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Abstract 
 Thailand accounts for over 25% of the total 
global rice export. There exists no information available 
on the zoning of the rice cultivating areas. Zoning rice 
cultivating areas according to integrated land qualities 
is essential to increase productivity. The objective of 
this study is then to establish the zones suitable for 
rice cultivation according to the integration of land 
qualities concerned. The study area, Northeastern 
Thailand, covers an areas of about 170,000 sqkm of 
which accounted for over 30% is the rice cultivating 
areas. The study was based mainly on the FAO 
quideline for land evaluation. The selected land 
qualities for the zoning include water availability, 
irrigation areas, soil properties, salt hazard, topography 
and land form. Each of the land qualities or thematic 
layers was digitally encoded in GIS database. Overlay 
operation on the layers was digitally performed with the 
criteria set. The criteria set was the integrated land 
qualites according to the rice requirement and assigned 
at 3 levels of suilability. The suitability rating model 
applied to the resultant polygonal layers provided the 
suitability classes. The results show that in the 
Northeast high, medium and marginal suilability 
account for 7.11, 15.16 and 35.92% respectively. The 
spatial medelling provides an approach to identify 
parametric values in the model, overall insight into the 
land qualities affecting the zoning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
 ประเทศไทยสงขาวออกเกินกวา 25% ของทั้ง
โลกแตการปลูกขาวยังไมมีการจัดแบงเขตที่ชัดเจน การ
แบงเขตพื้นที่ปลูกขาวจึงมีความจําเปนเพื่อยกระดับ
ผลิตผลตามคุณภาพของที่ ดิน  วัตถุประสงค ของ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจัดทําเขตการปลูกพืช ตาม
คุณภาพของที่ดินเชิงบูรณาการ พื้นที่ศึกษาครอบคลุม
พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงมีเนื้อที่ประมาณ 
170,000 ตร.กม. ซ่ึงมีเนื้อที่ปลูกขาวเกินกวา 30% 
ของพื้นที่ทั้งภาค การศึกษาไดอาศัยหลักของ FAO ใน
การประเมินพื้นที่ความเหมาะสมของขาว โดยไดเลือก
คุณภาพที่ดินเกี่ยวของคือ ความเปนประโยชนของน้ํา 
เขตชลประทาน คุณสมบัติของดิน อันตรายจากความ
เค็มของดิน ภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน ฐานขอมูลของ
คุณภาพดินดังกลาวไดสรางขึ้นในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และทําการวิเคราะหแบบซอนทับตามเงื่อนไข
ที่กําหนด เง่ือนไขนี้เปนไปตามความตองการของขาว มี
สามระดับ และใชแบบจําลองในการจัดระดับชั้น ผล
การศึกษาพบวา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ปลูกขาวที่เหมาะสมมาก ปานกลาง และ นอย คิดเปน 
7.11, 15.16 และ 35.92% ตามลําดับ แบบจําลองเชิง
พื้ นที่ ส ามารถใช เป นแนวทาง เพื่ อกํ าหนดค า ใน
แบบจําลอง และคุณภาพที่ดินที่มีผลตอการแบงเขต
ความเหมาะสมในการปลูกขาว 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ทวีปเอเชียมีผลิตผลขาวเกินกวา 90% ของทั้งโลก 
ประเทศผูผลิตขาวที่ใหญที่สุดคือประเทศจีน และประเทศที่
เปนผูผลิตหลักไดแก อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม และ
ไทย สวนประเทศที่สงขาวออกไดแก ไทย เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 
 ประเทศที่สงออกขาวอันดับหนึ่ง คือ ไทย สงออก
เกินกวา 25% ของขาวที่สงออกทั้งหมด โดยเฉพาะขาว
คุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่มีพื้นที่
นาขาวมากที่สุด คือ มากกวา 30% ของเนื้อที่ของภาค แต
ผลผลิตอยู ในเกณฑต่ํ า  การที่ประเทศไทยจะดําเนิน
ยุทธศาสตรในฐานผูผลิต และสงเสริมใหสถานภาพของ
ชาวนาใหดีขึ้น จากการพัฒนาและการวิจัยที่หลากหลาย ไม
วาจะเปนการปรับปรุงพันธุขาว การจัดการที่ดิน  เทคนิค
การผลิต และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ แลวการกําหนดเขตการ
ปลูกตามความเหมาะสมของที่ดินนาเปนแนวทางหนึ่ง        
ที่รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจน ดังนั้นในการวิจัยนี้นาจะนํา    
ไปสู ก า ร ว า งแผนกํ าหนด เขตการปลู ก ข า ว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางมีเหตุผล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ 105,515,837 ไร หรือประมาณ 1 ใน     3 
ของพื้นที่ประเทศ สวนใหญการใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่ สํ าคัญ  ไดแก  ขาว  มัน
สําปะหลัง ออย ขาวโพด มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉพาะป 2548 ถึง 
33,002,755 ไร, 3,492,630 ไร, 2,491,057 ไร, 1,505,103 
ไร ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 
 สําหรับพื้นที่ปลูกขาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีจํานวนเนื้อที่รวมมากกวาทุกภาคของประเทศ แตได
ผลผลิตตอไรต่ําสุด เพียง 340 กิโลกรัม เนื่องจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี ทรัพยากรที่ดินที่เหมาะตอการปลูก
ขาวนั้นมีปริมาณนอย ที่ดินมีขอจํากัดการใชประโยชนมาก  
เชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทราย ทําใหการ
อุมน้ําต่ําไปดวย การกระจายตัวของฝนไมแนนอน ระบบ
ชลประทานมีนอย เปนตน ที่ผานมานั้น เกษตรกรใน
ภูมิภาคนี้ นิยมปลูกขาวไวรับประทานเองภายในครอบครัว 
สวนที่ เหลือจึงนํามาขาย  การเลือกพื้นที่ปลูกขาวนั้น 
เกษตรกรไมคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่วาเหมาะสมตอการ
นํามาใชประโยชนเพาะปลูกขาวหรือไม ผลที่ตามมา ก็พบวา
บางพื้นที่ ใหผลผลิตคอนขางสูง แตบางพื้นที่(สวนใหญ)ให
ผลผลิตต่ํา ไมคุมกับการลงทุน และยังไดกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมตามมาอีกหลายประการ 

 รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการใชประโยชนที่ดิน มี
ความยั่งยืนและลดปญหาผลกระทบการใชที่ดินผิด
ประเภท  ดวยการนําขอมูลดานกายภาพของพื้นที่
โดยเฉพาะขอมูลดิน มาประเมินถึงความเหมาะสมตอ
การนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละ
ประเภท แตวิธีการนี้พิจารณาขอมูลเพียงองคประกอบ
เ ดี ย ว  ซ่ึ ง ไ ม เ พี ย ง พ อ  ทั้ ง ที่ ท รั พ ย า ก รที่ ดิ น นั้ น
ประกอบดวยหลายองคประกอบ  เชน  ดิน อากาศ 
ปริมาณน้ําฝน แสงแดด ความลาดชัน เปนตน และเปน
องค ป ร ะกอบที่ พื ช ต อ งการ ใช ป ร ะ โยชน ในการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิต 
 FAO ไดเสนอวิธีการประเมินที่ดินสําหรับปลูก
พืชไวในป ค.ศ. 1983 วิธีการนี้ไดเนนถึงการนําคุณภาพ
ของที่ดินหลายประเภทมาวิเคราะหรวมกัน ไดผลลัพธ
เปนแผนที่แสดงความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืช 
หรือสามารถจําแนกพื้นที่ออกเปน พื้นที่ความเหมาะสม
มาก ปานกลาง เล็กนอยและไมเหมาะสมสําหรับปลูก
พืช วิธีการของ FAO ก็ถูกนํามาดัดแปลง และใชกัน
แพรหลายในหลายประเทศ แตวิธีการของ FAO นี้ไดใช
หรือประเมินคุณภาพที่ดินหลายประเภท ดังนั้นจึง
จําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถ
สูง มาใชในการเก็บขอมูลที่ซับซอนเหลานี้ พรอมที่ดึง
ขอมูลมาใชในการวิเคราะหพื้นที่ไดงาย ซ่ึงระบบ GIS นี้
สามารถตอบสนอง หรือเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
ประเมินที่ดินไดเหมาะสม (Paiboonsak et al, 2004) 

ธงชัย และชรัตน (2545) ไดสรางแบบจําลอง
เชิงพื้นที่แสดงการประเมินที่ดินภายใตระบบ GIS ซ่ึง
ชวยใหการประเมินมีประสิทธิภาพมาก และมีความ
ถูกตองสูง (Mongkolsawat, 1997) จงรักและชรัตน 
(2549) ไดนําระบบ GIS มาเปนเครื่องในการประเมิน
ที่ดิน ผูใชสามารถเนนพื้นที่เปาหมายไดเฉพาะสวน ทํา
ใหงายตอการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสูพื้นที่ 
นอกจากนี้ผลจากการประเมินความเหมาะสม ดวย
ระบบ GIS ไดฐานขอมูลสามารถสนับสนุนผูจัดทําแผน 
(Decision-makers) และเกษตรในการเลือกตัดสินใจ
ปลูกพืชไดเปนอยางดี (Duc, 1999) 

ดังนั้น การสรางขอสนเทศเชิงพื้นที่แสดงความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ที่ ดิ น สํ า ห รั บ ป ลู ก ข า ว ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบูรณาการขอมูลตามแนวทาง
ของ FAO และใชระบบ GIS เปนเครื่องมือชวยวิเคราะห 
นาจะใหผลที่สามารถนําไปสนับสนุนการจัดทําแผนการ
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ใชที่ดินไดสอดคลองกับพื้นที่ และคาดหวังวาจะกอใหเกิด
การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อสรางขอสนเทศเชิงพื้นที่แสดงความเหมาะสม
สําหรับปลูกขาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบูรณา
ขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
3. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษา เปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย  ที่มี เนื้ อที่ รวมประมาณ  105,515,837 ไร 
(กรมการปกครอง, 2547) หรือหนึ่งในสามของประเทศ และ
ตั้งอยูที่ระหวางเสนรุงที่ 14° 14´ ถึง 18° 27´ เหนือ และ
ระหวางเสนแวงที่ 101° ถึง 105° 35´ ตะวันออก (ภาพที่ 1)  
 

