
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract        

            The objective of this study was to evaluate the 

land suitability for the extension zone of rainfed rice 

(Khao Dawk Mali 105: KDML105) cultivation. The 

study area, Ubon Ratchathani Province covers an area of 

about 15,744.85 sq. kms. and is located in the 

eastern part of Northeast Thailand. The evaluation of 

land in terms of the suitability is based on the method 

described in the FAO guideline. A Land unit resulting 

from the overlay process of the identified theme layers 

has unique information of land qualities on which the 

suitability is based. The identified theme layers include 

topography (To), climate (Cl), chemical (SC) and 

physical  (SP) characteristics of soil and soil toxicity 

(X). The theme layers were collected from the existing 

information. Topography is generated from a combination 

of landform and slope of the area. Analysis of rainfall 

data gives the water availability. Spatial information of 

soil chemical and physical properties was formulated 

from soil map of Land Development Department. Soil 

toxicity or salinization is based on the soil map. Each of 

the theme with their associated attributes was digitally 

encoded in GIS database to create the thematic layers. 

Overlay operation was performed on those layers as the 

suitability model assigned. The assigned model was a 

result of the crop requirement analysis. The 

multiplication method (To x Cl x SC x SP x X) is a 

suitability model and gives reliable result. The resultant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suitability classes were checked against the rice yield 

which collected by the Department of  Agricultural 

Extention. It was found to be significantly satisfactory. 

The suitability areas for rainfedrice in the province cover 

approximately 19, 34, 27 and 20% for high, moderate 

marginal and unsuitable respectively.   

คําสําคัญ: Integrated Land Evaluation, Rainfed Rice 
 
บทคัดยอ 
             การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเขตพื้นที่มี

ความเหมาะสมเปนเขตสงเสริมสําหรับการปลูกขาวขาว

ดอกมะลิ 105 ของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดวยการ

ประเมินสมรรถนะของที่ดินโดยอาศัยแนวทางการประเมิน

ที่ดินของ (FAO) สําหรับการประเมินความเหมาะสมของ
พื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ําฝน คุณภาพที่ดินที่นํามา

ประเมินไดจากการวิเคราะหความตองการของขาวขาว

ดอกมะลิ 105 ทําการวิเคราะหชั้นความเหมาะสมของ

ปจจัย 5 ปจจัยที่ไดจากการประเมินคุณภาพที่ดิน ไดแก 

ชั้นความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จากลักษณะภูมิประเทศ 

(To) ประเมินดวยการวิเคราะหซอนทับแบบเมทริกซ

ระหวางภูมิสัณฐานกับความลาดชัน และพื้นที่หินโผล ชั้น

ความเหมาะสมของภูมิอากาศ (Cl) จากปริมาณน้ําที่เปน
ประโยชน ชั้นความเหมาะสมคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

(SC) ไดจากดัชนีความเปนประโยชนของธาตุอาหาร และ

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ชั้นความเหมาะสม

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน (SP) ความสัมพันธของ

ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช การรักษาน้ํา

ของเนื้อดิน และสภาวะการหยั่งลึกของราก ที่เกิดจากการ

ซอนทับแบบเมทริกซ และชั้นความเหมาะสมความเปนพิษ

การวิเคราะหเชิงบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับแบงเขตความ

เหมาะสมพื้นที่สําหรับขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาศัยน้ําฝน 
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ของดิน (X) จากการมีเกลือมากเกินไป จากการบูรณา

การชั้นขอมูลทั้ง 5 ดวยวิธีการซอนทับ ประเมินสมรรถนะ

เพื่อกําหนดเขตความเหมาะสม ดวยสมการ To x Cl x SC 

x SP x X  ผลการประเมินพบวาพื้นที่สําหรับการปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย

เขตที่มีความเหมาะสมมาก เขตที่มีความเหมาะสมปาน

กลาง เขตที่มีความเหมาะสมนอย และเขตที่ไมมีความ

เหมาะสม  คิดเปนพื้นที่รอยละ  19,  34,  27 และ  20 
ตามลําดับ  

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวที่มีความเหมาะสมการ

แขงขันในตลาดโลก ซ่ึงรัฐสนับสนุนใหเพิ่มกําลังการผลิตทั้ง

การเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่และการขยายพื้นที่ปลูก โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนแหลงท่ีไดชื่อวาไดผลผลิต

ขาวที่มีคุณภาพดี  แตอยางไรก็ตามพบวาการปลูกขาวใน

ภาคนี้มีผลผลิตต่ํากวาภาคอื่นๆ ดังนั้นรัฐจึงไดทุมเท

งบประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยางตอเนื่อง  
การกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาการเกษตร จําเปน ตอง

มีขอมูลของพื้นที่ประกอบการพิจารณา ซ่ึงการวาง แผนเพื่อ

การสงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ก็

เชนเดียวกัน ปจจุบันขอมูลที่เก่ียวของกับสภาพพื้นที่และ

เทคโนโลยีการผลิตขาวที่ไดจากการวิจัยมีอยูเปนจํานวน

มาก สวนใหญอยูในรูปเอกสาร และไมเปนขอมูลที่แสดง

ความสัมพันธกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมเปนขอมูลที่เชื่อมโยง

กับพื้นที่ ที่จะทําใหการวางแผนพัฒนาการเกษตรมีความ

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ ดังนั้นจึงตองมี

เครื่องมือชวยเพื่อชวยบริหารจัดการขอมูล  ซ่ึ งระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเปนระบบที่สามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลจํานวนมาก หลายรูปแบบ สามารถแกไข วิเคราะห 

และแสดงผลการวิเคราะหขอมูล และโดยเฉพาะการสราง

ขอมูลที่มีตําแหนงทางภูมิศาสตร  

 การบูรณาการคุณภาพที่ดินหลายประเภท เปนแนวทาง

ที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง โดยมีการเสนอแนะคุณภาพของ

ดินและปจจัยวินิจฉัยสําหรับประเมินที่ดิน เพื่อแสดงความ

เหมาะสมของดินสําหรับพืชหลายชนิด (FAO 1983, Sys et 
al 1991) วิธีการบูรณาการคุณภาพของดินสวนใหญยังใช

ขอบเขตชนิดของดินเปนหลัก และเพิ่มปจจัยวินิจฉัยของ

คุณภาพของที่ดินลงในขอบเขตชนิดของดิน วิธีการดังกลาวมี

นักวิจัยจํานวนมากพยายามอธิบายวาไดใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรวิเคราะหบูรณาการขอมูล และไมไดแสดงการ

วิเคราะหบูรณาการเชิงตัวเลขที่ชัดเจน พบวาการดําเนินการ

เนนที่ชุดดินนั้น ไมใชการบูรณาการแบบซอนทับตามเงื่อนไข

กําหนด จากการตรวจสอบการประเมินที่ดินจาก web site 
ของหนวยงานตางๆ  ในประเทศไทย  มีรายงานความ

