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บทคัดย่อ 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและท ารายได้ให้กับประเทศไทยนิยมปลูกกันมากในภาคใต้และภาคตะวันออก แต่ใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ปลูกมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนบนของภาค แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นที่ และยางพารานั้นเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ส าหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลในการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยยึดแนวทางการประเมินที่ดินตามหลักการของ FAO ที่ได้เสนอไว้ในปี 1983 โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการของยางพารา เพื่อคัดเลือกและบูรณาการคุณภาพที่ดินในภาพรวมพร้อมทั้งวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจร่วมด้วย แล้วประกอบ
แบบจ าลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการบูรณาการคุณภาพที่ดิน การอนุรักษ์พื้นที่ และประเมินด้านเศรษฐกิจ ผล
การศึกษาสามารถจ าแนกพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราในระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ 5.28, 16.70, 19.03 และ 58.98 ตามล าดับ ช้ันข้อมูลผลลัพธ์จากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเลือกพื้นที่ที่มี
ศักยภาพส าหรับปลูกยางพาราได้โดยตรง เป็นข้อมูลสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกและเทคโนโลยีการปลูกยางพาราที่เหมาะสมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
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ABSTRACT 

 Among the economic crops, net income from rubber production is highest, resulting the expansion of rubber plantation 
areas, formerly in the south to the northeast Thailand. The continuing increase of the plantation areas is due to the government 
policy and incentive price return. Information on lands inherently suitable for the plantation is needed to support a sustainable 
development of land resource. The objective was to model the land suitability for rubber plantation areas in the Northeast using 
integrated land qualities with respect to land conservation and quantification of economic returns. The land suitability evaluation, 
based on the FAO concept of land evaluation, was conducted by an overlaying analysis of land qualities. The land qualities were 
derived from the rubber tree requirements, yielding 6 main thematic layers. These included water availability, oxygen availability, 
nutrient availability index, water retention, rooting condition and topography each of which was classified and assigned factor 
ratings. The overlay operation on these layers with a multiplication of the factor ratings as defined criteria provided the suitability 
classes of land. The land suitability in the Northeast accounted for 5.28, 16.70 19.03 and 58.58 % for highly, moderately, 
marginally and not suitable areas respectively. The obtained results provide overall insight into the factor rating of land qualities, 
the integration of land quality components and spatial distribution of the land suitability. The information can be used to support 
the identification of a sustainable expansion areas.  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ยางพารา พืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งออกต่างประเทศและท ารายได้ให้กับ
ประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท และเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ายุทธศาสตร์และฐานการผลิตยางพาราของประเทศอยู่ทางภาคใต้และ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ าฝนสูงและลักษณะพื้นที่เหมาะสม และในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ยางพาราเป็นที่ต้องการของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการขยายฐานการผลิตโดยการหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
ยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจากงานวิจัยศักยภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสถาบันวิจัยยาง (กรมวิชาการเกษตร, 2531) พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่เหมาะสมและสมควรให้มีการส่งเสริม
การผลิตยางพารา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายการขยายฐานการผลิตยางพาราของประเทศมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจาก
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่1 ปี 2547-2549 หรือที่รู้จัก
กันดีในช่ือ ยางล้านไร่ ซ่ึงก็ประสบความส าเร็จและการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี จนท าให้มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงใน ปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ปลูกถึง 2,799,209 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคใน
จังหวัดหนองคาย อีกทั้งราคายางพาราในปัจจุบันก็มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตื่นตัว
สนใจในพืชเศรษฐกิจใหม่ และท าให้ชาวอีสานที่อพยพไปท างานในกรุงเทพกลับคืนสู่ถ่ินฐานบ้านเกิด และมีอาชีพที่มั่นคง สามารถ
มีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข และไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นเข้ามาหางานท าในเมืองใหญ่อีก และยังเสริมให้มีสภาพการจ้างงาน
ต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย 

 ศักยภาพเชิงพื้นที่ปลูกของยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือได้ว่ามีพ้ืนที่มากสุด คิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ าและมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพใน
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง และนับตั้งแต่ยางพาราได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรในภูมิภาคนี้ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ท าการวิจัยเพื่อหาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการปลูกยางพารา เนื่องจากยางพาราเป็นพืชใหม่และมีข้อจ ากัดหลายๆด้านในการปลูก เช่น ปริมาณน้ าฝน สภาพพื้นที่ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น ซ่ึงการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7-8 ปี จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ถ้าปลูก
ยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้ หรืออาจเกิดความล้มเหลวในการปลูกได้ เนื่องจากการปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก พิเชษฐ ไชยพานิชย์, ไชยา พัฒนกุล, ดรุณี โกศัยเสวี, สุจินต์ เเม้นเหมือน และยุทธกร ธรรม
ศิริ  (2542) ได้ใช้ระบบจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อศึกษาความเหม าะสมของดินปลูกยาง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท าการส ารวจและจ าแนกความเหมาะสม ซ่ึงจากการส ารวจ และจ าแนกความเหมาะสมของดินจากชุดดิน
ทั้งหมด 100 ชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา 41,579,699 ไร่ หรือร้อยละ 41.84 
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีจ านวน 37 ชุดดิน ซ่ึงชุดดินที่มีเนื้อที่เหมาะสมมากที่สุดคือชุดดินโคราช การจ าแนกเนื้อดินในดินที่
เหมาะสมในการปลูกยางสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มดินร่วนเหนียว (C) 23 ชุดดิน มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 35.02 ของ
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยาง กลุ่มดินร่วนทราย (L) จ านวน 14 ชุดดินมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 64.98% ของพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกยาง 

ยางพาราจะเจริญเติบโตได้ดีในดินลึกที่มีการระบายน้ าดี โครงสร้างดินมีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายไปจนถึงร่วนเหนียว
และอยู่ในลักษณะพื้นที่ที่ค่อยๆลาดเอียงมีกษัยการดินน้อย (Orimoloye, Ugwa and Idoko, 2010) ต้องการลักษณะพื้นที่ที่เป็น
ขั้นบันไดระดับกลาง (Middle terrace) ไปจนถึงพื้นที่ภูเขา เช่นในจังหวัดเลย ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงร่วนปนทราย ปริมาณ
น้ าฝนต้องไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตร/ปีและมีจ านวนวันฝนตก 120-150 วัน/ปี โดยการก าหนดเขตสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยที่
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ส าคัญในการผลิตยางพาราในเขตเหมาะสมมากนั้นต้องมีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง1,500-2,200 มิลลิเมตรต่อปีและมีช่วงฤดูแล้ง
ประมาณ 1-3 เดือน (กรมวิชาการเกษตร, 2550) ดังเช่นบริเวณตอนบนของภาค ในจังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัด
นครพนม เป็นต้น 

ปัญหาการปลูกยางพาราของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกษตรกรมีความตื่นตัวและปลูกกันอย่าง
แพร่หลาย โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิมของการปลูกมันส าปะหลังหรืออ้อยมาเป็น
เวลานานซ่ึงเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (2553) ได้ท าการส ารวจพื้นที่ปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่ปลูกยางประสบปัญหาแห้งตายเป็นจ านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากสภาพดินที่เป็นดินตื้นและลูกรัง ท า
ให้การระบายน้ าไม่ดี ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ในฤดูฝน และเมื่อกระทบกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเป็นเวลานานกว่า 5 
เดือนจึงท าให้ต้นยางพาราแห้งตาย ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับสวนยางที่มีอายุ 2-5 ปี และปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการปลูก
ยางพาราในพื้นที่ความลาดชันสูง เช่นในจังหวัดเลย ซ่ึงจะปลูกเป็นบริเวณกว้างโดยไม่ค านึงถึงด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า ร่วมไป
ด้วย และอาจก่อให้เกิดปัญหาดินและโคลนถล่มได้ ซ่ึงจากปัญหาของศักยภาพเชิงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการปลูก
ยางพารานั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการส่งเสริมปลูกยางพาราที่ต้องมีความรัดกุม ในด้านการดูแลรักษาสวนยางในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพต่ าและในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อให้การปลูกยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสร้างร ายได้
ให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงต่อไป 

การบูรณาการคุณภาพที่ดนิเพื่อประกอบแบบจ าลองความเหมาะสมเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 การสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมของที่ดินของหน่วยงานในประเทศไทยจะประเมินจากขอบเขตของชนิดดินเป็นหลัก 
และเพิ่มคุณลักษณะของดินที่เกี่ยวข้องลงไป ซ่ึงวิธีการดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการคุณภาพที่ดินและการวิเคราะห์ใน
เชิงตัวเลขได้อย่างชัดเจน รวมถึงได้ผลการประเมินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง  ซ่ึงการบูรณาการคุณภาพที่ดินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างชั้นคุณภาพที่ดินทุกประเภทที่พืชต้องการในด้านต่างๆ เช่นด้านพืช  การจัดการ และการอนุรักษ์ 
สามารถประเมินความเหมาะสมที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ดังนั้นการน าข้อมูลปัจจัยต่างๆในเชิงพื้นที่มาบูรณาการเพื่อ
สร้างแบบจ าลองความเหมาะสมจึงมีความส าคัญ ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) 
สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพมากย่ิงขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือข้อมูลคุณภาพที่ดินไว้ได้ในปริมาณ
มาก โดยได้จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นชั้นๆ แยกตามประเภทเนื้อหาข้อมูลเฉพาะด้าน (Thematic Layers) นอกจากนี้ยังสามารถเรียกหรือดึง
มาใช้งานได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถน าช้ันข้อมูลที่เก็บไว้ มาสร้างแบบจ าลองเหตุการณ์เชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่
เหมาะสม อันที่จะน ามาใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษานี้ จึ งมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจ าลอง ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการบูรณาการข้อมูลคุณภาพที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถสร้างช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ของ
คุณภาพที่ดินทุกประเภทที่พืชต้องการ ได้ช้ันข้อมูลที่มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสามารถท าการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขด้วยวิธีการ
ซ้อนทับ วิธีการดังกล่าวสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก ไว้ในรูปแบบของช้ันข้อมูล สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือวิเคราะห์
เพิ่มเติมได้ รวมไปจนถึงการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปสนับสนุน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้เป็นอย่างดี 
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2. วัตถุประสงค ์

- เพื่อสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการบูรณาการข้อมูล
คุณภาพที่ดินการอนุรักษ์ดินด้วยระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ความเหมาะสม 

3. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การประเมินคณุภาพที่ดิน 

 FAO (1983) ได้เสนอหลักในการประเมินที่ดินส าหรับพืชไร่อาศัยน้ าฝน (Guidelines: Land evaluation for rainfed agriculture) 
โดยเสนอคุณภาพที่ดินไว้ทั้งหมดจ านวน 25 คุณภาพที่ดิน ซ่ึงถือว่าเป็นหลักในการประเมินที่ดินสากลและที่เป็นที่ยอมรับในหลาย
ประเทศ และหลายหน่วยงานของประเทศไทย โดยในแนวทางในการประเมินที่ดินตามหลักของ  FAO เป็นการน าคุณภาพที่ดิน 
เปรียบเทียบกับความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงแบ่งออกความต้องการด้านพืช (Crop requirements) ความต้องการด้านการ
จัดการ (Management requirements) และความต้องการด้านการอนุรักษ์ (Conservation requirements)  

 Sys, Ranst, and Debaveye (1991) กล่าวว่า การประเมินที่ดินเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ซ่ึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับคุณลักษณะการใช้ที่ดิน โดยการประเมินจากปัจจัยของที่ดิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กายภาพ (Physical) และด้านเศรษฐกิจสังคม (Socio-economic)  

 บัณฑิต ตันศิริ และ ค ารณ ไทรฟัก (2539) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การประเมินที่ดิน” (Land evaluation) ว่า เป็นการ
คาดคะเนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรที่ดินบนพื้นฐานการวางแผนการใช้ที่ดิน  โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติและลักษณะของที่ดินกับความเหมาะสมทางการเกษตร  ความต้องการของผู้ใช้ที่ดินกับการตอบสนองใน
ทรัพยากรต่างๆ ในบริเวณนั้น เพื่อให้มีผลตอบแทนมากที่สุด โดยค านึงถึงศักยภาพ เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม  

 หลักการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO framework 

 หน่วยงาน FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญด้านพืชเกษตรและ
อาหารโลกได้เสนอแนวทางและหลักในการประเมินที่ดินไว้ในส าหรับพืชไร่อาศัยน้ าฝน Guidelines: Land evaluation for rainfed 
agriculture (FAO, 1983) ซ่ึงถือว่าเป็นหลักในการประเมินค่าที่ดินสากลและที่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซ่ึงการประเมินคุณภาพ
ที่ดินในหลักการของ FAO Framework สามารถท าได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินทางด้านคุณภาพ (Qualitative Land Evaluation) 
คือการประเมินเชิงกายภาพว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด และการประเมินทางด้านปริมาณ (Quantitative Land Evaluation) เป็นการ
ประเมินด้านเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการผลิต และค่าตอบแทนที่ได้รับในการผลผลิต 

 การประเมินคุณภาพที่ดินตามหลัก FAO framework นั้นผู้ประเมินต้องท าการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการประเมิน
ให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการประเมินต้องรวมถึงการเปรียบเทียบความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นอยู่กับความเป็นไป
ได้ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกัน รวมถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินด้วย (FAO, 1976) ในทางปฏิบัติผู้ประเมินจะต้องก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization Type: LUT) 
คุณภาพที่ดิน (Land Quality: LQ) ปัจจัยวินิจฉัย (Diagnostic Factor) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตพืชและความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use requirement: LUR) ทั้งความต้องการด้านพืช (Crop 
requirement) ความต้องการด้านการจัดการ (Management requirement) ของเกษตรกรเช่น เครื่องจักร แรงงาน เป็นต้น และความ
ต้องการด้านการอนุรักษ์ (Conservation requirement) เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ า ซ่ึงคุณภาพที่จะน ามาบูรณาการนั้นมีหลากหลายชนิด 
โดยที่ FAO (1983) ได้เสนอไว้ทั้งส้ิน 25 คุณภาพที่ดิน ส าหรับในประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินรายงานว่าคุณภาพที่ดินที่สมควร
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น ามาใช้ในการประเมินมีทั้งส้ิน 13 ชนิด (บัณฑิต ตันศิริ และค ารณ ไทรฟัก, 2539) ได้แก่ ความเข้มของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชุ่ม
ช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุ
อาหาร สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเสียหายจากน้ าท่วม การมีเกลือมากเกินไป สารพิษ สภาวะการเขตกรรม ศักยภาพการใช้
เครื่องจักร และความเสียหายจากการกัดกร่อน  

