที่ 21 และแผนภาพท่ี 15)

อํ าเภอศขีรภูม ิ มีพ้ืนท่ีรับประโยชนจากโครงการชลประทาน 490 ไร อยูภายใตโครงการอาง
เกบ็น้ํ าจํ านวน 7 แหง  รวมความจุน้ํ า 420,000 ลบ.ม. และไดรับน้ํ าจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก  ฝายบาน
กนันัง และอางเก็บน้ํ าหวยล ําพอก ซึ่งตั้งอยูที่หมูที่ 4 บานตาพรม ตํ าบลยาง อํ าเภอศีขรภูม ิ  โดยมีความจุนํ้ า 
13.27 ลาน ลบ.ม. และมีพ้ืนท่ีรับประโยชน  8,000 ไร

พ้ืนท่ีศกึษาอยูบริเวณ หมูบานโนนแดง ตํ าบลยาง ซ่ึงมีบางสวนของพ้ืนท่ีเปนแหลงน้ํ า ใน
ขณะท่ีบางพ้ืนท่ีอาจมีปญหาขาดนํ ้าในฤดูเพาะปลูก อยางไรก็ตาม ตํ าบลยาง มีพื้นที่การเกษตรถึง รอยละ 95 
ของพ้ืนท่ีทัง้ต ําบล และปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ถึง รอยละ 70 ของพ้ืนท่ีทํ านาทั้งหมดในต ําบล

บานโนนแดงอยูหางจากตัวอํ าเภอศีขรภูม ิ13 กม. และหางจากตัวจังหวัดสุรินทร 45 กม. เปน
หมูบานที่คอนขางเจริญ และมีการคมนาคมติดตอทั้งภายในและภายนอกหมูบานไดสะดวก มีไฟฟาใชทุกครัว
เรือน แตมน้ํี าประปาใชเพียงบางสวน (รอยละ 20 ของครัวเรือนในหมูบาน) อยางไรก็ตาม ประชากรสวนใหญใน
หมูบานยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีพ้ืนท่ีอยูในเขตน้ํ าฝนและเขตชลประทานบางสวน ซึ่งมีพื้นที่
สามารถรองรับน้ํ าชลประทานไดประมาณรอยละ 10 ท้ังน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ีบางสวนเปนท่ีดอนคอนขางสูงจึงไม
สามารถใชนํ้ าชลประทานได และประสบปญหากระทบแลงบาง โดยเฉพาะในปท่ีฝนนอย หรือฝนทิ้งชวง



ตารางที่ 20  ขอมูลพืน้ฐานและการใชที่ดินถือครองทางการเกษตร อ ําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ป 2542

จํ านวนครัวเรือน พื้นที่ท ํานา (ไร) พืชไร ไมผล พืชผัก
พื้นเมือง รวม (ไร) (ไร) (ไร)       ตํ าบล จํ านวน

หมูบาน ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน
เกษตรกร

พื้นที่รวม
ทั้งหมด

(ไร)

พื้นที่
การเกษตร

(ไร)
ขาวดอกมะลิ
105

กข 15

จารพัต 19 1,772 1,730 25,260 24,714 20,182 1,793 450 22,425 - 187 -
ชางป 13 1,714 1,560 26,668 25,913 23,380 1,187 1,188 25,755 - 157 -
หนองเหล็ก 18 1,729 1,553 40,030 38,855 32,770 1,820 1,822 36,412 - 190 187
แตล 21 2,064 2,010 32,476 31,452 24,652 778 520 25,950 - 180 150
ระแงง 13 937 937 16,300 15,039 10,865 2,040 677 13,582 - 425 195
ผักไหม 11 1,124 1,095 23,462 23,412 15,450 2,895 967 19,312 25 255 180
ตรมไพร 9 1,189 1,036 22,458 21,498 14,972 2,807 936 18,715 - 41 -
หนองบัว 16 1,320 1,233 22,332 21,390 15,910 2,985 990 19,885 - 46 -
ยาง 18 1,404 1,073 19,220 18,300 9,262 2,645 1,323 13,230 - 140 450
ตรึม 16 1,552 1,520 25,646 25,366 16,195 5,785 1,154 23,134 - 120 250
คาละแมะ 14 856 840 19,760 19,490 12,975 4,634 926 18,535 - 170 180
ขวาวใหญ 9 833 833 16,028 15,951 10,189 2,911 1,456 14,556 - 150 150
หนองขวาว 16 1,353 1,285 23,862 22,710 19,515 1,084 1,085 21,684 - 150 80
นารุง 9 720 637 13,744 13,358 10,370 1,945 647 12,962 - 150 58
กุดหวาย 14 1,135 1,100 23,762 23,179 10,885 3,110 1,505 15,500 - 70 420

รวม 216 19,702 18,442 351,008 340,627 247,572 38,419 15,646 301,637 25 2,431 2,300

ที่มา : สํ านักงานเกษตรอํ าเภอศีขรภูมิ, 2543
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อ ําเภอเมือง
อํ าเภอเมอืง นับเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีสํ าคัญของจังหวัดสุรินทร ดังจะเห็นไดจากครัวเรือน

เกษตรกรในอํ าเภอเมืองมีจํ านวนสูงสุด (22,083 ครัวเรือน) เมื่อเทียบกับอํ าเภออื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ปลูก
ขาวไดท้ังหมด 387,593 ไร ในปเพาะปลูก 2541/42 ซึ่งถือเปนอ ําเภอที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากเปนอันดับ 2 รองจาก
อํ าเภอประสาท และสามารถผลิตขาวไดมากเปนอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากอํ าเภอชุมพลบุรี (116,209 ตัน) 
โดยมผีลผลิตเฉล่ีย 340 กก./ไร (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

เมื่อพิจารณาชั้นความเหมาะสมของดินสํ าหรับปลูกขาว พบวามีพื้นที่ที่เหมาะสมถึงรอยละ 
75 โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโครงสรางดิน หรือเน้ือดินคอนขางเหนียวหรือเปนทราย สวนดินที่ไมคอยเหมาะสม
สํ าหรับปลูกขาวน้ัน มีสาเหตุหลักจากการขาดแคลนนํ้ าในฤดูเพาะปลูก (ตารางที่ 22 และแผนภาพท่ี 16)

อํ าเภอเมอืง มีพ้ืนท่ีรับประโยชนจากโครงการชลประทาน 910 ไร อยูภายใตโครงการอางเก็บ
น้ํ าจ ํานวน 13 แหง รวมความจุน้ํ า 780,000 ลบ.ม. และไดรับน้ํ าจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายบานกัน
นัง อางเก็บนํ ้าหวยเสนง อางเก็บนํ ้าอ ําปล และอางเก็บน้ํ าหนองศาลา รวมความจุน้ํ า 47.7 ลาน ลบ.ม. โดยมีพื้น
ท่ีรับประโยชน 54,600 ไร (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2542)