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่สวนใหญ
เปนที่ราบ โดยลาดเอียงไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 
คลายแองกระทะหงาย บริเวณขอบของภูมิภาคดานทิศเหนือ
และตะวันออก เปนแมน้ําโขง สวนดานตะวันตกและใต เปน
แนวของเทือกเขา ซ่ึงเปนตนน้ําสายสําคัญของภูมิภาค 
ตอนกลางภาคมีแนวเทือกเขาผาน ซ่ึงไดแบงภูมิภาค
ออกเปน 2 สวน ตามลักษณะการรับน้ํา (Basin) ไดแก แอง

สกลนคร ซ่ึงอยูทางตอนบน และแองโคราช ซ่ึงอยูทาง
ตอนลาง สภาพพื้นที่ภายในแตละแอง เปนที่เนินสลับกับ
ที่ราบ คลายลูกคลื่นลอนลาด 

การใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่เนินหรือที่ดอน 
สวนใหญใชเพาะปลูกพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน รองลงมาเปนไมผล ยางพารา 
และปาไม  พื้นที่ปาไมของภูมิภาคนี้ สวนใหญเปนผืนปา
ขนาดเล็ก และอยูกระจัดกระจายทั่วไป สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินบนที่ราบหรือที่ราบลุม ใชเพาะปลูกขาว
เปนหลัก  

การกระจายตัวของฝนในภูมิภาคไมแนนอน 
ปริมาณน้ําฝนรายปเฉล่ียเชิงพ้ืนที่อยูในชวง 900-3000 
มิลลิเมตร โดยพื้นที่สวนใหญทางดานตะวันตกมีปริมาณ
นอยสุด และปริมาณจะเพิ่มมากขึ้นทางดานตะวันออก 
 
4. วิธีการศึกษา 
 4.1แนวคิดของการศึกษา 
 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ สําหรับ
ปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ไดยึดแนว
ทางการประเมินที่ดิน (Land Evaluation) ขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ได
เสนอไวในป 2526 (FAO, 1983) ดวยการประเมินความ
เหมาะสม (Suitability Evaluation) ระหวางคุณภาพ
ที่ดิน (Land Qualities) และปจจัยที่ขาวตองการใชใน
การเจริญเติบโตและใหผลผลิต ผลที่ไดจากการประเมิน
ความเหมาะสม สามารถจําแนกพื้นที่ได 4 ระดับความ
เหมาะสม ไดแก 
 1)  ระดับพื้นที่เหมาะสมมาก (Highly Suitable; 
S1) 
 2)  ระดับพื้นที่เหมาะสมปานกลาง  
               (Moderately Suitable; S2) 
 3)  ระดับพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย  
               (Marginally Suitable; S3) 
 4)  ระดับพื้นที่ไมเหมาะสม (Not Suitable; N) 
 การประ เมินความเหมาะสม  ได ใช ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
System; GIS) เปนเครื่องมือชวยในการศึกษา ขอมูล
คุณภาพที่ดินตางๆ ถูกจัดเก็บไวในรูปแบบฐานขอมูลเชิง
พื้นที่ โดยแยกเก็บไวเปนกลุมๆ ตามเนื้อหา รายละเอียด
ของการประเมินความเหมาะสมมีดังนี้ 
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4.2 ความตองการใชที่ดินของขาว 
พืชทุกชนิดตองการปจจัยในการเจริญเติบโต เชน 

ปจจัยธาตุอาหาร น้ํา อุณหภูมิ แสงแดด เปนตน ปจจัย
ตางๆ เหลานี้ตองมีครบตามที่พืชตองการ นอกจากนั้น
จะตองมีปริมาณที่พอเหมาะ ถามีปริมาณมากไปหรือนอยไป 
ก็จะเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยตางๆ 
เหลานี้ ถือไดวาเปนความตองการใชที่ดินของพืช(ขาว) 
FAO ไดเสนอปจจัยตางๆ เหลานี้ไว ในรูปของคุณภาพที่ดิน 
(Land Quality) มีทั้งหมด 25 ประเภท ในแตละคุณภาพ
ที่ดิน จะประกอบดวยปจจัยบงชี้หลายชนิด (Diagnostic 
Factors) และยังไดเสนอแนะใหเลือกคุณภาพที่ดินที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตพืช นอกจากนั้นจะตองเปน
คุณภาพที่ดินที่สามารถหาขอมูล หรือตรวจวัดไดในพื้นที่
ศึกษา  
 สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมปจจัยความ
ตองการใชที่ดินสําหรับปลูกขาว จากงานวิจัยของหลายทาน 
โดยเนนปจจัยดานกายภาพของที่ดินเปนหลัก ดังตารางที่ 
4.1 และ 4.2 

4.3 การรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลที่ ไดทํ าการรวบรวมนี้  เปนขอมูลหรือ
ขอสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณภาพที่ดินตามความตองการใช
ที่ดินสําหรับปลูกขาว(ตารางที่ 4.1) ขอมูลสวนใหญไดมีการ
ตรวจวัด และจัดเก็บไวในรูปแบบแผนที่และรายงาน โดย
หนวยงานตางๆ 

4.4 การสรางฐานขอมูล 
 ขอมูลที่ไดรวบรวมตามขอ 4.3 นั้น ขอมูลสวนใหญ
ไดจัดเก็บไวในรูป Analog Format ที่มีการจัดเก็บแบบแยก
สวน การศึกษาครั้งนี้ไดใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) มาเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหหรือประเมิน
พื้นที่ ฉะนั้นขอมูลตางๆ ที่ใชในการศึกษา ไดจัดเก็บไวในรูป 
Digital Format ตามโครงสรางขอมูลที่ GIS สามารถใช
วิเคราะหได โดยจัดเก็บขอมูลไวเปนกลุมๆ ตามลักษณะ
เนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของ ขอมูลดาน GIS เรียกวา ฐานขอมูล
เชิงพื้นที่  

การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ หรือการแปลงขอมูล 
Analog Format มาเปนขอมูล Digital Format นี้ประกอบ 2 
วิธี ตามประเภทขอมูล ไดแก ก) การสราง Spatial 
Database และ ข) การสราง Attribute Database  
 4.4.1 Spatial Database  
 ฐานขอมูลนี้ ไดจัดเก็บขอมูลขอบเขต และตําแหนง 
หรือขอมูลตัวแผนที่นั่นเอง โดยใชโครงสรางขอมูลเวกเตอร

ในการจัดเก็บขอมูล นอกจากนี้ไดจัดเก็บขอมูลไวใน
ระบบพิกัด UTM โซน 48 และไดสรางตารางขอมูลเก็บ
หน วยแผนที่ ไ ว  พรอมทั้ งกํ าหนดให เปนคียหลัก 
(Primary Key) ที่ใชในการเชื่อมโยงกับตารางขอมูลของ 
Attribute Database 

4.4.2 Attribute Database 
 ฐานขอมูลนี้ ไดจัดเก็บขอมูลคุณสมบัติตางๆ 
หรือผลการวิเคราะห ขอมูลสถิติ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
หนวยแผนที่ โดยใชโครงสรางตารางขอมูล 2 มิติ หรือ
โครงสราง Database File ในการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ 
การจัดเก็บยังคงแยกเก็บไวเปนไฟล ตามลักษณะเนื้อหา
ขอมูล พรอมทั้งสรางคียหลักไว เพื่อใชเชื่อมโยงกับ 
Spatial Database 

4.5 การประเมินพื้นที่สําหรับปลูกขาว 
 การประเมินพื้นที่สําหรับปลูกขาว ไดสราง
แบบจําลองเชิงพื้นที่ (Spatial Model) หรือผังการทํางาน   
ที่แสดงขั้นตอนการประเมินไวจนครบกระบวนการ ดัง
ภาพ ที่ 4.1  

4.5.1 การจัดชวงความเหมาะสม 
 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวแลว
นั้น ถูกนํามาจัดชวงความเหมาะสม พรอมกําหนดรหัส
ใหแตละชวง โดยพิจารณาชวงคาขอมูลจากตารางที่ 4.1 
และ 4.2 การกําหนดรหัสไดใชคาตัวเลขแทน ดังนี้ 
 1) S1หมายถึงชวงชั้นเหมาะสมมากมีคา  
                เทากับ1.0 
 2) S2 หมายถึงชวงชั้นเหมาะสมปานกลาง  
                มีคาเทากับ 0.8 
 3) S3 หมายถึงชวงชั้นเหมาะสมเล็กนอย  

    มีคาเทากับ 0.4 
4) N หมายถึงชวงชั้นไมเหมาะสม  
    มีคาเทากับ 0.1 

 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ที่ผานการจัดชวงความ
เหมาะสมแลวไดจัดเก็บผลลัพธไวเปนชั้นขอมูลใหม 
พรอมทั้งตั้งชื่อชั้นขอมูลไวดวย 

4.5.2 การประเมินคุณภาพที่ดินยอย 
 การประเมินคุณภาพที่ดินยอย นี้ไดทําการประเมิน
เฉพาะคุณภาพที่ดินที่เปน Soil Properties และ Topography 
(ตารางที่ 4.1 และ 4.2) เนื่องจากภายในแตละคุณภาพที่ดิน
ประกอบดวยปจจัยบงชี้มากกวา 1 ปจจัย จึงจําเปนตองทําการ
ประเมินภายในแตละคุณภาพที่ดินกอน รายละเอียดของการ
ประเมินแยกตามคุณภาพที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) การประเมินคุณภาพของดิน (Soil Properties) 

คุณภาพที่ดินที่เปน Soil Properties 
ประกอบดวย 2 ปจจัยบงชี้ และแตละปจจัยยัง
ประกอบดวยคุณสมบัติของดินหลายชนิด การประเมิน
คุณภาพที่ดินยอย 

ตารางที่ 4.1  ความตองการใชที่ดินของขาว (Land use requirement for rice) 
Land use requirement Factor Rating 

Land Quality Diagnostic Factor Unit S1(1.0) S2(0.8) S3(0.4) N(0.1) 
Sources 

Water Availability (RN) Annual Rainfall mm. >1500 1,100-1,500 800-1,100 <800 5,7 
Water Supply System (IRR)   Irrigation Area    5,7 
Soil Properties (S) S = CHEM x PHY  >0.8 0.4-0.8 0.1-0.4 <0.1  
 Soil Chemistry Properties (CHEM)        
 CHEM = N x P x K x pH  >0.16 0.026-0.16 0.003-0.026 <0.003  
 N % >0.5 0.08-0.5 0.04-0.08 <0.04 
 P ppm >50 25-50 10-25 <10 
 K ppm >60 30-60 <30  
 pH - 5.6-7.3 7.4-7.8 

4.5-5.5 
7.9-8.4 
4.0-4.5 

>8.4 
<4.0 

1,2,3,5 

 Soil Physical Properties (PHY)       
 PHY = DRN x TXT x DPT  >0.640 0.320-0.640 0.08-0.320 <0.080  
 Soil Drainage (DRN) Class 