เหมาะสมของที่ดินจํานวนมาก มีวิธีการบูรณาการชั้นขอมูล

แบบซอนทับ เพียงแตแสดงความตองการของพืชและใชเปน

ขอมูล Attribute ในขอบเขตของชนิดดินซ่ึงในความเปนจริง

แลว การซอนทับนาจะเปนแบบสุมไมใชกําหนดหนวยชุด

อ่ืนๆอยางเดียว ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะดําเนินการ

สรางชั้นขอมูลทุกประเภทที่เกี่ยวของ และวิเคราะหเชิงตัวเลข 

เพื่อตอบสนองในเชิงวิทยาศาสตรที่เปนศาสตรทางดานภูมิ

สารสนเทศ 

       จากการตรวจสอบเอกสาร การประเมินที่ดินพบวา มี

การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับพืชหลัก 4 

ประเภท ไดแก ขาวโพด มันสัมปะหลัง ไมผลและทุงหญาใน

พื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยใชหลักการของ FAO โดย

เสริมดวยขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม และสํารวจ

ภาคสนาม ขอมูลเชิงพื้นที่วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร พบวาสภาพการใชที่ดินปจจุบันในพื้นที่ยังไมมี

ความเหมาะสมตามคุณภาพที่ดิน การวิจัยไดแสดงใหเห็นวา

ยังมีความจําเปนท่ีจะมีการประเมินที่ดินทั้งในเชิงกายภาพ

และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใชในการวางแผนการใชที่ดิน    

(Shrestha et al 1995)   
         ในประเทศ Benin IGue et al  (2002) ไดใชระบบ 

SOTER ในการประยุกตใชเพื่อประเมินที่ดินในมาตราสวน
ระดับกลาง ซ่ึงใชขอมูลเชิงพื้นที่ภูมิประเทศ ดิน ภูมิอากาศ 

พืชพรรณและการใชที่ดิน เก็บขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูล 

Attributes ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พรอมทั้งใช

แบบจําลองพืช เพื่อคํานวณระดับผลิตผลจากระดับ input 
ของปจจัยตางๆ หรือการจัดการเพื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ

ที่ดิน และมีการใชแบบจําลองผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการ

คํานวณกษัยการของดิน โดยหนวยที่ดินที่สรางขึ้นมีระดับ

สูงสุดคือ terrain units และแบงยอยตาม Land form และ
ชนิดของดินแลวจึงใชแบบจําลองของการเจริญเติบโตของพืช 

การประยุกตสําหรับประเมินที่ดินนี้มาจากการประเมินที่ดิน

กับชนิดของพืชแลวยังเสนอความเสี่ยงตอกษัยการของดิน

ดวย ในทํานองเดียวกันมีการใชระบบ SOTER การใชเพื่อ

ประเมินที่ดิน สําหรับใชในการวางแผนที่ดินในอัฟริกา

ตะวันตก โดยมีหลักการเชนเดียวกันกับของ IGUE แต

ดําเนินการเปนพื้นที่กวางขวางมากขึ้น และมีรายละเอียดที่
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เนนในเรื่องความเปนประโยชนของทรัพยากรน้ํา และมี

ขอเสนอใหเสริมดวยการประเมินกษัยการเนื่องจากลมและ

ใหพิจารณาวัชพืชเพิ่มเติม (Herrmann et al 2002)   
           นอกจากนี้มีการนําเอาหลักการของ FAO ไปใช

อยางกวางขวางและเสริมดวยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลและ

บูรณาการขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Bandibas 
(1995)ไดใชระบบ “Automated land evaluation System” 
โดยใช neural network ในขณะเดียวกัน Mongkolsawat et 

al (1997) ไดประเมินที่ดินในเชิงกายภาพ โดยใชหลักของ 

FAO เชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของปจจัยวินิจฉัยที่มีการ

แบงสวนและบูรณาการของปจจัยวินิจฉัย เพื่อใหไดคุณภาพ

ที่ดินที่เหมาะสม ตลอดจนมีการประเมินความเหมาะสม

เชิงเลข เพื่อแบงชั้นความเหมาะสมที่คํานวณดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 
 

2.  วัตถุประสงค 

เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเปนเขตสงเสริม

สําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกโดยอาศัย

น้ําฝน ของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอมูลที่ไดรับจะไดใช

ประโยชนในการวางแผนการสงเสริมการปลูกขาวขาวมะลิ 
 

3. พื้นที่ศึกษา 

 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 4.1 การตรวจสอบเอกสาร 
 การตรวจสอบเอกสารที่คนควาจากแหลงขอมูล

ตางๆ เพื่อประมวลความรู ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขาวขาวดอก

มะลิ 105 และเพื่อใหทราบองคประกอบของขอมูลที่จะตอง
นํามาใชในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะเพื่อใหทราบแนว

ทางการวิเคราะหที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  

 4.2 การวิเคราะหความตองการของขาวขาวดอก

มะลิ 105 
 การประ เมินความ เหมาะสมของพื้ นที่ จ าก

สมรรถนะของที่ดินสําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 
โดยการนําการประเมินที่ดินจากหลักการของ  FAO 
Framework ซ่ึงจะตองทราบคุณภาพที่ดิน คุณลักษณะที่ดินที่

สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาว 
 การวิเคราะหความตองการของขาวขาวดอกมะลิ 105 

เพื่อกําหนดคาความตองการของปจจัยวินิจฉัย ตางๆ ใช

ขอมูลจากโครงการวิจัยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ

ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ในประเทศไทย 

(บริบูรณ สมฤทธิ์ และคณะ, 2543) การจําแนกความ

เหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

คณะกรรมการพิจารณาการจําแนกความเหมาะสมของดิน 

กองสํารวจและจําแนกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) รวมท้ัง

จากการตรวจสอบเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ   
     4.3 การรวบรวมขอมูล 
             การรวบรวมชั้นขอมูลที่เก่ียวของกับการกําหนด

เขตพื้นที่ และขอมูลที่มีสัมพันธกับความตองการของขาวเปน

ขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการที่มี

หนาที่โดยตรงจัดทําขึ้นและมีระบบการจําแนกชัดเจน สวน

ชั้นขอมูลที่ยังไมไดมีการจัดทํา เชน ขอมูลสถิติตางๆ  และ
นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และปรับปรุงชั้นขอมูลที่
จัดทําไวใหมีความถูกตองเปนปจจุบันชั้นขอมูลที่นํามาใชใน