พืน้ทีศ่กึษาอยูบริเวณหมูบานตะเคียน ตํ าบลคอโค ซึ่งพื้นที่เปนที่ดอนในเขตนํ ้าฝน ไมมีคลอง
ชลประทาน ฝายทดนํ ้า คลอง หรือแมน้ํ าไหลผาน ประชากรสวนใหญในหมูบานยังคงประกอบอาชีพเกษตรกร
เปนหลัก และในชวงที่วางจากงานในไรนา เกษตรกรสวนใหญจะหันไปรับจางทั่วไปและเปนชางกอสราง

บานตะเคยีนตัง้อยูหางจากตัวอํ าเภอเมืองประมาณ 5 กม. เปนหมูบานที่ยังไมไดรับการ
พัฒนาเทาท่ีควร โดยจะเห็นไดจากหมูบานดังกลาวยังไมมีนํ ้าประปาใชในครัวเรือน และมีโทรศัพทใชเพียง 8 ครัว
เรือน อยางไรก็ตามเกือบทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช และแมวาสภาพถนนสวนใหญเปนลูกรัง แตการคมนาคมติดตอ
ท้ังภายในและภายนอกหมูบานคอนขางสะดวก
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ตารางที ่21  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 68.44
ดินมคีวามเหมาะสม 1 6.62
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 59.47
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 1w 2.35
ดินไมคอยเหมาะสม 29.25
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 3.86
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 25.39
ดินไมมีความเหมาะสม 0.09
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 3w 0.09
อื่น ๆ 2.22
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 2.22

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542

ตารางที ่22  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว ในอ ําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 75.44
ดินมคีวามเหมาะสม 1 6.79
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 68.65
ดินไมคอยเหมาะสม 18.38
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 0.03
มีความลาดชัดสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 2t 0.99
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 17.37
ดินไมมีความเหมาะสม 1.55
มีความลาดชัดสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 0.18
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 3w 1.37
อื่น ๆ 4.63
ไมเหมาะสม เน่ืองจากเปนท่ีอยูอาศัย u 0.90
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 3.72

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่15  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร



ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่16  ชัน้ความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว อ ําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
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4.2  จงัหวัดรอยเอ็ด
ประชากรจงัหวดัรอยเอ็ดสวนใหญอยูในภาคเกษตร โดยมีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 5,100,015

ไร โดยแบงเปนพ้ืนท่ีนาถงึรอยละ 58 ท่ีไรรอยละ 40 สวนพ้ืนท่ีปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก และไมดอกมีเพียงเล็ก
นอย (แผนภาพท่ี 17)

ขาวนับเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสํ าคัญของจังหวัดรอยเอ็ด รอยละ 56 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด เปน
ขาวเจา ซึ่งเกินกวาครึ่งหนึ่งเปนขาวขาวดอกมะลิ 105 (รอยละ 56) (ตารางที่ 1) การปลูกขาวเจามีอยูในทุก
อํ าเภอของจังหวัดรอยเอ็ด แตแหลงท่ีสํ าคัญ คือ อํ าเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เสลภูม ิธวัชบุรี โพนทราย ปทุม
รัตน พนมไพร เมืองรอยเอ็ด และอาจสามารถ โดยแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิที่สํ าคัญอยูในเขตทุงกุลารองไห 
อยางไรกต็าม การปลูกขาวเหนียวมีอยูในทุกอ ําเภอ และมีสัดสวนท่ีไมตางกับขาวเจามากนักคือ มีพ้ืนท่ีปลูกอยู
รอยละ 40 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด แหลงผลิตท่ีสํ าคัญไดแก อํ าเภอธวัชบุรี โพนทอง จตุรพักตรพิมาน เสลภูม ิ
หนองพอก เมืองรอยเอ็ด อาจสามารถ สุวรรณภูมิ และพนมไพร

ลักษณะการปลูกขาวนาปมีท้ังแบบนาดํ าและนาหวาน แตสวนใหญเปนแบบนาดํ าเกือบทั้งหมด 
สวนนาหวานจะเปนขาวขึน้น้ํ าในบริเวณที่ลุม ไดแก บริเวณทุงกุลารองไห และบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํ าชี ระยะเวลา
เพาะปลูกเร่ิมตัง้แตเดือน พฤษภาคม - กันยายน และเก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของปถัดมา 
(สํ านักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด, 2542)

ท่ีมา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด, 2543

แผนภาพที ่17  ลกัษณะการใชที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ปการเพาะปลูก 2541/42

พ้ืนที่ทํานา
57.79%

พ้ืนที่ปลูกไมยืนตน
0.44%

พ้ืนที่ปลูกพืชผัก
0.49%พ้ืนที่ปลูกไมผล

1.40%

พ้ืนที่ปลูกไมดอกไม
ประดับ
0.001%

พ้ืนที่ทําไร
39.89%
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4.2.1  ลกัษณะพื้นที่
จงัหวดัรอยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งหมด 8,799.5 ตร.กม. (5,187,155 ไร) ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ

เปนท่ีราบสูง มคีวามสูงจากระดับน้ํ าทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีพ้ืนท่ีเขาและท่ีราบสูง ตอนกลางของ
จังหวัดสวนใหญเปนพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 60 ของจังหวัด สวนพ้ืนท่ีตอนใตของ
จงัหวดัเปนพื้นที่ราบริมฝงแมนํ ้ามูล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตอํ าเภอปทุมรัตน เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร 
หนองฮ ีและโพนทราย ซึ่งเปนพื้นที่ราบตํ ่าอยูในเขตทุงกุลารองไห

ลกัษณะดนิในจังหวัดรอยเอ็ดแบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมดินไร กลุมดินนา กลุมดิน
คละ และกลุมดินเขา ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 20 15 และ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ตามลํ าดับ ดินไรสวนใหญกระจาย
อยูดานทิศเหนือและตอนกลางของจังหวัด กลุมดินนาสวนใหญอยูตอนกลางและทางตอนใตของจังหวัด ดินนามี
ท้ังกลุมดนินาด ีและดินนาทั่วไปคอนขางเค็ม สวนดินคละและดินภูเขาสวนใหญอยูทางทิศเหนือของจังหวัด

เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะดินในการปลูกขาวแลว พบวาลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัรอยเอ็ดสวนใหญเปนดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (รอยละ 53) ซึ่งสวนใหญเปนดินที่มีโครงสราง 
หรือเน้ือดนิคอนขางเหนียวหรือปนทราย แตยังคงมีความเหมาะสมตอการปลูกขาว (รอยละ 44 ของพ้ืนท่ีท้ัง
หมด) สํ าหรบัพ้ืนท่ีที่มีดินที่ไมคอยเหมาะสมในการปลูกขาว เนื่องจากดินมักขาดนํ้ าในฤดูเพาะปลูก โครงสราง 
หรือเน้ือดินคอนขางเหนียว มีปญหาดินเกลือ และปญหาอ่ืน ๆ มีสัดสวนรอยละ 37 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนดินที่ไม
เหมาะสมในการปลูกขาวมีอยูเล็กนอย (รอยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด) (ตารางที่ 23 และแผนภาพท่ี 18)