(USDA) 
poor/very poor somewhat 

poorly 
mod. well well/very well 1,2,3,7 

 Soil Texture (TXT) - CL,SiC,SiCL,C L,SiL LS,SCL,SL S,G 4,7 
 Soil Depth (DPT) cm. >50 25-50 15-25 <15 1,2,6,7 
Salt Hazards (SAL) Soil Salinity Class Non-saline Low Medium High 1,3,7 
Topography (TOPO) Landform % Slope Class & % ดูความสัมพันธไดจากตารางที่ 4.2 3,7 
     
Remark:  Soil Texture(TXT); CL=Clay Loam, SiC=Silty Clay; SiCL=Silty Clay Loam; C=Clay, L=Loam, SiL=Silty Loam, LS=Loamy Sand, SCL=Sandy Clay Loam, 

SL=Sandy Loam, S=Sand, G=Gravel Soil 
 Sources 1=กรมพัฒนาที่ดิน (2535), 2=พรเพ็ญ (2541), 3=ธงชัย(2545), 4=Sys et al(1993), 5=Mongkolsawat(1997), 6=Thavone(1999),  
  7=Paiboonsak et al(2004). 

 
ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐาน (Landform) และความลาดชัน (Slope) สําหรับปลูกขาว 

Landform 
Slope (%) 

Flood Plain Low Terrace Middle Terrace High Terrace Foot Slope & 
Erosion Surface 

Mountain & 
Rock Outcrop 

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

Remark: S1=1.0, S2=0.8, S3=0.4, N=0 

 
ภาพที่ 4.1 แบบจําลองเชิงพื้นที่สําหรับการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกขาว 
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 1.1) การประเมินคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
(Soil Chemistry Properties) คุณสมบัติของดิน (ชั้น
ขอมูล) ที่นํามาใชประเมิน ประกอบดวยชั้นขอมูล N, P, K 
และ pH วิธีการประเมิน ก็โดยการนําชั้นขอมูลทั้ง 4 ชั้นมา
ซอนทับกัน (Overlay) ซ่ึงไดผลลัพธเปนชั้นขอมูลใหม 
พรอมตั้งชื่อชั้นใหเปน CHEM และกําหนดหนวยแผนที่
ความเหมาะสมใหใหม โดยพิจารณาจากผลคูณของขอมูล
ทุกชั้น ซ่ึงไดกําหนดชวงไวดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 ชวงความเหมาะสม ที่พิจารณาผลคูณของ N, 
P, K และ pH 
ชั้นความเหมาะสม N x P x K x pH 

เหมาะสมมาก  >0.160 

เหมาะสมปานกลาง 0.026-0.160 

เหมาะสมเล็กนอย 0.003-0.026 

ไมเหมาะสม <0.003 

 
     1.2) การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
(Soil Physical Properties) คุณสมบัติดิน ที่นํามาใชใน
การประเมิน ประกอบดวยการระบายน้ําของดิน (Soil 
Drainage; DRN) เนื้อดิน (Soil Texture; TXT) และความ
ลึกของดิน (Soil Depth; DPT) การประเมินนี้ ก็โดยการนํา
ชั้นขอมูลคุณสมบัติดินทั้ง 3 ประเภทนี้ (DRN, TXT, DPT) 
มาซอนทับกัน ซ่ึงไดชั้นขอมูลผลลัพธใหม พรอมตั้งชื่อชั้นให
เปน PHY และกําหนดหนวยแผนที่ความเหมาะสมใหใหม 
โดยพิจารณาจากผลคูณของขอมูลทุกชั้น ซ่ึงไดกําหนดชวงไว
ดังตารางที่ 4.4  

ตารางที่ 4.4 ชวงความเหมาะสม ที่พิจารณาผลคูณของ 
DRN, TXT และ DPT 
ช้ันความเหมาะสม DRN x TXT x DPT 
เหมาะสมมาก  >0.64 
เหมาะสมปานกลาง 0.32-0.64 
เหมาะสมเล็กนอย 0.08-0.32 
ไมเหมาะสม <0.08 

 
     1.3) การประเมินผลของคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของดิน โดยนําชั้นขอมูล CHEM และ PHY มา
ซอนทับกัน และตั้งชื่อชั้นขอมูลผลลัพธจากการซอนทับนี้ให
เปน S พรอมทั้งกําหนดหนวยแผนที่ความเหมาะสมใหใหม 
โดยพิจารณาจากผลคูณของขอมูลทุกชั้น ซ่ึงไดกําหนดชวงไว
ดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5  ชวงความเหมาะสม ที่พิจารณาผลคูณ
ของ CHEM และ PHY 
ช้ันความเหมาะสม CHEM x PHY 
เหมาะสมมาก  >0.8 
เหมาะสมปานกลาง 0.4-0.8 
เหมาะสมเล็กนอย 0.1-0.4 
ไมเหมาะสม <0.1 

