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Abstract 

The purpose of this study is to create a spatial 
model of the land suitability for Pangola grass 
production, based on integrated land qualities and 
economic analysis. Nong Khai province was selected as 
the study area which covers an area of about  7,332 
sq.km and extends along the Mekong river in the 
Northeastern part of Thailand. The methodology 
included analysis of land qualities relevant to Pangola 
grass, establishment of spatial land quality layers, 
development of the land suitability model and 
economical analysis for each of land suitability class.  

The FAO guideline for land evaluation was 
applied, combining land qualities relevant to the 
requirement of the Pangola grass. In addition, the 
cost/benefit ratio of each suitability class was calculated 
to determine the economic values. The land qualities 
are water availability (W), drainage condition (D), soil 
chemical properties (C), soil depth (S), water retention 
(R) and temperature (T). Each of the above theme 
layers mentioned with its associated attribute data were 
digitally performed in GIS database to eventually create 
six thematic layers. Simultaneous overlay operation on 
these layers with the defined model (Suitability area = 
W x D x C x S x R x T) produces a resultant polygonal 
layers, each of which is a mapping unit with the 
suitability area class assigned. We used this model with 
4 factors rating and selected the best choice of the 
integration as model for the  suitability. These are 

classified into 4 classes of high, moderate, low and 
unsuitable. The study indicates that the high, 
moderate, low and unsuitable classes cover an 
area of about 44.19, 41.99, 0.00 and 0.08 % of the 
entire province area respectively. The reliability of 
the result was also tested by Kappa statistics to 
validate the defined model. The economical 
analysis for each suitability class results in 
commercially sound for high and moderate 
suitability classes. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึง

แบบจําลองความเหมาะสมของพื้นที่เชิงกายภาพ และ

เชิงเศรษฐกิจสําหรับผลิตผลหญาแพงโกลาสําหรับเลี้ยง

สัตว โดยใชการบูรณาการปจจัยที่เกี่ยวของ พื้นที่ท่ีใช  

ในการศึกษา คือ จังหวัดหนองคาย มีจํานวนเนื้อที่

ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร โดยการประเมินหา

ความเหมาะสมใหสอดคลองกับผลิตผลของหญาเลี้ยง

สัตว ท่ีปลูกในพื้นที่ศึกษา ไดแก หญาแพงโกลา วิธี

การศึกษาประกอบไปดวยการวิ เคราะหชั้นขอมูล

คุณภาพที่ดินที่เกี่ยวของ การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 

การวิเคราะหแบบซอนทับ และการประเมินความถูกตอง 

คุณภาพที่ดินที่ ใช ในการประเมินไดแก  น้ํ าที่ เปน

ประโยชนตอพืช (W) สภาพการระบายน้ํา (D) 

คุณสมบัติทางเคมีของดิน (C) ความลึกของดิน  (S)  

การรักษาน้ําของดิน (R) และอุณหภูมิของอากาศ (T) 
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ชั้นขอมูลทั้ง 6 ชั้น ไดวิเคราะหและสรางฐานขอมูลในระบบ 

GIS ทําการวิเคราะหแบบซอนทับบนชั้นขอมูลทั้ง 6 ชั้น และ

กําหนดคาคะแนนของปจจัย 3 วิธีดวยกัน โดยใชแบบจําลอง

ความเหมาะสม (Suit) ดวยเง่ือนไข Suit = W x D x C x S x 
R x T และไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือโดยใชคาทาง

สถิติ Kappa และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมที่สุด พบวาแบบจําลอง

ท่ีเลือกมีคาพิสัยของคุณภาพที่ดินแบงไดเปน 4 ระดับ ไดแก 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไม

เหมาะสม  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 44.19, 41.99, 0.00 และ 0.08 

ตามลําดับ ในสวนของการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 

พบวา ในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม

มากในเชิงกายภาพ มีความคุมทุนในทุกๆ รอบการผลิต 

 

คําสําคัญ : การประเมินที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 

หญาเลี้ยงสัตว (หญาแพงโกลา), จังหวัดหนองคาย 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันการเลี้ยงโค-กระบือในประเทศไทยขยาย