การวิจัย ไดแก 
1. ชั้นขอมูลภูมิสัณฐาน  
2. ชั้นขอมูลความลาดชัน  

3. ชั้นขอมูลปริมาณน้ําฝน 

4. ชั้นขอมูลดินและคุณภาพที่ดิน 

5. ขั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  
6. ชั้นขอมูลลําน้ําและแหลงน้ํา  

7. ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม 
    8. ชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง 
       4.4 การสรางและปรับปรุงฐานขอมูล 
  ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

สามารถแสดง 2 ลักษณะ คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 

database) และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ (Attribute 

database) โดยมีรหัสขอมูล (Code) ที่เชื่อมระหวาง

ฐานขอมูลทั้งสอง ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ตองมีตําแหนงอางอิง

ทางภูมิศาสตร  ในการวิ จัยครั้ งนี้ ใชพิกัดอางอิ งแบบ 

Universal Transverse Mercator (UTM) 
 4.4.1 ช้ันขอมูลความลาดชัน ชั้นขอมูลความลาด

ชันของพื้นที่อยูในรูปแบบพื้นผิวสามเหลี่ยมที่มีคาความสูง 

(Triangulated Irregular Network: TIN) ใชโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร Arc/Info7.2.1 แปลงขอมูลโครงขาย

ส า ม เ ห ลี่ ย ม เ ป น ข อ มู ล ก ริ ด ด ว ย คํ า สั่ ง  TINLATTICE 

กําหนดคากริดเปน 25 เมตร และแปลงขอมูลกริดเปน

ขอมูลพื้นที่รูปปดโดยใชคําสั่ง LATTICEPOLY 

        4.4.2 ช้ันขอมูลภูมิอากาศ ใชขอมูลปริมาณน้ําฝน

เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ป 2492-2541 ประมาณคา
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ภูมิอากาศเปนขอมูลเชิงพื้นที่ ดวยวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

(Inverse distance weight: IDW) โดยใช โปรแกรม Arcview 

3.2a ดวยคําสั่ง Surface/Interpolate grid กําหนดคาของก

ริดเปน 25 เมตร และจัดชวงคาปริมาณน้ําฝนเปน 4 ชวง 

โดยใชคําสั่ง Analysis / Reclassify 

          4.4.3 การตรวจสอบความถูกตอง ชั้นขอมูล ดิน 

ลําน้ํา แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม ขอบเขตการปกครอง เปน

ขอมูลทุติยภูมิในรูปแบบเชิงตัวเลข ทําการตรวจสอบขอมูล

เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองตามตําแหนง โดยการแสดง

ผลเปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ตนฉบับ การ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและปรับแกไขใหมีความ

สอดคลองกัน เชน รหัสขอมูล เปนตน 
        (1) สภาพพื้นที่ (To) คุณภาพที่ดินที่ใชประเมิน

ไดแก สภาพภูมิประเทศ (Topography:T) คุณลักษณะที่ดินที่

เ ป นตั วแทนหรื อป จจั ย วิ นิ จฉั ย  ได แก  ธรณีสัณฐาน 

(Landform) ความลาดชัน (Slope) และพื้นที่หินโผลที่ผิวดิน 

(Rock outcrops) และพื้นที่บอลูกรังท่ีสามารถนํามาใชใน

การจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ เชนขอมูลอุตุนิยมวิทยา เชน 

ปริมาณน้ําฝน เปนตน ไดทําการรวบรวม  

4.5 การวิเคราะห 
       การกําหนดเขตศักยภาพสําหรับการปลูกขาวขาวดอก

มะลิ 105 ดวยการประเมินที่ดินเชิงคุณภาพ จําแนกเขต

ตามสมรรถนะของพื้นที่ หนวยที่ดิน (Land Unit) ที่ไดจาก
การผสมผสานคุณภาพที่ดินจากการวิเคราะหความตองการ

ของขาว การสรางหนวยที่ดินใชกระบวนการซอนทับหนวย

คุณภาพที่ดิน การวิเคราะหความตองการของขาวไดจากการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานผลงานวิจัย การปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบความถูกตองของการประเมินใช

วิธีการตรวจสอบกับผลผลิตขาวที่มีการปลูกในพื้นที่ และ

ขอมูลสถิติจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

            4.5.1  แนวทางการการประเมิน 

 การประเมินคาที่ดินใชแนวทางของ FAO ที่กําหนดไว

ใน Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture 

(1983) ซ่ึงเปนแนวทางการประเมินที่ดินในเขตพื้นที่

เกษตรกรรมที่อาศัยน้ําฝน โดยคุณภาพที่ดินที่ นํามา

ประเมินศักยภาพในดานตางๆ สําหรับการปลูกขาวขาวดอก

มะลิ 105 (ภาพที่ 1)ซ่ึงประกอบดวย การประเมินความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมของภูมิอากาศ 

ความเหมาะสมคุณสมบัติทางเคมีของดิน ความเหมาะสม

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความเหมาะสมความเปนพิษ

ของดิน ซ่ึงมีคุณภาพที่ดินที่ใชในการประเมินมีดังนี้ 

 (2)    ภูมิอากาศ (Cl) คุณภาพที่ดินที่ใชประเมิน

ไดแก น้ําที่เปนประโยชนตอพืช (Water availability: WA) ซ่ึง

มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยชวงฤดูปลูกเปนคุณลักษณะท่ีดินที่เปน

ตัวแทน 
 (3)   คุณสมบัติทางเคมีของดิน (SC) คุณภาพ

ที่ดินที่ใชประเมินไดแก 
 - ดัชนีความเปนประโยชนของธาตุอาหาร 

(Nutrient availability index : NAI) คุณลักษณะที่ดินที่เปน

ตัวแทนไดแก ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และ

ธาตุโปแตสเซียม (K) และปฏิกิริยาดิน (pH)    

   - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient 

retention: NR) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก C.E.C (Cation 

exchange capacity) และความอิ่มตัวดวยดาง B.S (Base 

saturation) 
         (4) คุณสมบัติทางกายภาพของดิน (SP)  

คุณภาพที่ดินที่ใชประเมินไดแก 
 - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

(Oxygen availability: O) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน

ไดแก การระบายน้ําของดิน 
          - การรักษาน้ําของเนื้อดิน (Water retention: WR) 

คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก เนื้อดิน (Soil texture) 
         - สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting condition: 

R) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก ความลึกของดิน 

(Effective soil depth) 
        (5) ความเปนพิษของดิน (X) 