4.2.2  ลักษณะภูมิอากาศ
จงัหวดัรอยเอ็ดมีฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  ป 2542 ปริมาณน้ํ าฝนสูงสุด

เดอืนกรกฎาคม รวม 382.9 มม. จํ านวนวันฝนตก 18 วัน ปริมาณน้ํ าฝนท้ังป 1,544.5 มม. ฤดูหนาวอยูในชวง
เดอืนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ อุณหภูมิตํ ่าสุดอยูในเดือนธันวาคม (6.7 °ซ.) ฤดูรอนอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ - 
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยูในเดือนมีนาคม 39 °ซ.) (ตารางที่ 24)
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ตารางที ่23  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาวในจังหวัดรอยเอ็ด

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 52.53

ดินมคีวามเหมาะสม 1 8.52
แตโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 44.00
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 1w 0.01
ดินไมคอยเหมาะสม 36.88

มีปญหานํ้ าทวมหรือนํ้ าบาทํ าใหเสยีหายในฤดูเพาะปลกู 2f 0.02
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 18.46
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 2t 2.08
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 2w 8.38
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 7.95
ดินไมมีความเหมาะสม 9.17

มีปญหาเก่ียวกับเรือ่งดินมีหินโผลยากแกการไถพรวน 3r 0.17
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 8.19
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านาหรือปลูกพืชผัก 3w 0.81
อื่น ๆ 1.42

ไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการใชประโยชนพ้ืนท่ีดานอ่ืน m 0.13
ไมเหมาะสม เน่ืองจากเปนท่ีอยูอาศัย u 0.00
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 1.29

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที ่ มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่18  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว จังหวัดรอยเอ็ด



ตารางที ่24  สภาพภูมิอากาศ จังหวัดรอยเอ็ด ป 2542

ลักษณะภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุณหภูมิ (°°°°ซ.)
สูงสุดเฉลี่ย 30.1 32.5 35.5 33.8 31.7 32.5 32.0 31.5 31.5 30.9 29.9 26.6
ตํ่ าสุดเฉลี่ย 17.6 19.1 23.8 24.2 24.3 25.3 25.3 25.0 24.4 23.3 20.9 15.2
สูงที่สุด 35.3 37.1 39.0 37.0 34.6 34.7 33.8 33.6 34.5 33.0 33.7 30.8
วันที่ 31 26 20 2 1 29 , 30 22 10 4 8 12 31
ตํ่ าที่สุด 13.0 14.2 20.0 21.3 21.8 23.5 23.0 23.0 23.0 19.0 16 , 4 6.7
วันที่ 5 6 5 29 11 18 6 30 28 20 30 24

 ปริมาณฝน (มม.)
ฝนรวมทั้งเดือน 1.3 0.0 68.0 139.7 267.3 154.0 382.9 111.3 289.2 96.1 34.7 T
จ ํานวนวันที่ฝนตก 2 4 11 15 11 18 18 19 18 7
สูงที่สุด 0.7 0.0 40.5 43.2 76.0 36.3 75.0 62.2 83.1 25.2 12.0 T
วันที่ 14 22 20 9 10 23 17 19 9 9 2

ที่มา : กองภูมิอากาศ, 2543
หมายเหต:ุ T ยอมาจาก Trace หมายถึงปริมาณนํ้ าฝนตํ่ ากวา 0.1 มม.
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4.2.3  แหลงนํ ้า
แหลงน้ํ าธรรมชาติที่สํ าคัญของจังหวัดรอยเอ็ดมีอยู 6 แหง คือ
1. แมน้ํ าชี ไหลผานอํ าเภอเมืองรอยเอ็ด เสลภูม ิและพนมไพร ลงสูแมน้ํ ามูลซึ่งมีนํ ้าตลอดป
2. แมน้ํ ามูล ไหลผานอํ าเภอโพนทราย เกษตรวิสัย  และสุวรรณภูมิ มีนํ ้าตลอดป
3. ลํ าน้ํ ายัง ไหลผานอํ าเภอปทุมรัตน และเกษตรวิสัย ลงสูแมน้ํ ามูล ในฤดูแลงนํ้ าแหง และ
มนีํ ้าขังเปนชวง ๆ

4. ลํ าน้ํ าเสียว ไหลผานอํ าเภอปทุมรัตน และเกษตรวิสัย ลงสูแมน้ํ ามูล ในฤดูแลงนํ้ าแหง 
และมีนํ ้าขังเปนชวง ๆ

5. ลํ านํ ้าพลับพลา เปนเสนกันแดนระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับสุรินทร ไหลผานอํ าเภอเกษตร
วสัิย สุวรรณภูมิ และปทุมรัตน ลงสูแมน้ํ ามูล ฤดูแลงนํ้ าแหงมีนํ ้าเหลืออยูนอยมาก น้ํ ามี
รสกรอยเพราะมีเกลือสูง

6. ลํ าน้ํ าเตา ไหลผาน อํ าเภอเกษตรวิสัย และปทุมรัตน ลงสูแมน้ํ ามูล ฤดูแลงนํ้ าแหง หรือมี
น้ํ าเหลืออยูนอยมาก

แหลงน้ํ าชลประทานไดจากอางเก็บน้ํ าขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อสิ้นป 2541 จังหวัด
รอยเอ็ดมีพ้ืนท่ีรับน้ํ าชลประทานท้ังส้ิน 355,584 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7 ของพื้นที่ถือครองทางเกษตรทั้งหมด 
และรอยละ 12 ของพื้นที่นาทั้งหมด

4.2.4  พืน้ที่ศึกษา
พ้ืนท่ีศกึษาในจงัหวัดรอยเอ็ด อยูในเขตต ําบลดงครั่งนอย อํ าเภอเกษตรวิสัย

อ ําเภอเกษตรวิสัย
อํ าเภอเกษตรวิสัยอยูในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห เปนแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสํ าคัญแหง

หน่ึงของจงัหวดัรอยเอ็ด โดยในปเพาะปลูก 2542/43 อํ าเภอเกษตรวิสัยมีพื้นท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 จํ านวน  
277,321 ไร หรือรอยละ 84 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวทั้งหมด ตํ าบลที่มีพื้นที่ปลูกขาวขาวมะลิ 105 ในสัดสวนสูงสุด คือ 
ต ําบลดงคร่ังนอย ดังจะเห็นไดจากตํ าบลดังกลาวมีพื้นที่ปลูกขาวขาวมะล ิ105 รอยละ 91 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้ง
ต ําบลในปการเพาะปลูก 2541/42 (สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542) และรอยละ 99.9 ของพ้ืนท่ีถือครอง
ทํ านาท้ังต ําบล (43,221 ไร) ในปการเพาะปลูก 2542/43 (สํ านักงานเกษตรอํ าเภอเกษตรวิสัย, 2543) รองลงมา
คอื ต ําบลทุงทอง (รอยละ 98.5 ของพื้นที่ปลูกขาวในต ําบล) และตํ าบลก ําแพง (รอยละ 94 ของพื้นที่ปลูกขาวใน
ต ําบล) ตามลํ าดับ (ตารางที่ 25)