ตัวอยางมาก จึงทําใหประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร  

ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพในชวงฤดูแลงอยูเกือบทุกป 

นอกจากนี้วัตถุดิบอาหารสัตวตางๆ เชน  ขาวโพด ปลายขาว  

รําออน ยังมีราคาสูงและขาดแคลนในบางฤดู เกษตรกร      

ผูเล้ียงจึงตองแสวงหาวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีราคาถูกและมีคุณคา

ทางอาหารใกลเคียงกัน หรือวัสดุ เหลือใชจากโรงงาน

อุตสาหกรรมนํามาเปนอาหารสัตว ปญหาในการเลี้ยงโค-

กระบือที่สําคัญ คือ การขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี 

การขาดแคลนพื้นที่ในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว ใชประโยชน 

ไดไมตลอดทั้งปและขาดขอมูลในดานการปลูกหญาเลี้ยงสัตว

ท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูง (บุญฤา วิไลพล 

และคณะ, 2543) และเกษตรกรมีความตองการหญาเลี้ยงสัตว
เพื่อใชเล้ียงสัตวมากขึ้น เนื่องจากหญาเลี้ยงสัตวเปนแหลง

อาหารที่มีราคาถูก ดังนั้น การปรับปรุงหญาเลี้ยงสัตวใหมี

ผลผลิตและคุณคาทางอาหารสูงจึงเปนสิ่งสําคัญในการ

พัฒนาดานการปศุสัตว (ทรงศักดิ์ จําปาวะดี และคณะ, 

2544) และยังพบวาเกษตรกรผูเล้ียงสัตวประสบปญหาราคา

วัตถุดิบอาหารสัตว และเสบียงสัตวมีราคาแพง สงผลให

ตนทุนในการผลิตสูงตามไปดวย เพราะตนทุนการเลี้ยงสัตว

เกิดจากคาอาหารถึง 70% เกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ โคนม 

กระบือ แพะ หรือแกะ จึงหันมาปลูกหญาเลี้ยงสัตวเพื่อใช

เปนอาหารหลัก หรือทดแทนอาหารขน เนื่องจากการปลูก

หญาเลี้ยงสัตวมีตนทุนในการผลิตต่ํา สามารถปลูก และดูแล

ไดงาย เก็บเกี่ยวผลผลิตใชไดนานหลายป และใหคุณคา

ทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการของสัตว หาก

ตัดใหสัตวกินในปริมาณ และชวงเวลาที่เหมาะสมท่ีสุด 

ดังนั้นการทําทุงหญาเลี้ยงสัตวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองพยายามทําใหมีผลผลิตสูงและคุณภาพดี  ทุง

หญาเลี้ยงสัตวนั้นนอกจากจะมีประโยชนและคุณคา

ทางการผลิตอาหารสัตวแลว ยังทําหนาที่ในการปองกัน

การชะลางพังทลายผิวหนาดิน รักษาความอุดมสมบูรณ

และความชื้นในดิน นอกจากนี้ยังสามารถเจริญเติบโต

บนพื้นที่ดินเค็มไดดีอีกดวย (ชุมพล คนศิลป, 2528) 
  หญาเลี้ยงสัตวนั้น  เปนพืชที่มีขอจํากัดในการ