 คุณภาพที่ดินที่ใชประเมินไดแก การมีเกลือมาก

เกินไป (Excess of salts : X)  คุณลักษณะที่ดินที่เปน

ตัวแทนไดแก ปริมาณเกลือที่สะสม 

           4.5.2     การกําหนดระดับความเหมาะสม  

           กําหนดความเหมะสมของปจจัยตางๆ คุณภาพที่ดิน 

และเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 

เปน 4 ระดับ แตละระดับใหคาคะแนนเพื่อใชประเมิน ดังนี้ 

S1  มีความเหมาะสมมาก คะแนน 1.0 

S2  มีความเหมาะสมปานกลาง คะแนน 0.8 
S3  มีความเหมาะสมนอย คะแนน 0.5 

N   ไมมีความเหมาะสม คะแนน 0.2 

โดยคาพิสัยของความเหมาะสมของปจจัยวินิจฉัยตางๆ แสดง

ในตารางที่ 1 
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4.5.3 วิธีการประเมินคาที่ดิน 

  การประเมินหาระดับความเหมาะสมใชการ

คํานวณทางคณิตศาสตร (Empirical combination of  land 

characteristics) ดวยวิธีการคูณ (Multiplicative)  
  P = A x B x C x …….x N  

P คือ คะแนนความเหมาะสม  

A, B, C, ……N  คือ คาคะแนนตามระดับความเหมาะสมของ

ปจจัยตางๆ ที่นํามาประเมิน 

 4.5.4 การประเมินคุณภาพที่ดิน 

 (1) การประเมินสภาพพื้นที่ 

  นําชั้นขอมูลภูมิสัณฐานและชั้นขอมูลความ

ลาดชัน ทําการซอนทับแบบเมตริกซ (Matrix overlay) และ

จัดเปน 4 กลุมตามระดับความเหมาะสม และนําชั้นขอมูล

ดินมาคัดเลือกพื้นที่หินโผล พื้นที่บอลูกรัง และใหคาคะแนน

เทากับศูนย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) การประเมินภูมิอากาศ  
  จัดกลุมปริมาณน้ําฝน ดังนี้ 

  - พื้นที่มีความเหมาะสม ปริมาณน้ําฝน 

มากกวา 1,200 มิลลิเมตร 

  - พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง ปริมาณ

น้ําฝน ระหวาง 1,000-1,200 มิลลิเมตร 

  - พื้นที่มีความเหมาะสม ปริมาณน้ําฝน

ระหวาง 800-1,000 มิลลิเมตร 

      - พื้นที่ไมมีความเหมาะสม ปริมาณน้ําฝน

นอยกวา 800 และมากกวา 2,000 มิลลิเมตร  
          (3) การประเมินคุณสมบัติทางเคมีของดิน ใช

คุณลักษณะของดิน 2 ชนิดคือ ดัชนีความเปนประโยชน ของ

ธาตุอาหาร (NAI) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (NR)     
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ภาพที่  1  ขั้นตอนการวิเคราะห 
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ตารางที่ 1 คุณภาพที่ดิน ปจจัยวินิจฉัย และระดับคาพิสัยสําหรับการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 

ความตองการการใชที่ดิน (Land-use requirement) ระดับคาพิสัย (Factor rating) 

S1   S2 S3 N คุณภาพที่ดิน 

(Land quality) 

ปจจัยวินิจฉัย 

(Diagnostic factor) 

หนวย 

(unit) 1.0 0.8 0.5 0.2 

ท่ีมา 

สภาพพื้นที่   

สภาพภูมิประเทศ 

(Topography: T) 

-   ภูมิสัณฐาน 

-    ความลาดชัน 

- 

% 

คาความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานกับความลาดชัน แสดงใน

ตารางที่ 2 

 

 พื้นท่ีหินโผลท่ีผิวดิน  - - - - คะแนน= 0.0 

ภูมิอากาศ      

น้ําท่ีเปนประโยชน

ตอพืช (Water 

available: WA) 

ปริมาณน้ําฝนในชวง

การเจริญเติบโตของพืช 

มม. > 1,200 1,001 – 

1,200 

 

800-1,000 < 800 

> 2,000 

กรมพัฒนาที่ดิน(2541) 

คุณสมบัติทางเคมีของดิน      

NAI = N x P x K x pH > 0.40960 0.17335 - 

0.40960 

0.06250 - 

0.17355 

< 0.0625  

-ไนโตรเจน (N) % > 0.04 0.02 - 0.04 < 0.02  

-ฟอสฟอรัส (P) ppm > 25 10 - 25 < 10  

-โปแตสเซียม (K) ppm > 50 > 15 - 50 4 - 15 < 4 

ดัชนีความเปน

ประโยชนของธาตุ

อาหาร (Nutrient 

available index: 

NAI) 

-ความเปนกรดเปน

ดางของดิน (pH) 

- > 5.5 -6.0 > 5.0 - 5.5 4.0 - 5.0 > 6.0 

< 4.0 

N, P, K, pH ผลการวิจัย 

บริบูรณ     สมฤทธ์ิ และ

คณะ(2543) 

NR = C.E.C x B.S > 0.640 0.515 - 

0.640 

0.250- 

0.515 

< 0.250 

- ความสามารถใน

การแลกเปลี่ยนประจุ

บวก (C.E.C) 

Meq/ 

100g 

> 15 5 - 15 < 5  

กรมพัฒนาที่ดิน (2541) ความจุในการดูดยึด

ธาตุอาหาร (Nutrient 

retention: NR) 

- ความอิ่มตัวดวยดาง 

(B.S.) 

% > 35 < 35   

 

 

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน      

ความเปนประโยชน

ของออกซิเจน 

(Oxigen 

availability:O) 

การระบายน้ําของดิน 

(Soil drainage) 

-  

การรักษาน้ําของเนื้อ

ดิน (Water  

retension: WR) 

เนื้อดิน (Soil texture) - 

คาความสัมพันธระหวางการระบายน้ําของดินกับเนื้อดิน 

แสดงในตารางที่ 5 

 

สภาวะการหย่ังราก

ลึกของราก  (Rooting 

condition: R) 

ความลึกของดิน 

(Effective soil depth) 

ซม. คาความสัมพันธระหวางความลึกของดินกับความสัมพันธของ

การระบายน้ําของดินกับเนื้อดิน แสดงในตารางที่  6 

 

ความเปนพิษของดิน      

การมีเกลือมาก

เกินไป (Excess of 

salts :X) 

ปริมาณเกลือที่สะสม 

(Electric conductivity 

:EC) 

mmho

/cm 

< 2 >2 - 4 >4-8 >8 กรมพัฒนาที่ดิน (2541) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก FAO (1983), กรมพัฒนาที่ดิน (2535), บริบูรณ  สมฤทธิ์ (2543) 
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            (3.1)  จัดกลุ มข อมูลปจจั ยวินิ จฉัยตามช ว ง

คะแนน ประเมินคาความเหมาะสมของคุณลักษณะที่ดินแต
ละชนิดโดยการคูณคาคะแนนของปจจัยวินิจฉัย และจัดระดับ