จากนั้นท าการก าหนดค่าคะแนนความเหมาะสมให้กับปัจจัยวินิจฉัย คุณภาพที่ดิน ในแต่ละความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และจ าแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ในแต่ละช้ันคุณภาพที่ดินซึ่งFAO Framework ได้จ าแนกระดับความเหมาะสมของที่ดิน
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่เหมาะสม (Order S, Suitability) และระดับที่ไม่เหมาะสม (Order N, Not suitability) และจาก 2 ระดับที่ได้
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 4 ช้ันความเหมาะสม ได้แก่ S1: เหมาะสมมาก S2: เหมาะสมปานกลาง S3: เหมาะสมน้อย และ N: ไม่
เหมาะสม เมื่อประเมินความเหมาะสมในแต่ละคุณภาพที่ดินแล้วจะท าการจับคู่ (Matching) ระหว่างความต้องการของประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินกับคุณภาพที่ดิน เพื่อดูว่าพืชมีความต้องการคุณภาพที่ดินที่เหมาะสมแต่ละชนิดอยู่ในระดับใด แล้วน าไปเปรียบเทียบ
กับคุณภาพที่ดินแต่ละชนิดของหน่วยที่ดิน (Land unit) ที่ต้องการศึกษาว่าอยู่ในระดับความเหมาะสมหรือค่าพิสัยสูงหรือต่ า และ
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินความเหมาะสมรวม (Overall Suitability) ดังภาพที่ 1 
  

 

ภาพที ่1 วิธีการจับคูเ่พื่อประเมินความเหมาะสมระหว่างความต้องการของประเภทการใช้ประโยชนท์ี่ดินและคุณภาพที่ดิน 
ตามหลักการ FAO (1983) 
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การประเมินที่ดนิด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

 วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อประเมินว่าพ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ซ่ึงวิธีที่นิยมและใช้กันแพร่หลายก็คือวิธีการประเมินที่ดินตามหลักการของ 
FAO framework เนื่องจากวิธีการประเมินที่ดินนี้ได้น าเอาข้อมูลคุณภาพที่ดิน(Land Qualities)หลายประเภทมาพิจารณาร่วมกัน และ
จ าแนกเป็นระดับความเหมาะสมไว้ 4 ระดับ ได้แก่ระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เหมาะสม หากกล่าวถึงการประเมิน
ที่ดินแล้วในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทในด้านการประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการเพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ความ
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินและการก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตพืชเศรษฐกิจนั้นมีนักวิจัยได้น าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศ หลายงานวิจัย เช่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลองการผลิตยางพาราร่วมกับระบบ 
GIS และเทคโนโลยี GPS เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมที่มีศักยภาพส าหรับปลูกยางพาราและวิเคราะห์ปัญหาและขีดจ ากัดของพื้นที่ปลูก
ยางพาราในจังหวัดฉะเชิงเทรา (Pratummintra, S and Kesawapitak, P, 2006) โดยการบูรณาการข้อมูลในเชิงพื้นที่ ของข้อมูลการ
คาดการณ์ผลผลิตของยางพารา (Crop model) กับข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและการใช้ที่ดิน 
มาตราส่วน 1:50,000 ข้อมูลชุดดินมาตราส่วน มาตราส่วน 1:100,000 และข้อมูลธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
ที่มีการเก็บเป็นรูปแบบของช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สัมพันธ์กับข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ผลการศึกษาสามารถจัดท าแผนที่แสดงปัญหาของ
ขีดจ ากัดของคุณลักษณะที่ดิน และสามารถน ามาวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ใน
ขณะเดียวกัน Phuphak, S and Theraphongthanakorn, S (2006) ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินศักยภาพของ
พื้นที่ปลูกยางพารา โดยใช้หลักการของ FAO-Sys โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลชุดดิน ที่มีความละเอียด 1:50,000 และปัจจัย
สภาพภูมิอากาศ ที่ได้จากข้อมูล จ านวนเดือนที่แล้งต่อปี ปริมาณความช้ืนวิกฤติในช่วงแล้ง การสูญเสียวันกรีดยาง ซ่ึงประเมินจาก
ข้อมูลภูมิอากาศย้อนหลัง 15 ปี จ านวน 18 สถานี ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โดยใช้หลัก FAO-Sys 
ด้วยระบบ GIS ท าให้ทราบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง ร้อยละ 
55 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด กระจายตัวอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ของจังหวัด ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากกว่า 
1,600 มม. ต่อปี ผลการวิจัยสามารถใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ Van Lanen et al (1992) ได้ท าการประเมินที่ดินแบบผสมผสานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับ
ปลูกมันฝรั่ง โดยสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่จากการก าหนดค่าคะแนนแต่ละปัจจัย โดยใช้ความรู้ความเช่ียวชาญจากผู้มีประสบการณ์ 
และนักวิชาการ (Expert knowledge system) ร่วมกับการประเมินสถานการณ์น้ าส าหรับการผลิตมันฝรั่ง ผลการศึกษาที่ได้สามารถ
ก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูงและในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตต่ า ซ่ึงในพื้นที่มีศักยภาพสูงควรจะ
มีมาตรการส่งเสริมและรองรับเพื่อให้มีผลผลิตสูงขึ้น และพบว่าวิธีการประเมินที่ดินด้วยการผสมผสานด้านปริมาณและคุณภาพเชิง
พื้นที่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและสามารถย่นเวลาในการวิเคราะห์ได้ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ในการ
ประเมินที่ดินตามหลัก FAO framework นั้นสามารถประเมินได้ 2 มิติคือการประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ เช่นการ
ประเมินที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยการสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมพืช (ข้าวสาลี, ข้าวบาเล่ย์, ข้าวโพด, ฝ้าย, และ
หัวบีท) โดยใช้วิธีการประเมินตามหลักการประเมินของ FAO framework (Kalogirou, 2002) ซ่ึงมีขั้นตอนการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ
การประเมินทางด้านกายภาพ และการประเมินทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยการบูรณาการที่ดินจ านวน 17 ปัจจัยแบ่งออกเป็น 3 
คุณภาพที่ดิน ได้แก่ Factor A ซ่ึงคัดเลือกจากคุณภาพที่ดิน สภาวะการเขตกรรม ความเป็นพิษของดิน ความลาดชันของพื้นที่ กษัยการ
ดิน และสภาวะการหยั่งลึกของราก Factor B คัดเลือกจากคุณภาพที่ดินความเป็นพิษจากเกลือ และ Factor C คัดเลือกจากคุณภาพที่ดิน 
ระดับน้ า ความเสียหายจากน้ าท่วม และสภาพการระบายน้ าของดิน โดยสามารถจ าแนกระดับความเหมาะสมตาม FAO ได้ทั้งหมด 5 
ระดับช้ันได้แก่ ระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสมที่ปรากฏเห็นในปัจจุบัน และไม่เหมาะสมอย่างถาวร และประเมิน
ด้านเศรษฐกิจหาพืชที่ท ารายได้สูงสุด พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพส าหรับปลูกบีทรูท ซ่ึงมีผลผลิตสูงสุด 127530.0 กิโลกรัมต่อเฮก
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แตร์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 6637.17 ยูโรต่อเฮกแตร์ และได้แนะน าเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ าในการผลิตพืช
ท าการปลูกบีทรูท ซ่ึงเป็นพืชที่ท ารายได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ซ่ึงการศึกษานี้สามารถสร้างแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินทั้งในด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลสามารถน ามาผสมผสานกับวิธีการประเมินที่ดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการใช้ที่ดินในลุ่มน้ าโดยการประเมินที่ดินโดยการบูรณาการด้วยเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการปลูกพืชไร่ (Martin and Saha, 2009)  โดยวัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดพื้นที่ปลูก
พืชที่เหมาะสมส าหรับในฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยการบูรณาการข้อมูลได้แก่ข้อมูลดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุม
ดิน ปริมาณน้ าฝน และภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้มาจากภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM และการส ารวจดินประกอบไปด้วย โดย
หลักการที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมโดยท าการแยกพ้ืนที่ที่ไม่ใช่การเกษตรออก ด้วยวิธีการก าหนดสมรรถนะของที่ดินตาม
หลักการของ USDA Land capability classification (USDA LCC) และจากนั้นน าหลักการการประเมินที่ดินของ FAO ก าหนดคุณภาพ
ที่ดินที่พืชต้องการ ได้แก ่เนื้อดิน ความลึกดิน การระบายน้ าของดิน กษัยการดิน ปริมาณกรวดบนชั้นดิน และ ข้อมูลความเสียหายจาก
น้ าท่วม เพื่อประเมินความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด กะหล่ าปลี อ้อย เป็น เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง 
(S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับพัฒนาลุ่มน้ าพบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพส าหรับ
ท าการเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 71 นอกจากนี้แบบจ าลองความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกพืช ยังสามารถก าหนด
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และในบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Chanhda, Ci-fang, Yan-mei & Ayumi (2010) ได้ท าการประเมินความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน(LCLUC) และประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกชาจากการบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(IGIS) เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินและการประเมินการใช้ทรัพยากรการป่าไม้อย่างเหมาะสม หลักในการ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากนั้นประเมินที่ดินเพื่อหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับปลูกชา ซ่ึงการศึกษาได้อาศัยการรับรู้จากระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตร และการประเมินที่ดินโดยยึดหลัก FAO ด้วยวิธีการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi criteria analysis) ซ่ึง
เป็นการประเมินด้านกายภาพ โดยไม่ได้ประเมินด้านเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยที่น ามาประเมิน ประกอบด้วย ความสูงของพื้นที่ ความลาด
ชันของพื้นที่ มุมของความลาดชัน ปฏิกิริยาดิน ความลึกดิน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ยสะสม การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ระยะทาง
ที่ห่างจากหมู่บ้าน และระยะทางจากแนวกันชนด่านตรวจระหว่างประเทศ โดยในการประเมินได้ให้ค่าน้ าหนักจากการตัดสินใจของ
ผู้เช่ียวชาญ และประเมินความเหมาะสมโดยรวมด้วยวิธี Analytical Hierarchy Process (AHP) โดยสามารถสร้างแบบจ าลองความ
เหมาะสม 2 แบบจ าลอง และแบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น  4 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมาก ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสม ซ่ึง
พบว่ามีพื้นที่เหมาะสมมากเท่ากับ 321.47 ตร.กม. และ 1,125.40 ตร.กม. ในแบบจ าลองที่1 และ 2 ตามล าดับ การประเมินที่ดินด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรและความมั่นคงด้าน
อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในประเทศกานาได้มีการประเมินความเหมาะสมของที่ดินระหว่างหลักการประเมินของ FAO 
หลักการประเมิน IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) และ หลักการประเมิน AEZ (Agro-Ecological Zone) 
เพื่อประเมินสภาพส่ิงแวดล้อมและวางแผนการผลิตข้าว (Boateng, 2005)  โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินในรูปแบบเชิงพื้นที่ที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลลักษณะสัมพันธ์เพื่อบอกถึงศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตข้าว 
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปัจจัยความต้องการด้านพืชในการเจริญเติบโต ได้แก่ คุณลักษณะดิน เนื้อดิน การระบายน้ า 
ความลึกดิน ความสามารถของรากในการหยั่งลึก ปฏิกิริยาดิน พ้ืนที่ดินเค็ม และความลาดชันของพื้นที่ ผลการวิเคราะห์สามารถสร้าง
แบบจ าลองความเหมาะสมของที่ดินเชิงเลข และสามารถน าช้ันข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส าหรับปลูกข้าวและเปรียบเทียบกับระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว พบพื้นที่ที่มีศักยภาพร้อยละ 50 และอยู่ในระยะใกล้เก็บเกี่ยว ร้อยละ 18-23 ของพื้นทั้งหมด เช่นเดียวกันกับใน
ประเทศเคนยา Nicodemus et al (2009) ได้ท าการประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับปลูกหัวบีท เพื่อหาพ้ืนที่เหมาะสมและพัฒนาส่งเสริม
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การปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งและแก้ไขปัญหาด้านความยากจนในพื้นที่ชนบท ในอ าเภอ Nyandarua และ อ าเภอ Mumias การประเมิน
ที่ดินประกอบไปด้วยการการประเมินด้านกายภาพ ศักยภาพของพื้นที่ และข้อจ ากัดในการเพาะปลูก โดยการก าหนดความเหมาะสม
จากการรวบรวมวรรณกรรมงานวิจัยและจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อก าหนดความต้องการของหัวบีท ประกอบไปด้วย สภาพอากาศ ดิน และ
สภาพภูมิประเทศ จากนั้นท าการท านายผลผลิต ผลการประเมินสามารถทราบพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกหัวบีทคิดเป็นพื้นที่  27 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งออกเป็นพื้นที่เหมาะสมมาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 5, 5 และ 17 ตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศศรีลังกา ก็ได้มีการประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับบีทรูทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Jayasinghe 
& Yoshida, 2009) โดยในวิธีการประเมินความเหมาะสมได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโครงข่ายใยประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network: ANN) ภายใต้หลักการประเมินที่ดินของ FAO framework ข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลคุณลักษณะดิน 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การใช้ที่ดินในปัจจุบัน และความลาดชันของพื้นที่ พบว่ามีพ้ืนที่เหมาะสมร้อยละ 10.43, 31.66 และ 7.96 ในระดับ
เหมาะสมมาก ปานกลาง และเหมาะสมน้อย ตามล าดับ ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกบีทรูทในระดับปานกลาง และ
ไม่พบพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้แนะน าว่าควรท าการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้แบบจ าลองมีความถูกต้อง
และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. พื้นที่ศึกษา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 168,825.34 ตารางกิโลเมตร (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, 2549) คิด
เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ และแบ่งการปกครองออกเป็น 19 จังหวัด (ภาพที่ 2)   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายแอ่ง
กระทะหงาย บริเวณขอบของภูมิภาคด้านทิศเหนือและตะวันออก เป็นแม่น้ าโขง ส่วนด้านตะวันตกและใต้ เป็นแนวของเทือกเขา ซ่ึง
เป็นต้นน้ าสายส าคัญของภูมิภาค ตอนกลางภาคมีแนวเทือกเขาผ่าน ซ่ึงได้แบ่งภูมิภาคออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการรับน้ า (Basin) 
ได้แก่ แอ่งสกลนคร ซ่ึงอยู่ทางตอนบน และแอ่งโคราช ซ่ึงอยู่ทางตอนล่าง สภาพพื้นที่ภายในแต่ละแอ่ง เป็นที่เนินสลับกับที่ราบ 
คล้ายลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่เนินหรือที่ดอน ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รองลงมาเป็นไม้ผล ยางพารา และป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ของภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่เป็นผืนป่าขนาดเล็ก และอยู่กระจัด
กระจายทั่วไป ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่ราบหรือที่ราบลุ่ม ใช้เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก การกระจายตัวของฝนในภูมิภาคไม่
แน่นอน ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยเชิงพื้นที่อยู่ในช่วง 900-3,000 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกมีปริมาณน้อยสุด 
และปริมาณจะเพิ่มมากขึ้นทางด้านตะวันออก 
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ภาพที่ 2  พื้นที่ศึกษา 