เจริญเติบโตนอย สามารถเจริญไดในสภาพแวดลอม

หลายประเภท โดยสามารถขึ้นไดดีในดินหลายชนิด

รวมทั้ งดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํ า นอกจากนี้ ยัง

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิอากาศไดกวาง 

เจริญเติบโตไดในเกือบทุกสภาพพื้นที่ แมแตบริเวณ     

ท่ีสูงๆ ทนตอสภาพความแหงแลงไดดี ท่ีสําคัญมีหญา

บางชนิดสามารถขึ้นไดดีในดินเค็ม ดินตื้น และทนตอ

สภาวะน้ําทวมไดเปนเวลานานๆ (สายัณห ทัดศรี, 

2520) ซ่ึงปจจัยดังกลาวเหลานี้ลวนเปนปจจัยจํากัดตอ

การเจริญเติบโตของพืชทั่วๆ ไป และในการประเมิน  

ครั้งนี้ไดเลือกหญาแพงโกลา มาเปนรูปแบบในการ

วิเคราะห เนื่องจากเปนหญาที่สามารถปลูกไดท้ังใน

พื้นที่ลุมและพื้นที่ดอนและในพื้นที่ศึกษามีการปลูกมาก 

อี กทั้ ง เ ป นหญ าที่ ท า งสถานี พัฒนาอาหารสั ต ว      

จั งหวั ดหนองคายใหการส ง เสริ มและสนับสนุน          

แกเกษตรกรดวย นอกจากนี้ยังพบวา หญาเลี้ยงสัตว

สามารถใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก

การทํานาขาวประมาณ 8,700 บาท/ไร/ป (สาคร สรอยสังวาล, 

2539) ดังนั้นหญาเลี้ยงสัตว จึงสมควรนํามาใชเปนพืช

สําหรับทดสอบอีกชนิดหนึ่ง ถึงแมในปจจุบันพืชชนิดนี้

ยังไม ไดมีการดําเนินการเปนการคาเชนเดียวกับ

ตางประเทศ แตก็มีแนวโนมวา จะไดรับการสนับสนุน

จากรัฐบาล  ตามโครงการพัฒนาเกษตรระยะยาว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงโคและกระบือ ท้ังเพื่อใชงาน

และบริโภค (กรมพัฒนาที่ดิน, 2530) 

 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อใหไดมาซ่ึงแบบจําลองความเหมาะสมของ

พื้นที่เชิงกายภาพสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตวดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โดยพิจารณาหญาแพงโกลา เปน
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แนวทางในการวิเคราะห ซ่ึงคาดวารูปแบบในการวิเคราะห 

จะสามารถขยายผลในการประเมินผลิตผลหญาเลี้ยงสัตว

ชนิดอื่นตอไปได 

  2.2 เพื่อประเมินมูลคาในทางเศรษฐศาสตรของพื้นที่

ความเหมาะสมที่ไดจากการวิเคราะห 

 

3. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย 

    3.1 ในการประเมินความเหมาะสมครั้งนี้ เนนการ

ประเมินหญาแพงโกลา ซ่ึงไดตรวจสอบในพื้นที่ศึกษาแลว 

พบวาปลูกมาก และไดรับการสงเสริมจากสถานีพัฒนา

อาหารสัตวจังหวัดหนองคาย 

    3.2 เลือกคุณภาพที่ดินโดยใชหลักการประเมินที่ดิน

ตามแนวทางของ FAO (1991) ซ่ึงในสวนของคุณภาพที่ดิน 

ท่ีไมมีความแปรปรวนหรือไมแตกตาง จะไมนํามาพิจารณา

ในการวิเคราะหครั้งนี้ 

   3.3 ในการประเมินความเหมาะสมครั้งนี้ พิจารณาการ

ปลูกหญาเลี้ยงสัตวท่ีอาศัยน้ําฝนอยางเดียว 

 

4. วรรณกรรมวิจัย 

 4.1 ความหมายและคํานิยาม 

    บุญ ฤ า  วิ ไ ล พล  ( 2545)  ทุ ง หญ า เ ลี้ ย ง สั ต ว 

(Pasture) หมายถึง ท่ีๆ ซ่ึงมีหญา หรือมีหญาและถั่วพืช

อาหารสัตว ขึ้นอยูเปนสวนใหญ แตโดยทั่วไปแลว ถามีหญา

และถั่วพืชอาหารสัตวขึ้นอยูเปนสวนใหญจะนิยมเรียกกันวา 

ทุงหญาผสมถั่ว (Grass/legume mixed pasture หรือ 

Grass/legume mixed sward) โดยทั่วไปอาจแบงทุงหญา

ออกไดอยางกวางๆ คือ (1) ทุงหญาเขตรอน (Tropical 
pasture) (2) ทุงหญาเขตอบอุน (Sub-tropical pasture) 

และ (3) ทุงหญาเขตหนาว (Temperate pasture)  

 สําหรับทุงหญาเขตรอน ทุงหญาเขตอบอุน และ   

ทุงหญาเขตหนาว ก็สามารถแบงออกได คือ (1) ทุงหญา

ธรรมชาติ (Natural pasture หรือ Natural grassland) (2) 

ทุงหญากึ่งปรับปรุง (Semi-improved pasture) โดยมากใช

ถั่วพืชอาหารสัตวหวานปรับปรุง และ (3) ทุงหญาที่ปรับปรุง

เต็มที่ (Fully improved pasture) 