ความเหมาะสมตามชวงคะแนน สมการคูณมีดังนี้ 

 NAI = N x P x K x pH  และ  NR = C.E.C x B.S 

      (3.2) ประเมินความเหมาะสมคุณสมบัติทางเคมี
ของดิน จากคะแนนระดับความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน

สองชนิดจากสมการ  SC = NAI x NR แลวจัดกลุมระดับ

ความเหมาะสมตามชวงคะแนน 

          (4) การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

นําชั้นขอมูลดินมาประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ  

        (4.1)สรางความสัมพันธกับปจจัยวินิ จฉัย

ระบายน้ําของดินกับเนื้อดิน โดยการวิเคราะหซอนทับแบบ

เมทริกซ และจัดกลุมตามระดับความเหมาะสมเปน 4 กลุม 
       (4.2)  นําผลการจัดระดับความเหมาะสมจาก

การวิเคราะหความสัมพันธจากคุณภาพที่ดินทั้งสองชนิด 

พิจารณาความสัมพันธรวมกับ ความลึกของดิน โดยการ

วิเคราะหซอนทับแบบเมทริกซ แลวพิจารณาประเมินความ

เหมาะสม และจัดกลุมตามระดับความเหมาะสม  

 (5) การประเมินความเปนพิษของดิน 

 นําชั้นขอมูลดินจัดกลุมจาก คาสภาพการนํา

ไฟฟา (EC) จัดชวงศักยภาพของปจจัยวินิจฉัยเปน 4 ระดับ  

 (6) 60การประเมินพื้นที่สําหรับการปลูกขาวขาว

ดอกมะลิ 105 การประเมินศักยภาพของพื้นที่จากชั้น

คุณภาพที่ดินทั้ง 5 ปจจัย โดยการนําชั้นขอมูลมาวิเคราะห

แบบซอนทับเพื่อใหไดหนวยแผนที่ (Map unit) สําหรับการ

ประเมิน 

  - ประเมินคาความเหมาะสมของแตละหนวย

แผนที่ โดย การคูณคาคะแนนดวยสมการ  

ศักยภาพของที่ดิน = To x Cl x SC x SP x X 

   - จัดเขตพื้นที่ตามความเหมาะสมจากคะแนนที่

ไดจากการประเมิน 
 4.6 การประเมินความถูกตอง 

  พิจารณาความสอดคลองระหวางพื้นที่

ตามเขตความเหมาะสมกับผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 

รายตําบล โดยเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรเปน

ผูดําเนินการสํารวจและรวบรวม 
     - โดยนําชั้นขอมูลเขตความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ

การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ซอนทับกับชั้นขอมูลขอบเขต

การปกครองระดับตําบล  

      - คํานวณผลผลิตขาวโดยประมาณ จากสัดสวนของ

พื้นที่เขตความเหมาะสมของแตละตําบล โดยนําผลผลิต

ระดับตําบลที่สํารวจโดยกรมสงเสริมการเกษตรมากําหนด

ระดับผลผลิตของพ้ืนที่ตามเขตความเหมาะสม บริบูรณ  สม

ฤทธิ์ และคณะ (2543) ไดกําหนดคาผลผลิตขาวตามระดับ

วามเหมาะสมของพื้นที่โดยนําคาผลผลิตเฉลี่ย +20 กก./ไร 

เปนชวงของผลผลิตขาวพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 

การวิจัยครั้งนี้ นําคาผลผลิตเฉลี่ยกําหนดเปนผลผลิตของ

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง คาผลผลิตเฉลี่ยบวก 

20 กก./ไร เปนผลผลิตของพื้นที่มีความเหมาะสมสูง และ

ผลผลิตเฉลี่ยลบ 20  กก./ไร เปนผลผลิตของพื้นที่ 

       - นําผลผลิตจากการสํารวจเปรียบเทียบกับผลผลิต

โดยประมาณที่ไดจากการคํานวณตามสัดสวนของพื้นที่เขต

ความเหมาะสม   

 4.7 จัดทําแผนที่ 
 จัดทําแผนที่เขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว

ขาวดอกมะลิ 105 ตามสมรรถนะของพื้นที่ ดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการ

ปกครองบนแผนที่ เพื่อใหสามารถอางอิงถึงตําแหนงของ

พื้นที่จากการวิเคราะหได 
 

5. ผลการศึกษา 

 5.1. ผลการวิเคราะหความตองการของขาวขาวดอก
มะลิ 105  

  5.1.1 สภาพพื้นที่ 

 จากความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานและความลาด

ชัน ที่มีความเหมาะสมมากสําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 

105 ไดแก ภูมิสัณฐานที่ราบน้ําทวมถึง ที่ราบขั้นบันไดระดับ
ต่ํา สวนภูมิสัณฐานที่ราบขั้นบันไดระดับกลางและที่ราบ

ขั้นบันไดขั้นสูงมีความเหมาะสมปานกลาง และตองพิจารณา

ความลาดชันของพื้นที่ประกอบกัน ซ่ึงเมื่อความลาดชันของ

พื้นที่มากขึ้นศักยภาพจะลดลง เนื่องจากมีโอกาสที่จะขาดน้ํา

เมื่อปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ แสดงในตารางที่ 2 
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   ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานและความ  

ลาดชัน 

ความลาดชัน Sl (%) ภูมิสัณฐาน 

Sl <1 Sl =1–2 Sl=2–5 Sl >5 

ที่ราบน้ําทวมถึง S1 S1 - - 

ที่ ร าบขั้ นบั น ได

ระดับลาง 

S1 S1 - - 

ที่ ร าบขั้ นบั น ได

ระดับกลาง 

S2 S3 N N 

ที่ ร าบขั้ นบั น ได

ระดับสูง 

S2 S3 N N 

เชิงเขา S1 S2 N N 

ภูเขา - - N N 

  

       5.1.2 สภาพภูมิอากาศ 

  จากการประมาณคาน้ําฝนเชิงพื้นที่ พบวา

จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ํ าฝนเฉลี่ยในชวงการ

เจริญเติบโตมีเพียงพอสําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 

คืออยูระหวาง 800-1,400 มิลลิเมตร  
 5.1.3 คุณสมบัติทางเคมีของดิน  
         (1) ดัชนีความเปนประโยชนของธาตุ

อาหาร จากปจจัยวินิจฉัย 4 ปจจัยคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โปรแตสเซียม และปฏิกิริยาดิน ไดระดับความเหมาะสมของ

ดัชนีความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คะแนนการจัดเขตความเหมาะสมดัชนีความเปน

ประโยชนของธาตุอาหาร 

ระดับความเหมาะสม คะแนน ชวงคะแนน 

มีความเหมาะสมมาก 1.0 > 0.40960 

มีความเหมาะสมปานกลาง  0.8 0.17335 - 

0.40960 

มีความเหมาะสมนอย 0.5 0.06250 - 

0.17355 

ไมมีความเหมาะสม 0.2 < 0.06250 

  