 
ผลจากการประเมินในขั้นนี้ ถือไดวาเปนชั้นขอมูล

คุณภาพที่ดินของดิน (Soil) โดยเก็บไวที่ชั้นขอมูล S 
 
2) คุณภาพที่ดินที่เปน Topography 

 ปจจัยบงชี้ที่ ใช ในการประเมินสภาพพื้นที่ 
(Topography) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ป จ จั ย ภู มิ สั ณ ฐ า น 
(Landform) และความลาดชันของพื้นที่ (Slope) การ
ประเมินสภาพพื้นที่ก็โดยการนําชั้นขอมูลทั้งสองปจจัยนี้
มาซอนทับกัน ชั้นขอมูลผลลัพธไดตั้งชื่อใหเปน TOPO 
พรอมทั้ งจัดชวงเหมาะสมใหกับหนวยแผนที่ โดย
พิจารณาจากตารางที่ 4.2 
 4.5.3 การประเมินคุณภาพที่ดินทั้งหมด 
 ชั้นขอมูลคุณภาพที่ดินที่ใชในการประเมินใน
ขั้นนี้ ประกอบดวยน้ําที่เปนประโยชนตอพืช (Water 
Availability; RN) ระบบสงน้ํา (Water Supply System; 
IRR) คุณสมบัติของดิน (Soil Properties; S) อันตราย
จากความเค็มของดิน (Salt Hazards; SAL) และสภาพ
พื้นที่ (Topography; TOPO) ทั้ง 5 ชั้นขอมูลถูกนํามา
ซอนทับพรอมกัน ชั้นขอมูลผลลัพธไดตั้งชื่อใหเปน 
RICE_LANDSUIT พรอมทั้งจัดชั้นความเหมาะสมใหกับ
หนวยแผนที่ โดยพิจารณาจากผลคูณของขอมูลจากทุก
ชั้นที่ใชในการซอนทับ ซ่ึงไดรวบรวมไวดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  ชวงความเหมาะสม ที่พิจารณาผลคูณ
ของ RN, IRR, S, SAL, และ TOPO 
ช้ันความเหมาะสม RN x IRR x S x SAL x TOPO* 
เหมาะสมมาก  >0.66384 
เหมาะสมปานกลาง 0.16896-0.66383 
เหมาะสมเล็กนอย 0.00513-0.16895 
ไมเหมาะสม <0.00512 
หมายเหตุ * ดัดแปลงจาก ธงชัย (2545) 
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4.6 การตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับ
ปลูกขาวในภาคสนาม 
 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูก
ขาว ไดผลลัพธที่สามารถจําแนกระดับความเหมาะสมของ
พื้นที่ได และถูกนํามาจัดพิมพเปนแผนที่ฉบับราง เพื่อ
นํามาใชตรวจสอบความสอดคลองกับพื้นที่จริงในภาคสนาม 
โดยการสุมสํารวจพื้นที่ของแตละระดับความเหมาะสม  
 
5.  ผลการศึกษา 

5.1 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
สําหรับปลูกขาว 
 ผลจากการซอนทับชั้นขอมูลคุณภาพที่ดินทั้ง 5 
ประเภท ประกอบดวยน้ําที่เปนประโยชนตอพืช (Water 
Availability; RN) ระบบสงน้ํา (Water Supply System; 
IRR) คุณสมบัติของดิน (Soil Properties; S) อันตรายจาก
ความเค็มของดิน (Salt Hazards; SAL) และสภาพพื้นที่ 
(Topography; TOPO) นั้น ไดชั้นขอมูลใหม ที่ประกอบดวย
แผนที่ตางๆ มากมาย โดยแตละหนวยแผนที่เก็บคาผลคูณ
ของขอมูลในแตละชั้นที่นํามาซอนทับ พบวามีคาอยูในชวง
ตั้งแต 0.003 – 1.000 และไดนําคาเหลานี้มาจัดเปนชวงของ
ชั้นเหมาะสมมาก ปานกลาง เล็กนอย และไมเหมาะสม ดัง
ตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 ชวงชั้นความเหมาะสมของหนวยแผนที่ พิจารณาผล
คูณของ RN, IRR, S, SAL, และ TOPO 
ช้ันความเหมาะสม RN x IRR x S x SAL x TOPO 
เหมาะสมมาก  >0.800 
เหมาะสมปานกลาง 0.400-0.800 
เหมาะสมเล็กนอย 0.080-0.320 
ไมเหมาะสม <0.080 

 
5.2 พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การประเมินความเหมาะของพื้นที่สําหรับปลูกขาว 
ในภาคตะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  ที่ มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะม าณ 
105,515,837 ไร (กรมการปกครอง, 2547) และพบวา
สามารถจําแนกพื้นที่ได 6 ชั้น/ระดับความเหมาะสม แตละ
ชั้นไดคํานวณเนื้อที่ไวในตารางที่ 5.2 สวนการกระจายตัวได
แสดงไวในภาพที่ 5.1 รายละเอียดแตละชั้นความเหมาะสม 
มีดังนี้ 