 

 

5. วิธีการศึกษา 

 5.1 หลักการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างแบบจ าลองพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักการประเมิน
ที่ดินของ FAO (1983) โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการคุณภาพที่ดินที่หลากหลาย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม ซ่ึงในการประเมินระดับความเหมาะสมได้ใช้วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ (Empirical 
combination of  land characteristics) ด้วยวิธีการคูณ (Multiplicative) เช่นเดียวกับงานวิจัยการประเมินที่ดินของ Mongkolsawat, 
Thirangoon, & Kuptawutiana (1997); Charuppat and Mongkolsawat (2003); Paiboonsak and Mongkolsawat (2007) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินได้ประเมินความเหมาะสมทางด้านกายภาพในแต่ละคุณภาพที่ดิน แล้วท าการประเมินความ
เหมาะสมของพื้นที่ในภาพรวมด้วยการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ และท าการตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนามซ่ึงแบบจ าลองที่
ให้ผลถูกต้องที่สุดมาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 

 5.2 ขั้นตอนการศึกษา 

 ขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพาราประกอบไปด้วย การคัดเลือกคุณภาพที่ดินและ
วิเคราะห์ความต้องการการใช้ที่ดินส าหรับยางพารา การรวบรวมข้อมูล การบูรณาการคุณภาพที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม การตรวจสอบความถูกต้อง และการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ แสดงขั้นตอนการศึกษาดังภาพ
ที่ 3 และสามารถอธิบายแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1) การวิเคราะห์ความต้องการยางพารา 
  ปัจจัยที่ยางพาราต้องการใช้เพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ได้รวบรวมจากผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการทั้งในและ

นอกพื้นที่ศึกษา โดยรวบรวมไว้ในรูปของคุณภาพที่ดิน  (Land Quality) ซ่ึงแต่ละคุณภาพที่ดิน อาจประกอบด้วยปัจจัยวินิจฉัย 
(Diagnostic Factor) ประเภทเดียวหรือหลายประเภท ข้อมูลของแต่ละปัจจัยวินิจฉัยได้จัดช่วงความเหมาะสมไว้ คุณภาพที่ดิน (ปัจจัย
วินิจฉัย) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งส้ิน 6 คุณภาพที่ดิน ได้แก ่น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช 
ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร การรักษาน้ าของเนื้อดิน สภาวะการหยั่งลึกของราก และ สภาพพื้นที่ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1  ความต้องการการใช้ที่ดินของยางพารา 

ความต้องการการใช้ท่ีดินของยางพารา 
ค่าคะแนนปัจจัย 

ที่มา S1 S2 S3 N 

  คุณภาพที่ดิน ปัจจัยวินิจฉัย หน่วย 1.0 0.8 0.4 0.1 

1.น้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
(W) 

 ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายปี มม. 1,500-2,000 
2,000-3,000 

1,200-1,500 

3,000-4,000 

1,100-1,200 

>4,000 

<1,100 
FAO (1983) 

2.ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืช  (O) 

 สภาพการระบายน้ าของดิน class ดีมาก ดี, ดีปานกลาง 
ค่อนข้างด,ี 
ค่อนข้างเลว 

เลว,เลวมาก Sys et al  (1993) 

3.ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุ
อาหารพืช (NAI) 

 NAI = N * P * K * pH - >0.6400 0.1024-0.6399 0.0016-0.1023 < 0.0016 
Radcliffe and 
Rochette(1982) 

 

 ไนโตรเจนในดิน (N) 

 ฟอสฟอรัสในดิน (P) 

 โพแทสเซียมในดิน (K) 

 ความเป็นกรดเป็นด่าง ในดิน(pH) 

% 

ppm 

ppm 

- 

>0.2 

>15 

>30 

5.0-7.3 

0.1-0.2 

10-15 

<30 

7.3-8.0,4.0-5.0 

<0.1 

3-10 

- 

3.5-4.0 

- 

- 

- 

>8.0, <3.5 

 

4.การรักษาน้ าของ 

   เน้ือดิน (I) 
 เน้ือดิน - 

SiC, SiCL, C, 
L, SCL, SiL, Si, 

CL, L 
SL LS  

C (%clay>65) 

G,SC,AC,S, 

SS, F 

FAO (1983) 

5.สภาวะการหยั่งลึก 

  ของราก (R) 
 ความลกึของดิน ซม. >150 100-150 50-100 <50 FAO (1983) 

6.สภาพพื้นท่ี (G) 
 ภูมิสัณฐาน 

 ความลาดชันของพื้นท่ี 

class 

% 

ความสัมพันธข์องภูมิสัณฐานและความลาดชันพื้นท่ี 

(ตารางท่ี 2 ) 
FAO (1983) 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที ่

Landform 

 

Slope (%) 

Flood Plain Low Terrace Middle Terrace High Terrace 
Foot Slope & 

Erosion Surface 

Mountain & 

Rock Outcrop 

0-2 N N S1 S1 S1 N 
2-5 N S2 S2 S2 S2 N 
5-12 N S2 S2 S2 S2 N 
12-35 N S3 S3 S3 S3 N 
>35 N N N N N N 

หมายเหตุ:  S1= 1.0, S2= 0.8, S3= 0.4, N= 0.0 

2) การรวบรวมขอ้มูล 
  การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้รวบรวบข้อมูลในแต่ละปัจจัยวินิจฉัยและคุณภาพที่ดินที่ได้คัดเลือก 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ทีใ่ช้ในการวิจัย 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ชื่อชั้นข้อมูล มาตราส่วน ที่มาของข้อมูล ปีที่จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มชุดดิน Soil_gr 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2548 

แผนที่ภูมิประเทศ - 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2512-2538 

ต าแหน่งสถานีน้ าฝน Stn_rain - กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2545 

ภูมิสัณฐาน Landform 1:50,000 
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.2546 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Landuse 1:50,000 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 