 (2) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร จากปจจัย

วินิจฉัย 2 ปจจัยคือ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ

บวก และความอิ่มตัวดวยดาง ไดระดับความเหมาะสมของ

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 คะแนนการจัดเขตความเหมาะสมความจุในการ

ดูดยึดธาตุอาหาร 
ระดับความเหมาะสม คะแนน ชวงคะแนน 

มีความเหมาะสมมาก 1.0 > 0.640 

มีความเหมาะสมปานกลาง 0.8 0.515 - 0.640 

มีความเหมาะสมนอย 0.5 0.250 – 0.515 

ไมมีความเหมาะสม 0.2 < 0.250 

  
         5.1.4  คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
 (1) ความสัมพันธระหวางความเปนประโยชนของ

ออกซิเจนตอรากพืชกับการรักษาน้ําของเนื้อดิน ตารางที่ 5 
                (2) ความสัมพันธจากคุณภาพที่ดินใน ขอ (1) 

รวมกับสภาวะการหยั่งลึกของรากโดยการวิเคราะหซอนทับ

แบบเมทริกซ แสดงในตารางที่ 6 

          5.1.5 ความเปนพิษของดิน 

 ปริมาณเกลือที่สะสม จากสภาพการนําไฟฟา 

(mmho/cm) 
 EC < 2  ความเหมาะสมสูง  
 EC 2-4 ความเหมาะสมปานกลาง 
 EC 4-8 ความเหมาะสมต่ํา 
           EC >8 ไมมีความเหมาะสม 
 

 5.1.6 พื้นที่สําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 

105 

 จากการซอนทับชั้นขอมูลความเหมาะสมของปจจัย

ตางๆ ทั้ง 5 ชั้น ผลการคูณคาคะแนนจากสมการ  ความ

เหมาะสมของที่ดิน = To x Cl x SC x SP x X ไดคะแนน

สําหรับการจัดเขตความเหมาะสมของพื้นที่ ดังตารางที่ 7 

  5.2. ผลการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่

สําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105  
  5.2.1 สภาพพื้นที่ 
 ลักษณะพื้นที่โดยรวมมีความเหมาะสมมาก รอยละ

ลักษณะพื้นที่โดยรวมมีความเหมาะสมมาก รอยละ 44 อยู

ตอนกลางและทิศตะวันตกของจังหวัด เขตอําเภอพิบูลมังสา

หาร อําเภอเดชอุดม อําเภอเขื่องใน พื้นที่ที่มีศักยภาพปาน

กลางมีรอยละ 42 สวนใหญกระจายอยูบริเวณตอนบนของ 
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธความลึกของดินกับ

ความสัมพันธของเนื้อดินกับการระบายน้ําของดิน 

ความสัมพันธของเนื้อดิน

กับการระบายน้ําของดิน ความลึกของดิน 

S1 S2 S3 N 

ตื้นมาก, < 25 เซนติเมตร 

(very shallow) 

S3 S3 N N 

ตื้น, ระหวาง 25-50 

เซนติเมตร (Shallow) 

S2 S2 N N 

ลึกปานกลาง, ระหวาง 50-100 

เซนติเมตร  (Moderately deep) 

S1 S2 S3 S3 

ลึก, ระหวาง 100-150 

เซนติเมตร (Deep) 

S1 S1 S2 S3 

ลึกมาก, มากกวา 150 

เซนติเมตร  (Very deep) 

S1 S1 S3 S3 

 

ของจังหวัด เขตอําเภอตระการพืชผล  อําเภอตาลสุม  อําเภอ

ศรีเมืองใหม  อําเภอสําโรง  อําเภอบุณฑริก  พืน้ที่มีความ

เหมาะสมนอยรอยละ  4  สวนที่เหลือเปนพื้นที่ไมมีความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7  คะแนนการจัดเขตความเหมาะสมของพื้นที่ 
ระดับความเหมาะสม คะแนน ชวงคะแนน 

มีความเหมาะสมมาก 1.0 > 0.32768 

มีความเหมาะสมปาน

กลาง 

0.8 0.148215-0.32768 

มีความเหมาะสมนอย 0.5 0.03125–0.148215 

ไมมีความเหมาะสม 0.2 < 0.03125 

 
เหมาะสมรอยละ12 บริเวณฝงตะวันออกของจังหวัด      

(ภาพที่  2) 
  5.2.2 ภูมิอากาศ 
  จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูการ
เจริญเติบโตของขาว อยูระหวาง 800–1,400 มิลลิเมตร เขต
พ้ืนที่ที่มีฝนมากอยูในระดับมีความเหมาะสมมากอยูดานทิศ
ตะวันออกเขตที่มีความเหมาะสมปานกลางเปนพื้นที่สวน 

 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อดินกับการระบายน้ําของดิน 

การระบายน้ําของดิน 

การ

ระบาย

น้ําเลว

มาก 

การ

ระบาย

น้ําเลว 

การระบาย

น้ํา

คอนขาง

เลว 

การระบาย

น้ําดีปาน

กลาง 

การระบาย

น้ําดี 

การระบาย

น้ํา

คอนขาง 

มาก 

การระบาย

น้ํามาก

เกินไป 
เน้ือดิน 

(VP) (P) (SWP) (W) (W) (SE) (E) 

ดินทราย (Sand: S) N N N N N N N 

ดินทรายปนดินรวน (Loamy sand: LS) S2 S2 S3 N N N N 

ดินรวนปนทราย (Sandy loam: SL) S2 S2 S2 S3 N N N 

ดินรวน (Loam: L) S2 S2 S2 S3 S3 N N 

ดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam: SCL) S1 S1 S1 S2 S3 N N 

ดินรวนปนดินเหนียว (Clay Loam: CL) S1 S1 S1 S2 S2 N N 

ดินทรายแปง (Silt: Si) S2 S2 S3 S3 S3 N N 

ดินรวนปนทรายแปง (Silt loam: SiL) S2 S2 S3 S3 S3 N N 

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (Silty clay loam: 

SiCL) 

S2 S2 S3 S3 S3 N N 

ดินเหนียวปนทรายแปง (Silty clay: SiC) S2 S2 S3 S3 N N N 

ดินเหนียวปนทราย (Sandy Clay: SC) S2 S2 S3 S3 N N N 

ดินเหนียว (Clay: C) S1 S1 S1 S1 S2 N N 



      การวิเคราะหเชิงบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่สําหรับ 
     ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาศัยนํ้าฝน 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 
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ใหญของจังหวัด คือมีปริมาณน้ําฝนมีอยูในชวง 800-1,200 

มิลลิเมตรอยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด (ภาพที่  3)  