ลักษณะดินในอํ าเภอเกษตรวิสัย สวนใหญมีสภาพไมคอยเหมาะสมสํ าหรับขาว เนื่องจาก
ปญหาท่ีสํ าคัญคือ โครงสรางดินหรือเนื้อดินคอนขางเหนียวหรือเปนทราย และมีปญหาที่ดินมีเกลือหรือดินเค็ม 
ซึง่เปนพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของอํ าเภอ อยางไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมสํ าหรับขาวในบริเวณตอนใตของอ ําเภอ 
โดยคดิเปนรอยละ 36 ของพื้นที่ทั้งหมด  ซึ่งพื้นที่ดังกลาวถือเปนพื้นที่สํ าคัญของขาวขาวดอกมะลิ 105 (ตารางที่ 
26 และแผนภาพท่ี 19)



ตารางที ่25  ขอมูลการปลูกขาวนาป อ ําเภอเกษตรวิสัย ปการเพาะปลูก 2542/2543

ตํ าบล จํ านวนครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกขาว (ไร) ผลผลิตรวม (ตัน) ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.)
ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอืน่ๆ รวม ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอืน่ๆ รวม ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ

กํ าแพง 1,095 506 23,335 1,520 24,855 10,850.70 608.00 11,458.70 7.20 4.00
ทุงทอง 885 127 34,270 510 34,780 16,449.60 204.00 16,653.60 7.20 4.00
หนองแวง 1,345 1,093 15,540 4,373 19,913 5,749.80 1,792.00 7,541.80 7.20 4.00
สิงหโคก 1,227 486 13,743 2,432 16,175 4,947.40 972.80 5,920.20 7.20 4.00
ดงครั่งใหญ 1,062 625 32,389 2,500 34,889 13,603.30 975.00 14,578.30 7.20 4.00
เมืองบัว 1,683 1,187 32,976 4,157 37,133 15,498.70 2,078.50 17,577.20 7.20 4.00
นํ้ าออม 828 828 10,090 6,800 16,890 4,540.50 2,448.00 6,988.50 7.20 4.00
ดงครั่งนอย 1,160 na 43,156 na na 18,988.60 na na 7.20 4.00
บานฝาง 1,031 1,031 9,075 9,600 18,675 3,176.20 3,840.00 7,016.20 7.20 4.00
โนนสวาง 892 241 10,650 2,088 12,738 4,047.00 835.20 4,882.20 7.20 4.00
เหลาหลวง 1,205 389 11,481 1,557 13,038 4,362.70 591.60 4,954.30 7.20 4.00
กูกาสิงห 1,662 812 16,094 5,680 21,774 7,242.50 2,272.00 9,514.50 7.20 4.00
เกษตรวิสัย 2,839 1,095 24,523 10,375 34,898 9,809.20 4,150.00 13,959.20 7.20 4.00

รวม 16,914 8,420 277,322 51,592 328,914 119,266.20 20,767.10 140,033.30 7.20 4.00

ที่มา : สํ านักงานเกษตรอํ าเภอเกษตรวิสัย, 2543
หมายเหต ุ: na หมายถึง ไมมีขอมูล
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พ้ืนท่ีศกึษาอยูในต ําบลดงครั่งนอย ไดแก หมูบานขงิแคง และหมูบานโพนฮาด ซึ่งตั้งอยูทาง
ตอนใตของอํ าเภอ พื้นที่เปนที่ราบคอนขางดอน ทํ าการเกษตรโดยอาศัยน้ํ าฝนเปนหลัก หมูบานโพนฮาด มีนํ ้า
สมบูรณกวาหมูบานขงิแคง เน่ืองจากบานโพนฮาดมีคลองระบายน้ํ าขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเพียงพอ
สํ าหรับเกษตรกรท่ีมีท่ีดินบริเวณใกลเคียงไดใชในปท่ีเกิดปญหาแลงจัด และมีคลองน้ํ าขนาดปานกลางให
เกษตรกรไดใชปลูกผักสวนครัวเพ่ือเปนอาหาร และรายไดเสริมในครัวเรือน สวนบานขิงแคงมีสระนํ้ าของหมูบาน
ใหเกษตรกรทีม่ีพื้นที่บริเวณใกลเคียงไดใช ซึ่งสามารถชวยบรรเทาปญหาภัยแลงไดบาง

ประชากรในหมูบานโพนฮาดมไีฟฟาใชทุกครัวเรือน สวนหมูบานขิงแคง ครัวเรือนสวนใหญ 
(รอยละ 95.4 ของครัวเรือนท้ังหมด) มีไฟฟาใช การคมนาคมในทั้ง 2 หมูบานคอนขางสะดวก มีถนนตดัผานไปสู
ตวัอํ าเภอ  แตสภาพถนนเปนดินลูกรังตลอดเสน มีระยะทางหางจากตัวอ ําเภอ ประมาณ 16-25 กม.

กลุมตวัอยางในต ําบลดงครั่งนอย สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 80 ของครัว
เรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ี) โดยมีการท ํานาเพียงครั้งเดียวคือ ชวงฤดูฝน พันธุขาวที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ ขาวดอก
มะลิ 105 เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ือเก็บไวบริโภคและเพ่ือขาย มีเกษตรกร
เพียงบางสวนท่ีปลูกขาวเหนียวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อขาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วฒันธรรมการบริโภคของแตละครัวเรือน กลาวคือเกษตรกรที่มีรกรากอยูดั่งเดิมจะบริโภคขาวขาวดอกมะลิ 105 
สวนครัวเรือนที่ยายมาจากจังหวัดสุรินทร หรือศรีสะเกษจะบริโภคขาวเหนียวเปนหลัก

ตารางที ่26  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

ระดับความเหมาะสม / สภาพดิน รหัส พืน้ท่ี (ไร) สัดสวนตอพ้ืนท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 187,785       35.50
ดินมคีวามเหมาะสม 1 26,972 5.10
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 160,813 30.40
ดินไมคอยเหมาะสม 307,212 58.08
มีปญหานํ้ าทวม หรอืน้ํ าบาทํ าใหเสยีหายในฤดูเพาะปลกู 2f 295 0.06
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 144,481 27.32
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 2t 6,029 1.14
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 2w 19,063 3.60
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 137,344 25.96
ดินไมมีความเหมาะสม 26,199 4.95
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 3t 26,153 4.94
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 3w 46 0.01
อื่น ๆ 7,733 1.46
ไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการใชประโยชนพ้ืนท่ีดานอ่ืน m 221 0.04
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 7,512 1.42

รวม 528,929 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่19  ชัน้ความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว อ ําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
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4.3  จังหวัดบุรีรัมย
จงัหวัดบุรีรัมยมีประชากรทั้งสิ้น 1,511,191 คน เปนผูมีงานทํ า 777,801 คน ประชากรสวนใหญ