ขอบเขตการปกครอง Polbndry 1:50,000 
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2548 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลลักษณะสมัพันธ ์ ที่มาของข้อมูล รายละเอียดข้อมลู ปีที่จัดเก็บข้อมลู 

ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลน้ าฝนเฉลี่ยสะสมรายปี 27 ปีจ านวน 308 
สถานี 

พ.ศ. 2518-2545 

ข้อมูลคุณสมบัติของดินในแต่ละชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ได้แก่ ปริมาณธาตุ
อาหาร N, P, K ในดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง
ในดิน เนื้อดิน ความลึกดิน การระบายน้ าใน
ดิน ความชื้นในดิน ปริมาณกรวดบนชั้นดินบน  

พ.ศ. 2548 

 

3) การบูรณาการคุณภาพที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ที่ดินส าหรับยางพาราในแต่ละปัจจัยวินิจฉัย เพื่อก าหนดระดับความ
เหมาะสมในแต่ละปัจจัยวินิจฉัย ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างหน่วยแผนที่ดินหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีลักษณะสัมพันธ์ที่แสดงถึงระดบัความ
เหมาะสมของชั้นข้อมูลคุณภาพที่ดิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การประเมินความเหมาะสมในแต่ละช้ันคุณภาพที่ดิน และการ
ประเมินความเหมาะสมในภาพรวม 

   การประเมินความเหมาะสมในแต่ละชั้นคุณภาพที่ดิน 

(1)  น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Water Availability) 

 คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ของชั้นคุณภาพที่ดินนี้คือปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ซ่ึงข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่น าวิเคราะห์
ในครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2545 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคจ านวน 308 สถานีจะ
น ามาสร้างเป็นช้ันข้อมูลน้ าฝนเชิงพื้นที่ โดยวิธีการประมาณค่าด้วยวิธี Kriging ก าหนดเป็นช้ันข้อมูล W ซ่ึงก าหนดค่าคะแนนและ
จัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1 

 (2 ) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen Availability) 

 คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่สภาพการระบายน้ าของดิน ซ่ึงได้จากการจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มชุดดินเช่ือมโยงด้วยตารางสภาพการระบายน้ าของดิน ก าหนดให้เป็นช้ันข้อมูล O ก าหนดค่าคะแนนและจัดระดับความ
เหมาะสม ดังตารางที่1 

(3) ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (Nutrient Availability Index) 

คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนของช้ันคุณภาพที่ดินนี้  ได้แก่ ไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 
โพแทสเซียมในดิน และปฏิกิริยาในดิน หลักการนี้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวความคิดจาก Radcliffe and Rochette (1982) โดยการให้
ค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยวินิจฉัย จากนั้นน าค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์แบบซ้อนทับด้วย
ระบบ GIS และค านวณผลคูณจากสมการดังต่อไปนี้ 
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 โดยที่  NAI  แทน  คุณภาพที่ดินด้านดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช 
 N    แทน   ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยไนโตรเจนในดิน 
 P    แทน   ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยฟอสฟอรัสในดิน 

K   แทน   ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยโพแทสเซียมในดนิ 
 pH  แทน  ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยวินิจฉัยความเป็นกรดเป็นด่างในดิน 
(4) การรักษาน้ าของเนื้อดิน (Water Retention) 

 คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนของช้ันคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ข้อมูลเนื้อดิน ซ่ึงก าหนดค่าคะแนนและจัดระดับความ
เหมาะสม ดังตารางที่ 1 

(5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting Condition) 

 คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนของช้ันคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ ความลึกของดิน ให้ค่าคะแนนและก าหนดระดับความ
เหมาะสม ดังตารางที่ 1 

(6) สภาพพื้นที ่(Topography)  

 คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนของช้ันคุณภาพที่ดินนี้ ได้แก่ ข้อมูลภูมิสัณฐาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ โดย
การซ้อนทับกันและก าหนดให้เป็นชั้นข้อมูล G และจัดระดับความเหมาะสม จากความสัมพันธแ์บบ Matrix convolution ระหว่างช้ัน
ข้อมูลทั้งสอง ดังตารางที่ 2 

 การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม 

 ขั้นตอนนี้เป็นการน าช้ันข้อมูลคุณภาพที่ดินทั้ง 6 คุณภาพที่ดินก าหนดค่าคะแนนความเหมาะสมและให้ค่าคะแนนมาบูรณา
การด้วยการซ้อนทับ และพิจารณาจากผลคูณของสมการ ดังต่อไปนี้ 

 

 โดยที่   Land Suitability  แทน ความเหมาะสมของที่ดนิส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 W แทน ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดนิด้านน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
 O แทน ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดนิด้านความเป็นประโยชนข์องออกซิเจนต่อรากพืช 
 NAI แทน ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินด้านดัชนคีวามเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช 
 I   แทน  ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดนิด้านการรักษาน้ าของเนื้อดิน 
 R  แทน  ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดนิด้านสภาวะการหยั่งลึก ของราก 
 G  แทน  ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดนิสภาพพื้นที่ 

Land Suitability  =  W * O * NAI * I * R * G 

NAI  =  N * P * K * pH 
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 ในการประเมินความเหมาะสมของแต่ละความต้องการใช้ที่ดินโดยการจัดระดับความเหมาะสมใหม่จากการน าผลคูณของความ
เหมาะสมในแต่ละคุณภาพที่ดิน มาจัดช่วงค่าคะแนนและก าหนดระดับความเหมาะสมใหม่ โดยน าจ านวนคุณภาพที่ดินที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มาร่วมค านวณด้วย ดังตารางที่ 5 ผลที่ได้คือหน่วยแผนที่ดินที่แสดงถึงศักยภาพของที่ดินเชิงพื้นที่พร้อมทั้งข้อมูลเช่ือมโยง
ถึงคุณลักษณะของที่ดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และสร้างเป็นแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

ตารางท่ี 5  การก าหนดค่าคะแนนและความเหมาะสมจากการบูรณาการคุณภาพที่ดินส าหรับปลูกยางพารา 

ชั้นความเหมาะสม ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนขอบล่าง เมื่อยกก าลัง

ตามจ านวนคุณภาพที่ดิน 
ช่วงความเหมาะสมท่ีจัดใหม่ 

เหมาะสมมาก 1.0  (13  x 0.83)  – 1.000000 0.512000 - 1.000000 

เหมาะสมปานกลาง 0.8 (0.83 x 0.43) – 0.512000 0.032768 - 0.512000 

เหมาะสมเล็กน้อย 0.4 (0.43 x 0.13) – 0.032768 0.000064 - 0.032768 

ไม่เหมาะสม 0.0 < (0.43 x 0.13) < 0.000064 

 

4) การตรวจสอบความถูกต้อง 
  การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับปลูกยางพารา โดยการสุ่มส ารวจ พร้อมเก็บต าแหน่งแปลงปลูกด้วย  GPS 
ลักษณะการเจริญเติบโตของยางพารา ผลผลิตต่อไร่ พร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบ จากนั้นจะน าผลการส ารวจภาคสนามมาเปรียบเทียบ
กับแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยสัมประสิทธิ ์KAPPA STATISTIC (Cohen, 1960) ดังสมการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 โดยที่    K แทน ค่าสัมประสิทธิ์ Kappa 
  n  แทน จ านวนจุดที่ส ารวจทั้งหมด 
  D แทน ผลรวมจุดส ารวจที่มีความสอดคล้องกัน 
  ti  แทน จ านวนจุดส ารวจในแต่ละระดับความเหมาะสมของพื้นที่จริง 
  tu  แทน จ านวนจุดส ารวจในแต่ละระดับความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
 

5) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจได้ใช้วิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio) หรือ B-C ratio (Boardman et al, 
1996) โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีการผลิต 2542 ถึง 2552 
ระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ข้อมูลต้นทุนการผลิตต่อไร่ ข้อมูลราคาน้ ายางพาราเกษตรกรขายได้ที่ไร่นา มีสูตรการ
คิดดังสมการต่อไปนี้  

K   =   nD -∑titu 

 n2 - ∑titu 

1- Pr (e) 
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B/C ratio    =   Bt (1 + i)t 

                        Ct (1 + i)t 

 

  
 
 
 โดยที่  B/C ratio แทน  Benefit cost ratio 
  Bt  แทน Total annual return 
  Ct แทน Total annual cost 
  t  แทน The production period in each year 
   i  แทน Discount rate 
 

 C-B ratio ที่มากกว่า 1 หมายถึงการลงทุนที่คุ้มทุน ในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ในการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้ท าการวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนต่อผลตอบแทนในแต่ละระดับความเหมาะสม ได้แก่ ระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง 
และน้อย โดยท าการวิเคราะห์ตามราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนในการศึกษาวิจยั 
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6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับปลูกยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการบูรณาการคุณภาพที่ดิน 
6 ประเภท ได้แก่ น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพชื 
การรักษาน้ าของเนื้อดิน สภาวะการหยั่งลึกของราก และสภาพพื้นที่ สามารถจ าแนกพื้นเหมาะสมได้ 4 ระดบั ได้แก่พื้นที่เหมาะสม
มาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม และได้ค านวณเนื้อที่ในแต่ละระดับความเหมาะสม ดงัตารางที ่
6 การกระจายตัวของแต่ละประเภทได้จดัแสดงไว้ในรปูแผนที่ ดังภาพที่ 4 อธิบายได้ดังต่อไปนี ้

 พื้นที่เหมาะสมมาก เป็นพื้นที่มีคุณสมบัตทิางกายภาพที่เหมาะสมมาก ส าหรับปลูกยางพารา มีเนื้อที่ประมาณ 
5,576,102.75 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของเนื้อที่ภาค และถือได้ว่ามีจ านวนเนื้อที่น้อยสุดในกลุ่มของพื้นที่เหมาะสม พื้นทีเ่หมาะสม
มากพบมากทางตอนบนของภาคในจังหวัด อดุรธานี สกลนคร และนครพนม ในบริเวณตอนกลางของภาค เช่นจังหวัดมุกดาหาร 
ยโสธร และอ านาจเจริญ และบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของภาคในจังหวัด อุบลราชธานี ดังภาพที่ 4 

 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เป็นพืน้ที่มีคุณสมบัตทิางกายภาพที่เหมาะสมปานกลาง ส าหรับปลูกยางพารา หรือมีข้อจ ากัดการ
ใช้ประโยชนบ์้างแต่ไม่มาก มีเนื้อที่ประมาณ 17,621,538.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของเนือ้ที่ภาค และพบมากทางบริเวณ
ตอนกลางในจังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และด้านขอบล่างของภาคในจงัหวัด บุรรีัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เปน็ต้น 

 พื้นที่เหมาะสมเล็กนอ้ย เป็นพืน้ที่มีคุณสมบตัิทางกายภาพที่เหมาะสมเล็กน้อย ส าหรับปลูกยางพารา หรือเป็นพื้นทีม่ี
ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ มเีนือ้ที่ประมาณ 20,084,414.43 ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 19.03 ของเนื้อที่ภาค การกระจายตัวของพื้นที่ทั่วทั้ง
ภาค ในบริเวณทีเ่ปน็พื้นทีด่อนทางตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของภาค 

 พื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นพื้นที่มคีณุสมบัติทางกายภาพที่ไม่เหมาะต่อการน ามาใช้ประโยชน์ปลูกยางพารา หรือมีข้อจ ากัด
มาก เช่น ดินเป็นดนิลูกรังหรือกรวดปนมีหน้าดินตืน้มาก พื้นทีท่ีม่ีสภาพน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นต้น พืน้ที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อที่
ประมาณ 62,233,782.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.98 ของเนื้อที่ภาค และพบการกระจายอยู่ทั่วทัง้ภาค ดังภาพที่ 4 

ตารางท่ี 6  เนื้อทีค่วามเหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระดับความเหมาะสม 
เนื้อที่ความเหมาะสม 

ไร่ ร้อยละ 

เหมาะสมมาก (S1) 5,576,102.75 5.28 

เหมาะสมปานกลาง (S2) 17,621,538.08 16.70 

เหมาะสมน้อย (S3) 20,084,414.43 19.03 

ไม่เหมาะสม (N) 62,233,782.87 58.98 

รวม 105,515,838.13 100.00 
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ภาพที่ 4  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรบัปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 



 

 
 A2-3 # 19 การประชุมวิชาการ เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศแหง่ชาติ ประจ าป ี2553 

15-17 ธันวาคม 2553 อิมแพ็ค คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์เมืองทองธานี 

ตารางท่ี 7  เนื้อทีข่องพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด  

(ไร่) 

จ านวนเนื้อที่คิดเป็นร้อยละของพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S1 S2 S3 N 

จ.กาฬสินธุ์ 4,341,716.25 5.20 25.88 27.33 41.59 

จ.ขอนแก่น 6,803,744.38 2.75 25.88 21.64 49.73 

จ.ชัยภูม ิ 7,986,429.38 1.30 11.15 29.36 58.20 

จ.นครพนม 3,445,417.50 7.52 14.17 30.53 47.78 

จ.นครราชสีมา 12,789,977.50 0.60 7.22 33.13 59.05 

จ.บุรีรัมย ์ 6,451,803.13 1.58 12.91 14.26 71.26 

จ.มหาสารคาม 3,307,301.88 3.95 15.75 7.03 73.27 

จ.มุกดาหาร 2,712,393.75 17.09 39.37 6.37 37.16 

จ.ยโสธร 2,601,040.00 17.56 15.24 5.79 61.41 

จ.ร้อยเอ็ด 5,187,155.63 2.05 11.43 20.45 66.07 

จ.เลย 7,140,382.50 5.05 8.11 12.87 73.96 

จ.ศรีสะเกษ 5,524,985.00 4.13 10.41 10.44 75.02 

จ.สกลนคร 6,003,602.50 6.61 17.50 10.11 65.78 

จ.สุรินทร ์ 5,077,535.00 2.08 14.02 3.17 80.72 

จ.หนองคาย 4,582,675.00 2.37 13.12 21.82 62.69 

จ.หนองบัวล าภู 2,411,928.75 4.28 30.99 21.45 43.28 

จ.อ านาจเจริญ 1,975,780.00 25.51 28.58 8.85 37.06 

จ.อุดรธาน ี 7,331,438.75 10.91 26.05 23.67 39.37 

จ.อุบลราชธาน ี 9,840,531.25 9.15 23.53 16.13 51.19 

รวมทั้งภาค 105,515,838.13 - - - - 

หมายเหตุ: S1: เหมาะสมมาก  S2: เหมาะสมปานกลาง  S3: เหมาะสมเล็กน้อย  N: ไม่เหมาะสม 
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6.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม 

 ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนามในพื้นที่จริง จ านวนต าแหน่งส ารวจทั้งส้ิน 59 ต าแหน่งโดยท าการสอบถาม
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ถ่ายรูปลักษณะพื้นที่สวนยางพารา ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นต้น จากนั้นน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับ
แบบจ าลองที่ได้ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ KAPPA แสดงตารางความสอดคล้องของการส ารวจภาคสนามกับแบบจ าลองความเหมาะสม
ของที่ดินส าหรับปลูกยางพารา ดังตารางที่ 8 และตารางต าแหน่งจุดส ารวจในแต่ละระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 9 ซ่ึงเมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาแทนค่าในสมการ KAPPA พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 

 
 
 
ตารางท่ี 8  ความสอดคล้องระหว่างผลการส ารวจภาคสนามและผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกยางพารา 

ผลการส ารวจพื้นที่จริง 
ผลการประเมินความเหมาะสม 

S1 S2 S3 N Total (ti) 

S1 12 - - 1 13 

S2 - 12 1 - 13 

S3 - 1 24 - 25 

N - - 1 7 8 

Total (tu) 12 13 26 8 59 

 
ตารางท่ี 9 ต าแหน่งจุดส ารวจในแต่ละระดบัความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ต าแหน่งจุดส ารวจ 
(X, Y) 

ที่ตั้งแปลงส ารวจ ภาพถ่ายแปลงส ารวจ 

เหมาะสมมาก 
S1 

48Q, X: 201111 
         Y: 1982937 

ต.นายูง อ.นายูง  
จ.อุดรธานี  

 
เหมาะสมปานกลาง 
S2 

48Q, X: 310011 
         Y: 2012533 

ต.พระบาทนาสิงห์  
กิ่งอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  

 
เหมาะสมน้อย 
S3 

48Q, X: 397626 
         Y: 1833095 

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ์ 

 
ไม่เหมาะสม 
N 

48P, X: 321714 
         Y: 1615569 

ต.ปรือ อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร ์

 

K   =   nD -∑titu = (59*55) - (13*12+13*13+25*26+8*8)  = 0.90 

n2 - ∑titu      592 - (13*12+13*13+25*26+8*8) 

1- Pr (e) 
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6.3 ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจ 

 จากการประเมินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B-C Ratio) ในแต่ละระดับความเหมาะสม พบว่าในพื้นที่เหมาะสมมาก ปาน
กลาง และน้อย ในราคาที่เกษตรกรขายได้ 99.5 บาท/ก.ก. (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2553) มีค่า B-C Ratio ที่
มากกว่า 1 ทุกระดับความเหมาะสม โดยที่พื้นที่เหมาะสมมากที่มีผลผลิตเฉลี่ย 330 กก./ไร่ มีค่า B-C Ratio มากที่สุดเท่ากับ 5.22 ซ่ึง 
มีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 26,546.52 บาท/ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง มี B-C Ratio เท่ากับ 3.48 และมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 
15,601.52 บาท/ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลางมีค่า B-C Ratio เท่ากับ 2.85 มีผลตอบแทนสุทธิ 11,621.52 บาท/ไร่ ดังตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิ ของยางพาราในแต่ละระดับความเหมาะสม 

ระดับความ
เหมาะสม 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได ้

(บาท/กก.) 

ผลตอบแทน
เฉลี่ย  

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

B-C Ratio 

S1 330 6,288.48 99.5 32,835.00 26,546.52 5.22 

S2 220 6,288.48 99.5 21,890.00 15,601.52 3.48 

S3 180 6,288.48 99.5 17,910.00 11,621.52 2.85 

หมายเหตุ: ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2553 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง B-C Ratio กับระดับความเหมาะสมของที่ดิน ภายใต้ราคาน้ ายางพาราเท่ากับ 99, 80, 60, 40 และ 20 บาท/
ก.ก. ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 4 พบว่า ในพื้นที่เหมาะสมมากจะมีค่า B-C Ratio มากกว่า 1 ทุกระดับราคายางพารา โดยมีค่าเท่ากับ 
5.22, 4.20, 3.15, 2.10 และ 1.05 ของราคาน้ ายางสดเท่ากับ 99, 80, 60, 40 และ 20 บาท/ก.ก. ตามล าดับ ส่วนในพื้นที่ความเหมาะสม
ปานกลางและเล็กน้อยจะมีค่า B-C Ratio ที่มากกว่า 1 หรือคุ้มทุนที่ราคาของน้ ายางสดที่มากกว่า 40 บาท/ก.ก. ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่าง C-B Ratio กับระดบัความเหมาะสมของที่ดนิส าหรับปลูกยางพารา 
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7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้ ได้สร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความเหมาะสมจากการบูรณาการคุณภาพที่ดินที่สร้างเป็นช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลคุณภาพที่ดินที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 
6 ประเภท ได้แก่ น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (W) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (O) ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุ
อาหารพืช (NAI) การรักษาน้ าของเนื้อดิน (I) สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)  และสภาพพื้นที่ (G) คุณภาพที่ดินทั้ง 6 ประเภทได้
ก าหนดให้มีความส าคัญหรือให้น้ าหนักเท่ากันทุกประเภท ซ่ึงความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับปลูกยางพาราเท่ากับ W * O * NAI * 
I * R * G ผลการศึกษาพบว่า ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เหมาะสมระดับมาก ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เหมาะสม โดยมี
เนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 5.28, 16.70, 19.03 และ 58.93 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ การตรวจสอบความสอดคล้องใน
ภาคสนามพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ KAPPA เท่ากับ 0.90 และท าการเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจในแต่ละระดับความเหมาะสมด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.22, 3.48 และ 2.85 ในพื้นที่เหมาะสมมาก ปานกลาง และเล็กน้อย ตามล าดับ 

การสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีความจ าเป็นมาก สามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน ในการก าหนดพื้นที่และ
ส่งเสริมการปลูกยางพาราของหน่วยงานรัฐ เพื่อน าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ สามารถเรียกใช้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบ หรือย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ใน
กรณีที่ต้องการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนและมีปริมาณมาก และพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจควรท าการ
วิเคราะห์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในแต่ละระดับความเหมาะสมเพื่อความถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

ในการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินทั้งหมดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่ได้ท าการคัดพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ
อนุรักษ์ออกไป เพื่อต้องการประเมินพื้นที่ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารามากน้อย
เพียงใด โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาที่มีการปลูกยางพารากันมาก เช่นในจังหวัดเลย เป็นต้น  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินอาจจะขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความสนใจของผู้ประเมิน เช่นในการประเมินที่สนใจเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ก็อาจจะใช้วิธีการประเมินแบบ
หลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Analysis: MCA) ได้ โดยคัดพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ออกก่อนท าการประเมิน เพื่อไม่ต้องท า
การประเมินในพื้นที่ส่วนนี้ แต่ถ้าหากต้องการท าการประเมินทั้งพื้นที่ศึกษา ก็ต้องน าคุณภาพที่ดินหลายตัวมาประกอบการตัดสินใจ 
เพื่อแบบจ าลองมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
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