  5.2.3 คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

         คุณสมบัติทางเคมีของดิน พบวา ความเปน

ประโยชนของธาตุอาหาร และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหารอยูในระดับมีความเหมาะสมนอย ดังนั้นความ

เหมาะสมของคุณสมบัติทางเคมีของดินจึงเปนพื้นที่ที่ไมมี

ความเหมาะสม   ถึงรอยละ 75 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก

มีนอยมาก คือมีรอยละ 0.4 พื้นที่มีความเหมาะสมปาน

กลางรอยละ 4.4 อยูบริเวณตอนบน และพื้นที่มีความ

เหมาะสมนอยกระจายอยูทั่วไปบริเวณตอนกลางและตอนบน

ของจังหวัดเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอเขื่องใน อําเภอ

เดชอุดม (ภาพที่ 4) 

        5.2.4    คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

  พบวาพื้นที่สวนใหญมีความเหมาะสมปาน

กลางคิดเปนรอยละ 44 บริเวณอําเภอนาจะหลวย อําเภอ

เดชอุดม อําเภอน้ํายืน อําเภอตาลสุม อําเภอตระการพืชผล 

พื้นที่ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของดินในระดับมีความ

เหมาะสมมากมีรอยละ 27 อยูบริเวณเขตอําเภอพิบูลมังสา

หาร อําเภอเขื่องในเปนสวนใหญ (ภาพที่ 5) พิจารณาจาก

คุณภาพที่ดินพบวาสวนใหญเปนดินมีความลึกซ่ึงมีความ

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว สวนเนื้อดินสวนใหญมีความ

เหมาะสมระดับปานกลาง การระบายน้ําของดินมีความ

เหมาะสมในระดับปานกลาง 

 
         5.2.5   ความเปนพิษของดิน 

800-1,200 มิลลิเมตรอยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด 

(ภาพที่  3)  

  5.2.3 คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

         คุณสมบัติทางเคมีของดิน พบวา ความเปน

ประโยชนของธาตุอาหาร และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหารอยูในระดับมีความเหมาะสมนอย ดังนั้นความ

เหมาะสมของคุณสมบัติทางเคมีของดินจึงเปนพื้นที่ที่ไมมี

ความเหมาะสม   ถึงรอยละ 75 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก

มีนอยมาก คือมีรอยละ 0.4 พื้นที่มีความเหมาะสมปาน

กลางรอยละ 4.4 อยูบริเวณตอนบน และพื้นที่มีความ

เหมาะสมนอยกระจายอยูทั่วไปบริเวณตอนกลางและตอนบน

ของจังหวัดเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอเขื่องใน อําเภอ

เดชอุดม (ภาพที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่สําหรับ

การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 

 

ภาพที่ 3 แผนที่ความเหมาะสมของภูมิอากาศ

สําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 



การวิเคราะหเชิงบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่สําหรับ 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาศัยนํ้าฝน 
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        5.2.4    คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

  พบวาพื้นที่สวนใหญมีความเหมาะสมปาน

กลางคิดเปนรอยละ 44 บริเวณอําเภอนาจะหลวย อําเภอ

เดชอุดม อําเภอน้ํายืน อําเภอตาลสุม อําเภอตระการพืชผล 

พื้นที่ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของดินในระดับมีความ

เหมาะสมมากมีรอยละ 27 อยูบริเวณเขตอําเภอพิบูลมังสา

หาร อําเภอเขื่องในเปนสวนใหญ (ภาพที่ 5) พิจารณาจาก

คุณภาพที่ดินพบวาสวนใหญเปนดินมีความลึกซ่ึงมีความ

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว สวนเนื้อดินสวนใหญมีความ

เหมาะสมระดับปานกลาง การระบายน้ําของดินมีความ

เหมาะสมในระดับปานกลาง 

 พื้นที่สวนใหญมีระดับความเค็มที่ไมกระทบตอการ

ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยพบวาพื้นที่ที่มีสภาพการนํา

ไฟฟามากกวา 2 mmho/cm และไมเกิน 4  2 mmho/cm  

จัดอยูในเขตที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีเพียงรอยละ 1  

(ภาพที่ 6) 

          5.2.6 ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการปลูก

ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 เขตความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการปลูกขาว

ขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 7) 

ประกอบดวย 

          เ ข ต พื้ น ที่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส มม า ก  มี พื้ น ที่ 

1,869,701 ไร คิดเปนรอยละ 19 อยูบริเวณตอนกลาง ทิศ

ตะวันออกของจังหวัด กระจายอยูมากบริเวณอําเภอพิบูลมัง

สาหาร อําเภอสําโรง กิ่งอําเภอาตาล และบางสวนบริเวณ

อําเภอเดชอุดม อําเภอเขื่องใน   

          เขตพื้นที่ มีความเหมาะสมปานกลาง  มีพื้นที่ 

3,345,781 ไร คิดเปนรอยละ 34 อยูบริเวณตอนลางของ

จังหวัด กระจายอยูมากบริเวณอําเภอเดชอุดม กิ่งอําเภอ

สวางวีระวงศ อําเภอบุณฑริก กิ่งอําเภอนาเยีย อําเภอตาลสุม 

อําเภอเมือง อําเภอเขื่องใน อําเภอนาจะหลวย อําเภอ

ตระการพืชผล 

           เ ข ตพื้ น ที่ มี ค ว า ม เ หม า ะ สมน อ ย  มี พื้ น ที่  

2,656,943 ไร  คิดเปนรอยละ  27 อยูบริ เวณดานทิศ

ตะวันตกตอนบน และทิศตะวันตกของจังหวัด กระจายอยู

บริเวณอําเภอมวงสามสิบ  อําเภอวารินชําราบ  อําเภอ โขง

เจียม อําเภอเขมราฐ  อําเภอสิรินธร อําเภอกุดขาวปุน  กิ่ง

อําเภอน้ําขุน 

        เขตพื้นที่ไมมีความเหมาะสม มีพื้นที่ 1,968,106  

ไร คิดเปนรอยละ 20 อยูบริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใต

ของจังหวัด บริเวณอําเภอบุณฑริก อําเภอโขงเจียม อําเภอสิ

รินธร อําเภอโพธิ์ไทร 

 5.3. การประเมินความถูกตอง 

 การประเมินความถูกตองโดยการตรวจสอบพื้นที่

เขตความเหมาะสมกับขอมูลผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 

รายตําบลจากการสํารวจ ซ่ึงผลผลิตเฉลี่ยของขาวขาวดอก

มะลิ 105 จังหวัดอุบลราชธานี คือ 380 กก./ไร ดังนั้น 

ผลผลิตขาวของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากเทากับ 400 

กก./ไร และผลผลิตของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอยเทากับ 

360 กก./ไร  จากการเปรียบเทียบผลผลิตที่คํานวณจาก

สัดสวนของพื้นที่เขตความเหมาะสมกับผลผลิตขาวที่สํารวจ 

พบวา ผลผลิตขาวที่คํานวณไดจากเขตความเหมาะสมของ

พื้นที่ที่ ไดจากการประเมินที่ดินในแตละตําบล มีความ

สอดคลองกับผลผลิตขาวจากการสํารวจ กลาวคือในตําบลที่

มีสัดสวนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากผลผลิตขาวจะอยู

ในเกณฑสูงกวาเขตที่มีพื้นที่ความเหมาะสมต่ํากวา และเมื่อ

พิจารณาผลผลิตในแตละตําบลรายอําเภอ พบวาผลผลิต  

ของแตละตําบลจากการคํานวณจากสัดสวนพื้นที่มีแนวโนม

ในทางเดียวกับผลผลิตขาวจากการสํารวจ (ภาพที่ 8-9) 