 5.2.1 ช้ันความเหมาะสมมาก พื้นที่ในชั้นนี้มี
คุณภาพที่ดินดานกายภาพเหมาะสมตอการปลูกขาว
มากสุด ซ่ึงมีเนื้อที่รวมประมาณรอยละ 7.11 ของเนื้อที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงถือไดวามีจํานวนเนื้อที่นอย
สุดในกลุมชั้นความเหมาะสม และมีขนาดแปลงเดี่ยวที่มี
เนื้อที่มากสุดถึง 619,900 ไร (ตารางที่ 5.2) การ
กระจายตัวของพื้นที่ในชั้นนี้ พบวาสวนใหญพบในเขต
พื้นที่ชลประทาน เนื่องจากมีแหลงน้ําและระบบน้ําที่ดี 
และที่ราบลุมของแมน้ําละลําน้ําสายหลัก รวมทั้งพื้นที่
ราบลุมบริเวณที่แมน้ําไหลมาบรรจบกัน ดังภาพที่ 5.1 
 5.2.2 ช้ันความเหมาะสมปานกลาง คุณภาพ
ที่ดินดานกายภาพของพื้นที่นี้ มีความเหมาะสมตอการ
ปลูกขาวปานกลาง มีเนื้อที่โดยรวมประมาณรอยละ 
15.16 ของเนื้อที่ภาค และมีขนาดแปลงที่มีเนื้อที่มากสุด
ถึง 1,701,264 ไร (ตารางที่ 5.2) การกระจายตัวของ
พื้นที่ในชั้นเหมาะสมนี้ สวนใหญพบทางตอนกลาง และ
บางสวนดานบนของภาค ดังภาพที่ 5.1 
 5.2.3 ช้ันความเหมาะสมเล็กนอย พื้นที่ใน
ชั้นนี้ มีคุณภาพที่ดินดานกายภาพเหมาะสมตอการปลูก
ขาวเพียงเล็กนอย มีขอจํากัดหลายดาน เนื้อที่โดยรวม
ของชั้นนี้มีประมาณรอยละ 35.92 ของเนื้อที่ภาค ถือได
วามีจํานวนเนื้อที่มากสุดในกลุมชั้นความเหมาะสม และ
มีขนาดแปลงเดี่ยวที่มีเนื้อที่มากสุดถึง 7,362,148 ไร 
(ตารางที่ 5.2) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอยนี้ สวนใหญพบ
มากสุดและกระจายทั่วไปทั้งภาค ดังภาพที่ 5.1 
 5.2.4 ช้ันไมเหมาะสม เปนบริเวณที่มีคุณภาพ
ที่ดินดานกายภาพ ที่ไมเหมาะตอการนํามาปลูกขาว 
เชน อาจเปนพื้นที่ดอน พื้นที่ภูเขา เปนตน โดยพื้นที่ไม
เหมาะสม มีเนื้อที่โดยรวมมากสุด คิดเปนรอยละ 37.43 
ของเนื้อที่ภาค (ตารางที่ 5.2) สวนใหญพบทางดานใต 
และตะวันตกที่เปนขอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตอนกลางของภาค ดังภาพที่ 5.1 
 5.2.5 พื้นที่ไมไดจําแนก เปนพื้นที่กันออก 
หรือไมนําคุณภาพที่ดินภายในพื้นที่เหลานี้ มาทําการ
ประเมินความเหมาะสม สวนใหญพื้นที่ไมไดจําแนก 
เปนพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ซ่ึงไมขอมูลมาสนับสนุนการ
ประเมิน และมีเนื้อที่โดยรวมประมาณรอยละ 2.54 ของ
เนื้อที่ภาค (ตารางที่ 5.2) 
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 5.2.6 พื้นที่แหลงน้ํา เปนแหลงน้ําผิวดิน ที่มีขนาด
พื้นที่ผิวมากกวา 10 ไรขึ้นไป ขอมูลแหลงน้ําผิวดินนี้ ไดจาก
การแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT ป 
พ.ศ. 2545 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณรอยละ 1.84 ของเนื้อที่
ภาค (ตารางที่ 5.2) 
 

ตารางที่ 5.2   แสดงเนื้อที่ชั้นความเหมาะสมของพื้นที่
สําหรับปลูกขาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชั้นความเหมาะสม 
เนื้อท่ี 

(รอยละของ
พื้นที่ภาคฯ) 

ขนาดแปลงที่มี
เนื้อท่ีมากสุด (ไร) 

เหมาะสมมาก 7.11 619,900 
เหมาะสมปานกลาง 15.16 1,701,264 
เหมาะสมเล็กนอย 35.92 7,362,148 
ไมเหมาะสม 37.43 16,895,926 
พื้นท่ีไมไดจําแนก 2.54 63,262 
แหลงน้ํา 1.84 175,621 
รวมเนื้อท่ีท้ังหมด (ไร) 100.00   
เนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105,515,837 ไร  
(กรมการปกครอง, 2547) 

 
5.3 พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว รายจังหวัด 

 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
สําหรับปลูกขาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สามารถ
จําแนกชั้นความเหมาะสมของแตละจังหวัด (ทั้ง 19 จังหวัด) 
ไดดังตารางที่ 5.3 จังหวัดที่มีจํานวนเนื้อที่ของชั้นเหมาะสม
มาก 3 อันดับแรก ไดแกจังหวัดสุรินทร นครพนม และ
ยโสธร สําหรับจังหวัดที่มีเนื้อที่ของชั้นเหมาะสมปานกลางที่
มากสุด 3 อันดับแรก ไดแกจังหวัดรอยเอ็ด ชัยภูมิ และ
อํานาจเจริญ  
 
6.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
     6.1 สรุปผลการศึกษา 
 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูก
ขาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ไดใชขอมูลคุณภาพที่ดิน
เชิงกายภาพที่สําคัญตอการเจริญเติบโต และใหผลผลิตของ
ขาวเปนหลัก ในการวิเคราะห ไดแกคุณภาพที่ดินประเภท
น้ําที่เปนประโยชนตอพืช (Water Availability) ระบบสงน้ํา 
(Water Supply System) คุณสมบัติของดิน (Soil 
Properties) อันตรายจากความเค็มของดิน (Salt Hazards) 
และสภาพพื้นที่ (Topography) โดยใหคุณภาพที่ดินทั้ง 5 