เปนเกษตรกร (รอยละ 73 ของผูอยูในกํ าลังแรงงานที่มีงานทํ า) (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541) เกษตร
กรรมเปนสาขาการผลิตท่ีสํ าคัญท่ีสุด และทํ ารายไดใหแกจังหวัดเปนอันดับหนึ่ง พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญไดแก ขาว 
โดยในป 2540/2541 จังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่ทํ านาถือครองทั้งสิ้นประมาณ 3,596,993 ไร (รอยละ 90 ของพื้นที่ถือ
ครองเพือ่การเกษตรของจังหวัด) ในพ้ืนท่ีทํ านาถือครองเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว 3,459,990 ไร (รอยละ 96 ของ
พ้ืนท่ีทํ านาถือครอง) ผลผลิตรวม 1,238,769 เมตริกตนั (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541) และในป 
2542/2543 พ้ืนท่ีทํ านาถอืครองในจังหวัดบุรีรัมยไดเพิ่มขึ้นเปน 3,603,749 ไร โดยเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวรอยละ 
97 ของพ้ืนท่ีทํ านาถอืครอง  พันธุขาวที่นิยมปลูกไดแก ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีถึงรอยละ 80 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้ง
หมด อํ าเภอท่ีมกีารปลูกขาวขาวมะลิ 105 มากที่สุด คือ อํ าเภอประโคนชัย (343,115 ไร) รองลงมาไดแก อํ าเภอ
ลํ าปลายมาศ เมืองบุรีรัมย และกระสัง ตามลํ าดับ (ตารางที่ 27) นอกจากน้ีเปนพันธุ กข 15 ขาวเจาเหลือง 11 
เหลืองปะทิว ขาวขาวตาแหง ขาวเชกเชย กข 16 และเหนียวสันปาตอง ชวงเวลาปลูกคือ มิถุนายน – สิงหาคม 
เกบ็เกีย่วชวงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโดยอาศัยนํ ้าฝนเปนหลัก

อยางไรกต็ามเนื่องจากสภาพพื้นที่ สภาพดิน สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการขาดแคลนแหลงนํ้ าเพื่อ
การเกษตร ทํ าใหในบางพ้ืนท่ีไมสามารถปลูกขาวได จึงตองปลูกพืชไรแทน ทํ าใหพืชไรเปนพืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญ
รองจากขาว พืชไรท่ีสํ าคัญของจังหวัด ไดแก มันสํ าปะหลัง ออย ปอ และงาด ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งมันส ําปะหลัง 
และออย

พืชสวนและไมยืนตน เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เมือ่ผลผลิตท่ีปลูกในรุนแรก ๆ ใหผลตอบแทนท่ีคุม
คา โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจใหมซึ่งปลูกไดดี ในเขตอ ําเภอละหานทราย นอกจากยางพาราแลวยังมี
พืชสวนและไมยืนตนอ่ืนๆ ไดแก มะมวง มะขาม ขนุน และไผตง ซึ่งทางจังหวัดไดสงเสริมใหมีการปลูกในหลาย
อํ าเภอ โดยเฉพาะอํ าเภอทางตอนใตของจังหวัด ในอนาคตคาดวาพืชสวนและไมยืนตนนาจะทํ ารายไดใหแก
เกษตรกรในจงัหวัดมากยิ่งขึ้น (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541)



ตารางที ่27  สภาพการท ํานาป จังหวัดบุรีรัมย ปการเพาะปลูก 2542/2543

พื้นที่ตกกลา (ไร) พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ประเภทการเพาะปลูก ชนิดขาวที่ปลูก รวม

        อ ําเภอ พื้นที่ทํ านา
ถือครอง ถือครอง ตกกลาได

       ไร           รอยละ1/
เสียหาย

นาดํ า นาหวาน ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวขาวดอกมะลิ 105 ไร รอยละ2/

ประโคนชัย 394,486 19,722 19,522 99 - 390,215 4,271 2,800 48,571 343,115 394,486 100
หนองหงส 116,304 5,803 2,901 50 - 52,338 52,332 23,260 - 81,410 104,670 90
โนนสวุรรณ 34,619 2,099 546 26 - 25,701 8,918 2,260 7,310 25,049 34,619 100
พลับพลาชัย 130,462 6,522 3,325 51 - 66,972 63,490 465 19,496 110,501 130,462 100
สตึก 366,135 18,308 9,885 54 - 192,952 173,183 39,038 86,990 240,107 366,135 100
บานใหมไชยพจน 87,248 4,362 4,362 100 - 79,501 6,077 29,536 - 56,042 85,578 98
นาโพธิ์ 109,588 5,478 5,478 100 - 90,800 3,159 31,244 - 62,715 93,959 86
ลํ าปลายมาศ 395,342 20,591 15,711 76 - 237,400 130,268 7,769 34,794 325,105 367,668 93
แคนดง 82,380 790 760 96 - 27,245 54,195 10,930 2,805 67,705 81,440 99
คูเมือง 128,803 1,371 562 41 - 47,032 81,771 59,175 1,394 68,234 128,803 100
ชํ านิ 94,589 5,909 5,909 100 - 89,860 - 655 14,961 74,244 89,860 95
ปะคํ า 50,234 3,348 2,891 86 - 43,365 6,869 2,225 11,102 36,907 50,234 100
บานกรวด 109,441 2,501 2,501 100 - 100,235 5,576 4,100 22,166 79,545 105,811 97
เฉลิมพระเกียรติ 99,497 5,523 5,505 100 - 95,765 3,500 8,965 28,490 61,810 99,265 100
โนนดินแดง 23,296 1,018 615 60 - 22,096 1,200 5,140 2,723 15,433 23,296 100
ละหานทราย 92,519 6,180 4,770 77 - 68,979 22,102 4,787 25,430 60,864 91,081 98
พุธไธสง 164,695 7,931 7,778 98 - 135,532 22,252 48,986 9,973 98,825 157,784 96
นางรอง 229,430 14,362 12,856 90 - 206,855 12,341 1,793 20,758 196,645 219,196 96



ตารางที ่27 (ตอ)

พื้นที่ตกกลา (ไร) พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ประเภทการเพาะปลูก ชนิดขาวที่ปลูก รวม

         อํ าเภอ พื้นที่ทํ านา
ถือครอง ถือครอง ตกกลาได

       ไร           รอยละ1/
เสียหาย

นาดํ า นาหวาน ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวขาวดอกมะลิ 105 ไร รอยละ2/

เมืองบุรีรัมย 340,113 16,554 13,117 79 - 279,502 37,961 6,139 8,954 302,370 317,463 93
กระสัง 270,705 13,218 9,681 73 - 168,219 101,510 - 13,486 256,243 269,729 99
หวยราช 82,560 4,123 3,318 80 - 44,969 36,092 - 15,088 65,973 81,061 98
บานดาน 61,496 4,098 4,098 100 - 58,500 - 7,370 3,933 47,197 58,500 95
หนองกี 139,807 6,990 2,769 40 - 76,042 61,994 10,883 1,272 125,881 138,036 99
          รวม 3,603,749 176,801 138,860 79 2,600,075 889,061 307,520 379,696 2,801,920 3,489,136 97