 
6. สรุป 
 ผลการกําหนดเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเปนเขต

สงเสริมสําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105  

 การกําหนดเขตปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยใชวิธีการ

ประเมินความเหมาะสมที่ดินจากปจจัยความตองการของขาว

ขาวดอกมะลิ 105 พบวา ปจจัยที่นํามาใชในการประเมิน

ที่ดินประกอบดวย 1) ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ประเมินจากความสัมพันธของลักษณะภูมิสัณฐานกับความ

ลาดชัน วิเคราะหความสัมพันธดวยการซอนทับแบบเมทริกซ 

และจําแนกหนวยที่ดินเบ็ดเตล็ดซ่ึงไมสามารถปลูกขาวได

ออก ไดแก พื้นที่หินโผล บอลูกรัง    2) ความเหมาะสมของ

ภูมิอากาศ ไดแก  ปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูการเจริญเติบโต   

3) ความเหมาะสมคุณสมบัติทางเคมีของดินไดแก ความเปน

ประโยชนของธาตุอาหารในดิน ความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร 4) ความเหมาะสมคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

วิเคราะหจากความสัมพันธของคุณภาพที่ดิน 3 ชนิด ไดแก 

ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช การรักษาน้ํา

ของเนื้อดิน สภาวะการหยั่งลึกของราก และ 5) ความเปน

พิษของดินไดแก การมีเกลือมากเกินไป ขอมูลของปจจัย

ทั้งหมดถูกสรางและปรับปรุงเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่และ 
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ภาพที่ 4 แผนที่คุณสมบัติทางเคมีของดินสําหรับการปลูก
ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 

ภาพที่ 6 แผนที่ความเปนพิษของดินสําหรับการปลูก

ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 

ภาพที่ 5 แผนที่คุณสมบัติทางกายภาพของดินสําหรับการปลูก
ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 

ภาพที่ 7 แผนที่เขตสําหรับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 



การวิเคราะหเชิงบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่สําหรับ 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาศัยนํ้าฝน 
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6%

0%68%

26%

พื้นที่ S1

พื้นที่ S2

พื้นที่ S3

พื้นที่ N
 

ผลผลิตที่คํานวณได 392 กก./ไร ผลผลิตเกษตกรร 415 กก./ไร  

 

ภาพที่ 8 สัดสวนพื้นที่เขตความเหมาะสมและผลผลิตขาว 

ตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร   
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สําโรง โนนกาเล็น หนองไฮ โนนกลาง คอนอย โคกสวาง โคกกอง บอน ขามปอม

ตําบล

ผล
ผล
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กก

./ไ
ร)

ผลผลิตจากการคํานวณ ผลผลิตจากพ้ืนท่ี  
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลผลิตขาวจากการคํานวณกับผลผลิต

ขาวจากการสํารวจ ในอําเภอสําโรง 

 

ขอมูลประกอบ ดวยระบบสาร สนเทศภูมิศาสตรโดยนําชั้น

ขอมูลตางๆ บูรณาการกันดวยการวิเคราะหซอนทับ เพื่อ

สรางหนวยแผนที่ แลวนํามาประเมินความเหมาะสมของ

ที่ดินดวยสมการคณิตศาสตรแบบผลคูณ ดังนี้ 
 ความเหมาะสมของที่ดิน = TO x Cl x SO x SP x X 

จากการวิ เ คราะหพบว า  พื้ นที่ ส วน ใหญ ของจั งหวั ด

อุบลราชธานีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวขาวดอกมะลิ

105 ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีความเหมาะสมปาน

กลาง มีความเหมาะสมนอย และไมมีความเมาะสมคิดเปน

พื้นที่ 1,911,791.45, 3,321,616.80, 2,675,398.18, 

1,931,724.82 ไร หรือรอยละ 19, 34, 27 และ 20 

ตามลําดับ อําเภอที่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง ไดแก 

อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอเดชอุดม อําเภอเขื่องใน อําเภอ

ตระการพืชผล พื้นที่ที่สามารถสงเสริมใหปลูกขาวขาวดอก

มะลิ 105 ได สวนใหญอยูบริเวณตอนกลางและกระจายอยู

เล็กนอยตอนบนฝงตะวันออกของจังหวัด สวนพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมปานกลางอยูบริเวณตอนลาง และตอนกลางฝง

ตะวันตกของจังหวัด ซ่ึงสามารถปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 

ไดโดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน เนื่องจากมี

ความเหมาะสมความเปนประโยชนของธาตุอาหารและ

ความสามารถในการดูดยึดอาหารระดับต่ํา 
 จะเห็นไดวาการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขา

มารวบรวม จัดเก็บ ผสมผสานขอมูลเชิงพื้นที่ ทําใหทราบ

ระดับความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการปลูกขาวขาวดอก

มะลิ 105 สามารถจําแนกสภาพพื้นที่ กําหนดเขตพื้นที่ที่

ความคลายคลึงกัน ทําใหผูใชสามารถแยกแยะ ทําความ

เขาใจปญหา ระบุตําแหนงที่ชัดเจน เพื่อเปนขอมูลในการ

สงเสริม การถายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ตอไป 

 
7. ขอเสนอแนะ 
 (1) ปจจัยที่นํามาวิเคราะหประเมินความเหมาะสม

ของพื้นที่จึงยังเปนปจจัยที่สงผลในดานการเจริญเติบโตและ

การเพิ่มผลผลิต ในอนาคตควรมีการรวบรวมและศึกษา

ความตองการของขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยเนนในดาน

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพขาว เชน ความหอมของขาว 

 (2) งานวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรควรจัดเก็บขอมูลในรูกแบบฐานขอมูล ในลักษณะ

เชิงพื้นที่โดยละเอียด โดยเฉพาะตําแหนงทางภูมิศาสตร 
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