ชนิดนี้ไดใหน้ําหนักความสําคัญเทากันทุกตัว และใช 
GIS เปนเครื่องมือชวยการวิเคราะห ตามแบบจําลองเชิง
พื้นที่ที่สรางขึ้นมา  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่รวมประมาณ 
105,515,837 ไร พบวาสามารถจําแนกพื้นที่เหมาะสม
สําหรับปลูกขาว ออกเปนชั้นเหมาะสมมาก ปานกลาง 
และเล็กนอย คิดเปนรอยละของเนื้อที่ภาคไดเปน 7.11, 
15.16 และ 35.92 ตามลําดับ พื้นที่เหมาะสมมากสวน
ใหญพบในพื้นที่เขตชลประทาน มีขนาดแปลงใหญสุดถึง 
619,900 ไร สําหรับจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมมาก 3 
อันดับแรก โดยเรียงจากเนื้อที่มากไปหานอยไดแก
จังหวัดสุรินทร นครพนมและยโสธร คิดเนื้อที่เปนรอย
ละ 0.925, 0.732 และ 0.679 ของเนื้อที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ 
 การศึกษานี้ ไดสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ขึ้นมา
แสดงขั้นตอนการวิเคราะห พบวา มีประโยชนมาก ดวย
เหตุที่การวิเคราะหไดใชหลายตัวแปรหรือปจจัยบงชี้  ทํา
ใ ห ก า รดํ า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห เ ป น ไ ป ไ ด ส ะ ด ว ก 
นอกจากนั้นยังชวยใหการตรวจสอบผลลัพธในแตละชั้น
ตอนยอย หรือปรับปรุง แกไขปจจัยบงชี้ไดโดยตรง และ
รวดเร็ว นอกจากนี้ผลสุดทายของการศึกษา ซ่ึงไดชั้น
ขอมูลที่แสดงบริเวณที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว พรอม
สนับสนุนการจัดทําแผนการใชที่ดิน(เพาะปลูกขาว)ได
โดยตรง หรือเนนสนับสนุนเฉพาะพื้นที่เหมาะสมก็
สามารถกระทําไดงาย 
 6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
สําหรับปลูกขาว หรือพืชเศรษฐกิจหลักชนิดอื่น โดยใช 
GIS เปนเครื่องมือในการวิเคราะหนั้น ควรออกแบบ
โครงสรางการจัดเก็บขอมูลใหมีความสะดวก และเรียก
ใชไดงาย ไมควรซับซอน รวมทั้งสามารถปรับปรุงแกไข
ขอมูลในภายหลังไดงาย 

6.2.2 การวิเคราะหหรือประเมินพื้นที่ ควร
สรางหรือวิเคราะหแบบจําลองเชิงพื้นที่แสดงการศึกษา
ใหชัดเจนและเหมาะสม แบบจําลองที่ดีนั้นควรปรับแก 
หรือตรวจสอบผลไดทุกขั้นตอน 
 6.2.3 การศึกษานี้ ไดวิเคราะหขอมูลทาง
กายภาพของพื้นที่เปนหลัก ถาตองการใหไดผลลัพธทุก
ดาน ก็ควรประเมินดานเศรษฐกิจ และสังคมตอไป 
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ตารางที่ 5.3 เนือ้ที่ (รอยละของพื้นที่ภาคฯ) ชัน้ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกขาว รายจังหวัด 

เนื้อที่ของชั้นความเหมาะสม (รอยละของพื้นที่ทั้งภาคฯ) 
จังหวัด 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กนอย ไมเหมาะสม พื้นที่ไมไดจําแนก แหลงนํ้า 

กาฬสินธุ 0.246 1.051 1.799 0.203 0.034 0.012 

ขอนแกน 0.071 0.297 0.687 1.249 0.139 0.007 

ชัยภูมิ 0.332 1.704 1.907 0.608 0.112 0.023 

นครพนม 0.732 1.104 3.451 6.791 0.265 0.069 

นครราชสีมา 0.068 0.152 1.031 1.086 0.052 0.064 

บุรีรัมย 0.073 0.235 1.269 0.333 0.035 0.008 

มหาสารคาม 0.111 0.055 0.758 5.241 0.105 0.022 

มุกดาหาร 0.328 0.566 1.070 0.421 0.050 0.019 

ยโสธร 0.679 0.924 2.584 1.204 0.117 0.194 

รอยเอ็ด 0.186 1.776 1.828 1.172 0.213 0.132 

เลย 0.322 0.489 3.024 2.027 0.261 0.248 

ศรีสะเกษ 0.266 0.695 3.072 2.274 0.166 0.138 

สกลนคร 0.499 0.599 1.632 0.396 0.094 0.125 

สุรินทร 0.925 1.301 4.280 2.393 0.150 0.208 

หนองคาย 0.645 0.626 0.727 1.785 0.204 0.145 

หนองบัวลําภู 0.435 1.214 1.527 2.629 0.152 0.059 

อํานาจเจริญ 0.215 1.352 1.987 1.450 0.174 0.093 

อุดรธานี 0.479 0.243 1.244 5.446 0.103 0.094 

อุบลราชธานี 0.503 0.781 2.064 0.699 0.112 0.179 
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