ที่มา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย, 2543
หมายเหต ุ: 1/  สดัสวนพื้นที่ตกกลาไดตอพื้นที่ตกกลาถือครอง

2/ สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกตอพื้นที่ท ํานาถือครอง
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4.3.1  ลกัษณะพื้นที่
จงัหวัดบุรีรัมยมีเนื้อที ่ 10,322 ตร.กม. (6,451,178.125 ไร) (สํ านักงานพาณิชยจังหวัด

บุรีรัมย, 2541) ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใตลงไปทางทิศเหนือ มีลักษณะเปนลูกคล่ืน
เล็กนอย เปนที่ราบขั้นบันไดชองเขา และภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศท่ีสํ าคัญแบงได 3 
ลักษณะ คือ พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต เปนทีล่อนลกึภูเขาและชองเขาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีความสูง
ตัง้แต 200 เมตร จากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยละ 25 ของพื้นที่จังหวัด ไดแก บริเวณทิศ
ตะวนัตกของอํ าเภอหนองหงส หนองกี่ ตอนใตของอ ําเภอนางรอง ปะค ํา ละหานทราย และบานกรวด และพ้ืนท่ี
ลูกคล่ืนลอนตืน้ตอนกลางของจังหวัด มีความสูงประมาณ 150 - 200 เมตร จากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง พ้ืนท่ี
ทอดขนานเปนแนวยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ได
แก บริเวณอํ าเภอประโคนชัย พลับพลาชยั เมืองบุรีรัมย กระสัง ลํ าปลายมาศ คูเมือง บางสวนของอํ าเภอนางรอง 
หนองกี่ หนองหงส สตกึ พุทไธสง พ้ืนท่ีราบลุมฝงแมน้ํ ามูล มีความสูงเฉล่ียตํ่ ากวา 150 เมตร ไดแก พ้ืนท่ีตอนบน
ของ 4 อํ าเภอ คือ อํ าเภอพทุไธสง คูเมือง สตึก และนาโพธ์ิ

ดนิท่ีพบในจงัหวัดบุรีรัมย แบงตามสภาพธรณีสัณฐานและวัตถุตนก ําเนิดไดหลายชนิด และมี
ความอดุมสมบูรณแตกตางกันไป เชน ดินบริเวณสันดินริมน้ํ าและท่ีราบน้ํ าทวมถึง มีลักษณะรวนปนทราย การ
ระบายน้ํ าดีปานกลาง ลํ าน้ํ าท่ีราบน้ํ าทวมถึงพบริมแมน้ํ าใหญติดสันดินริมนํ้ า ซึ่งเปนทั้งขนาดใหญและริมนํ ้า
สาขา ไดแก ลํ านํ ้ามูล ลํ านํ ้าชี ลํ าปรายมาศ ลํ านางรอง การระบายนํ้ าคอนขางเลว มีเนื้อดินละเอียด ความอุดม
สมบูรณปานกลางถึงคอนขางสูง ลานตะพักลํ านํ ้าเกา เปนดินละเอียดถึงคอนขางเปนทราย หรือเปนลูกรัง การ
ระบายน้ํ าแตกตางกนัไป แตมีความสมบูรณนํ้ าคอนขางตํ่ าถึงตํ่ ามาก ดินที่เกิดจากวัตถุตกคางและหินดินดานเชิง
เขา เปนดนิท่ีเกดิจากหิน และแรดินเดิมจากการสลายตัวของหินดินดานเชิงเขา พบแถบบริเวณภูเขาและที่สูงชัน 
สวนใหญเปนดินตื้นหรือลึกปานกลาง มีบางแหงที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไป จะมีความอุดมสมบูรณ
คอนขางสูง (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541)

เมื่อพิจารณาจากชั้นความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญในจังหวัด
บุรีรัมยไมเหมาะสมในการปลูกขาว ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขาวยังคงมีปญหาเร่ืองโครง
สรางดนิ หรือเนื้อดินคอนขางเหนียวหรือเปนทราย และมีพื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวรวมรอยละ 15 (ตา
รางท่ี 28) โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนลางของจังหวัด (แผนภาพท่ี 20)
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ตารางที ่28  ความเหมาะสมของดินส ําหรับขาวในจังหวัดบุรีรัมย

ระดับความเหมาะสม / สภาพพ้ืนท่ี รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 34.13
ดินมคีวามเหมาะสม 1 5.81
แตมีปญหาการระบายน้ํ าไมดี มักมีน้ํ าแชขัง 1d 0.74
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 21.42
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 1w 6.17

ดินไมคอยเหมาะสม 49.57
มีปญหานํ้ าทวม หรอืน้ํ าบาทํ าใหเสยีหายในฤดูเพาะปลกู 2f 0.16
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 3.30
มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่อยูสูงเกินไปที่จะกักเก็บนํ ้าได 2t 2.59
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 2w 42.39
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 1.13

ดินไมมีความเหมาะสม 14.84
มีความลาดชัดสูง หรือพ้ืนท่ีอยูสูงเกินไปท่ีจะกักเก็บน้ํ าได 3t 13.29
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 3w 1.56

อื่น ๆ 1.46
ไมมีขอมูล na 0.04
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า w 1.42

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่20  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว จังหวัดบุรีรัมย
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4.3.2  ลักษณะภูมิอากาศ
จงัหวดับุรีรัมยมฤีดูหนาวอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ โดยในป 2542 มีอุณหภูมิ

ตํ ่าสดุในเดือนธันวาคม (8.5 °ซ.) สวนฤดูรอนอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
มนีาคม (39.7 °ซ.) และมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 27.9 °ซ. จงัหวดับุรีรัมยมีฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-
พฤศจกิายน เดือนที่ฝนตกมากที่สุดอยูในเดือนกันยายน ปริมาณน้ํ าฝน 243.9 มม. จํ านวนวันฝนตก 18 วัน
ปริมาณน้ํ าฝนตลอดป 1,384.1 มม. (ตารางที่ 29)

4.3.3  แหลงนํ ้า
แหลงน้ํ าธรรมชาติที่สํ าคัญของจังหวัดบุรีรัมย แบงออกไดเปน 4 แหลงใหญๆ คือ
1. ลํ าน้ํ ามูลอยูทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทรมีน้ํ าไหลตลอดป เปน
แหลงสํ าคัญในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และคมนาคม

2. ลํ าน้ํ าชอียูทิศตะวันออกและลํ านํ ้าสาขาใชเปนแหลงอุปโภค การเกษตร และคมนาคม
3. ลํ าปรายมาศ ไหลจากนครราชสีมา เปนแหลงอุปโภคบริโภค และใชในการเกษตร
4. ลํ านางรอง เกิดจากเทือกเขาบรรทัดทางดานใตของจังหวัด แลวไหลผานตอนกลางของ
จังหวดัไปบรรจบกับลํ าปลายมาศ เปนแหลงอุปโภคบริโภค และใชในการเกษตร

แหลงน้ํ าชลประทานซ่ึงดํ าเนินการโดยหนวยงานของรัฐ  ประกอบดวย แหลงน้ํ าซึ่งดํ าเนินการ
โดยกรมชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 281,871 ไร และดํ าเนินการโดยสํ านักงานพลังงานแหงชาติ กระทรวง
วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีสถานีสูบน้ํ าไฟฟา จํ านวน 13 สถานี มีพ้ืนท่ีสงน้ํ า 20,780 ไร นอกจาก
น้ันยงัมกีารด ําเนินการโดยหนวยราชการอ่ืน ๆ เชน สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาที่ดิน เปนตน เมื่อ
ส้ินป 2541 จังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่รับการชลประทานรวม 323,196 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.3 ของพ้ืนท่ีถือครอง
การเกษตร และรอยละ 9 ของพ้ืนท่ีนา



ตารางที ่29  สภาพภูมิอากาศ จังหวัดบุรีรัมย ป 2542

ลักษณะภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุณหภูมิ (°°°°ซ.)

สูงสุดเฉลี่ย 30.3 33.1 36.2 33.5 32.8 32.9 33.0 32.6 32.4 31.0 29.5 26.4
ตํ่ าสุดเฉลี่ย 18.4 19.6 23.2 24.2 24.1 24.1 24.2 24.2 23.8 23.3 21.3 15.8
สูงที่สุด 35.5 37.8 39.7 36.3 34.2 34.6 34.6 34.8 34.0 33.5 33.8 32.0
วันที่ 24 27 10 4 27 23 , 25 2 9 19 9 11 30
ตํ่ าที่สุด 13.1 14.5 19.7 22.5 23.0 22.5 22.7 23.2 22.1 20.0 17.0 8.5
วันที่ 6 6 9 27 , 29 12 10 23 12 29 20 30 25

 ปริมาณฝน (มม.)

ฝนรวมทั้งเดือน 2.5 0.0 146.0 115.8 217.0 234.5 165.2 79.6 243.9 87.1 90.4 2.1
จํ านวนวันที่ฝนตก 2 6 15 23 16 18 15 18 14 13 2
สูงที่สุด 2.4 0.0 90.7 40.0 76.9 49.8 58.4 40.6 60.0 28.7 27.6 1.8
วันที่ 12 28 10 6 3 15 15 7 14 1 4

ที่มา : กองภูมิอากาศ, 2543



ทุงกุลารองไห 59

4.3.4  พืน้ที่ศึกษา
พ้ืนท่ีศกึษาในจังหวดับุรีรัมย อยูในเขตต ําบลนิคม หนองใหญ และสะแก อํ าเภอสตึก
อํ าเภอสตกึเปนอํ าเภอท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจากอยูในเขตทุงกุลารองไห ติดตอกับทางตอน

เหนอืของจังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย 12 ตํ าบล 174 หมูบาน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 501,875 ไร และมีพ้ืนท่ีนาถือครอง
มากเปนอันดบั 3 ของจังหวัดบุรีรัมย (ประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีทํ านาถือครองทั้งหมดในจังหวัด) เกษตรกร
สวนใหญปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยคิดเปนพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 ถึงรอยละ 73 ของพ้ืนท่ีปลูก   
ขาวนาปท้ังหมด (ตารางที่ 30)

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของดินสํ าหรับขาว พบวาพื้นที่ในอ ําเภอสตึกมากกวาครึ่งเปน
พ้ืนท่ีท่ีไมคอยเหมาะสมสํ าหรับขาว โดยมีสาเหตุสํ าคัญคือ ดินมักขาดนํ้ าในฤดูเพาะปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ทาง
ตอนใตของอํ าเภอสตกึ ซึง่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาคือ ในพ้ืนท่ีหมูบานหนองกับ ตํ าบลหนองใหญ อยางไรก็ตามพื้น
ท่ีทางตอนเหนือของอํ าเภอสวนใหญมีความเหมาะสมสํ าหรับขาว (รอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด) (ตารางที่ 31) 
ซึง่สวนหน่ึงของพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ศึกษา คือ ในเขตหมูบานโนนสมบูรณ และหมูบานหนองกับ ตํ าบลสะแก 
(แผนภาพท่ี 21)

เกษตรกรสวนใหญในตํ าบลหนองใหญ ตํ าบลนิคม และตํ าบลสะแก นิยมปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 โดยคดิเปนรอยละ 77  75 และ 70 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งต ําบล ตามลํ าดับ ครัวเรือนเกษตรกรในแตละ
ต ําบลมพ้ืีนท่ีปลูกขาวแตกตางกันไป โดยเกษตรกรในต ําบลสะแกมีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 24 ไร/ครัวเรือน เกษตรกรในตํ าบล
นิคมมพ้ืีนท่ีโดยเฉล่ีย 15 ไร/ครัวเรือน ในขณะที่เกษตรกรในต ําบลหนองใหญมีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย ประมาณ 12 ไร/
ครัวเรือน (ตารางที่ 30)

ลกัษณะพืน้ที่ศึกษา แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ พื้นที่ในเขตแลง และพ้ืนท่ีในเขตน้ํ าทวม โดย
พืน้ทีท่ี่อยูในเขตแลงคือ บานตลาด ตํ าบลนิคม บานโนนสมบูรณ และบานหนองตาเพ็ง ตํ าบลสะแก ซึ่งเปนพื้นที่
นอกเขตชลประทานไมมีบอน้ํ าใชทางการเกษตร ดังนั้นจึงเปนพื้นที่ที่มีปญหาแลงจากฝนทิ้งชวง สวนในเขตบาน
หนองกบั ต ําบลหนองใหญน้ันเปนพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหากระทบแลงและน้ํ าทวม เนื่องจากบอนํ้ ามีนํ้ าไมเพียงพอ
สํ าหรบัแกปญหาภัยแลงของเกษตรกร และไมสามารถรองรับน้ํ าไดอยางเต็มที่ในชวงที่ฝนตกมาก ทํ าใหน้ํ าทวม
แปลงนาเกษตรกรได



ตารางที ่30  ขอมูลการปลูกขาวนาป อ ําเภอสตกึ ปการเพาะปลูก 2542/2543

จํ านวนครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกขาว (ไร) ผลผลิตรวม (กก.) ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.)

ตํ าบล
ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ

ขาวขาวดอกมะลิ
105

ขาวพันธุอื่นๆ รวม
ขาวขาวดอกมะลิ

105
ขาวพันธุอื่นๆ รวม

ขาวขาวดอกมะลิ
105

ขาวพันธุอื่นๆ

นิคม 1,175 704 21,400 7,040 28,440 7,918,000 2,816,000 10,734,000 7.20 5.50
สตึก 1,386 657 20,790 12,480 33,270 7,692,300 4,617,600 12,309,900 7.20 5.50
สะแก 1,243 204 24,710 10,590 35,300 7,413,000 3,177,000 10,590,000 7.00 5.50
ทุงวัง 1,228 400 34,065 4,900 38,965 11,188,800 1,568,000 12,756,800 7.00 5.50
ทามวง 1,008 300 31,280 2,500 33,780 10,009,600 800,000 10,809,600 7.00 5.50
เมืองแก 1,570 570 24,446 8,149 32,595 9,045,020 3,015,130 12,060,150 7.20 5.50
สนามชัย 899 350 9,667 3,223 12,890 3,576,790 1,192,510 4,769,300 7.00 5.50
กระสิง 720 172 12,835 5,501 18,336 3,850,500 1,650,300 5,500,800 7.00 5.50
หนองใหญ 1,626 590 20,725 6,255 26,980 7,668,250 2,495,650 10,163,900 7.00 5.50
รอนทอง 815 498 24,450 17,487 41,937 8,557,500 6,120,450 14,677,950 7.20 5.50
ดอนฆเนศ 756 330 18,900 6,155 25,055 6,993,000 2,462,000 9,455,000 7.20 5.50
ชุมแสง 825 391 24,750 13,830 38,580 9,157,500 5,117,100 14,274,600 7.20 5.50
รวม 13,251 5,166 268,018 98,110 366,128 93,070,260 35,031,740 128,102,000 7.10 5.50

ที่มา : สํ านักงานเกษตรอํ าเภอสตึก, 2543
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ตารางที ่31  ความเหมาะสมสํ าหรับขาว อ ําเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย

ระดับความเหมาะสม / สภาพพ้ืนท่ี รหัส สัดสวนตอพืน้ท่ี
ท้ังหมด (รอยละ)

ดินมีความเหมาะสม 39.84
ดินมคีวามเหมาะสม 1 17.39
แตมีโครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 1s 18.99
แตดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 1w 3.46

ดินไมคอยเหมาะสม 57.89
โครงสรางดิน หรอืเน้ือดินคอนขางเหนียวหรอืเปนทราย 2s 0.50
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 2w 57.08
มีปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม 2x 0.31

ดินไมมีความเหมาะสม 0.11
ดินมักขาดน้ํ าในฤดูเพาะปลกูถาใชทํ านา หรือปลูกพืชผัก 3w 0.11

อื่น ๆ 2.16
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงนํ ้า W 2.16

รวม 100.00
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร, 2542



ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542

แผนภาพที ่21  ชั้นความเหมาะสมของดินส ําหรับขาว อ ําเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย
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5.  สรุป
พ้ืนท่ีศกึษา 3 ภูมินิเวศน มีความแตกตางทางกายภาพ ระบบการปลูกพืช  และศกัยภาพของการ

พฒันาการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
ท่ีราบลุมเชียงใหม มีความอุดมสมบูรณระบบน้ํ าชลประทานระบบพืชในท่ีราบลุมจะมีขาวเปนพืชหลัก 

โดยสัดสวนของพื้นที่ปลูกขาวเหนียวจะสูงกวา รอยละ 80 ในขณะท่ีขาวขาวดอกมะลิ 105 เพาะปลูกรอยละ 11 
ศกัยภาพการขยายพ้ืนท่ีขาวดอกมะลิ 105 คือการขยายไปในพื้นท่ีปลูกขาวเหนียว โดยการเพ่ิมผลผลิตตอไรของ
ขาวเหนียว เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะใชพ้ืนท่ีเหลือบางสวนปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะไวแสงของขาว
เหนียว (เชน กข 6) และขาวดอกมะลิ 105 สอดคลองกับระบบการปลูกพืชหลังนาหลายชนิดเชน ถั่วเหลือง 
ยาสูบ ขาวโพดเมล็ดพันธุลูกผสม ฯลฯ อยางไรกต็ามในพื้นที่ที่เขาศึกษานั้นมีนํ ้าชลประทานไมพอเพียงในฤดูหลัง
นาจงึพบเห็นการปลูกพืชหลังนานอยในเกษตรกรตัวอยาง

ท่ีราบลุมพิษณุโลกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขาวติดตอกันตลอดปโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทาน
สมบูรณ ความหลากหลายของระบบพืชจะนอยกวาที่ราบลุมเชียงใหม เกษตรกรมีความสามารถในการปรับใช
เทคโนโลยกีารปลูกขาว และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ทํ าใหไดรับผลประโยชนจากแนวทาง
การพัฒนาเกษตรแบบปฏิวัติเขียวอยางเต็มท่ี เชนเลือกพันธุขาวที่ไมไวแสง อายุสั้น (ขาวพันธุชัยนาท) ใชปุยเคมี
และอาศยัเคร่ืองจกัรกลในการเก็บเกี่ยวและนวดเมล็ด ทํ าใหมีการปลูกขาวไดตลอดป เนื่องจากขาวขาวดอกมะลิ 
105 เปนพันธุไวแสง อายุหนัก เกษตรกรจึงเลือกปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนท่ีท่ีระบบชลประทานไม
สมบูรณ พันธุขาวมีลักษณะหักลมในระยะเก็บเกี่ยว ทํ าใหไมสามารถใชเครื่องจักรไดอยางเต็มที่ ซึ่งตัวอยาง
เกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษามีพ้ืนท่ีระบบชลประทานไมสมบูรณ หรือพ้ืนท่ีน้ํ าฝนท้ังหมด เกษตรกรจึงไมท ํานาปรัง 
นอกจากนีเ้กษตรกรในพื้นที่ศึกษามีความแตกตางกันในดานการใชเทคโนโลย ีทั้งดานพันธุขาว ปุย สารเคม ีและ 
เคร่ืองจกัร โดยเกษตรกรในเขตใกลเมือง (วังทอง-บางกระทุม) จะมีการปรับใชเทคโนโลยีสูงกวาเกษตรกรในเขต
ไกลเมือง (เนินมะปราง)

สํ าหรับพ้ืนท่ีทุงกลารองไห ลักษณะเปนดินทราย พ้ืนท่ีสวนใหญเปนนาน้ํ าฝน ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 
105 ตํ ่ากวาสองพ้ืนท่ีดังกลาวขางตน และมีความแปรปรวนสูง นอกจากนี้พื้นที่ทุงกุลารองไหสวนใหญไมสามารถ
ปลูกพืชติดตอกันได จึงมีดัชนีการเพาะปลูกตํ่ ากวาที่ราบลุมเชียงใหมและพิษณุโลก แตเปนพื้นที่ปลูกขาวขาว
ดอกมะลิ 105 แหลงใหญที่สุดของประเทศ  อยางไรก็ตามเนื่องจากเกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ศึกษาเขตนี้มีทั้งที่
อยูในเขตน้ํ าฝน และเขตชลประทานบางสวน จึงมีเกษตรกรบางสวนปลูกพืชหลังนา แตยังคงปลูกขาวไดผลิตตํ่ า
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