 วัลลภ สันติประชา และประวิตร โสภโณดร (2526) 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว  (Pasture) หมายถึง พื้นที่ท่ีมีพืชอาหาร

สัตวเจริญเติบโตอยู อาจเปนทุงหญาธรรมชาติ (Natural 
pasture) ทุ งหญาที่ ไดรับการปรับปรุงแลว  ( Improved 
pasture) และทุงหญาที่ไดทําการปลูกสรางขึ้น (Established 
pasture) ทุงหญาที่ดีจะประกอบดวยพืชอาหารสัตวท่ีกําลัง

เจริญเติบโต เขียวสด และมีคุณคาอาหารสูงซ่ึงสัตวจะใช

เวลาในการกินนอย ทุงหญาตางๆ จะมีคุณภาพแตกตาง

กันไปมากมายขึ้นอยูกับ ชนิด ระยะการเจริญเติบโต  

ของพืช และสภาพแวดลอม 

 4.2 แนวทางการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 

          การประเมินที่ดิน (หรือการประเมินคาที่ดิน 

หรือการประเมินคุณคาที่ดิน หรือการประเมินคุณภาพ

ท่ีดิน: Land evaluation) เปนกระบวนการประเมิน

ความสามารถ หรือศักยภาพของที่ดินในการใชประโยชน

เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง จากการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการใชท่ีดินกับที่ดินจะทําใหทราบถึง 

ความตองการปจจัยและผลที่ไดรับจากการใชท่ีดิน เพื่อเปน

แนวทางในการตัดสินใจสําหรับการใชประโยชนท่ีดิน 

 Bierkens and Burrough (1993) ไดเสนอแนว

ทางการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชประโยชน

ท่ีดินสําหรับการปลูกหญา โดยพิจารณาคุณภาพที่ดิน  

ท่ีสําคัญดังนี้ ความสามารถในการระบายน้ําของดิน 

ความเปนประโยชนของน้ํา และคุณลักษณะของดิน    

ชั้นบน เชน ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณดินเหนียว

ในดิน ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามชนิดของดิน 

การศึกษาครั้งนี้ ขอมูลที่ได มาจากแผนที่ตารางชั้นกลุม

น้ําใตดิน (Map of water table classes) และแผนที่
หมวดหมูของดิน (Map of soil classes) และไดจัดแบง
ระดับความสําคัญของคุณภาพดิน โดยการกําหนดคา

คะแนนใหคาคะแนนดังกลาวอยูในชวง 1 คือ ดีท่ีสุด 

จนถึง 5 คือ เลวที่สุด ผลรวมของคะแนน สามารถนํามา

จัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกทุงหญา

ได 3 ชั้น ไดแก ชั้นที่ 1 เปนชั้นที่มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด ไมมีขอจํากัดในการปลูกหญา ชั้นที่ 2 มีความ

เหมาะสมปานกลาง มีขอจํากัดอยูบาง และชั้นที่ 3 มี

ความเหมาะสมนอย ขอจํากัดในการปลูกมีมาก  

 4.3 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตว 

 สาคร สรอยสังวาล (2539) ไดศึกษาถึง   

แนวทางการใชประโยชนพื้นที่ดินเค็ม เพื่อการปลูกพืช

อาหารสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พืช

อาหารสัตวเปนพืชที่มีศักยภาพสูงในการเจริญเติบโต  

บนพื้นที่ดินเค็ม ซ่ึงการปลูกหญาสําหรับเลี้ยงโคนม จะมี

ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการทํานาขาว

ประมาณ 8,700 บาท/ไร/ป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง

การเพาะปลูกพืชอื่ นๆ  ในพื้นที่ ดิน เค็มใน   ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว จึงเปน

แนวทางหนึ่งสําหรับแกไขปญหาเศรษฐกิจในทองถิ่น เปน

การใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ และลดการ

แพรกระจายดินเค็ม 

 ธงชัย จารุพพัฒน (2545) ไดทําการศึกษาการ

ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน ท่ีดิน การ

ประเมินคาที่ดินและการวางแผนการใชท่ีดินในบริเวณลุมน้ํา

ลําพระเพลิง เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับใช

ปลูกพืชเศรษฐกิจในบริเวณลุมน้ําลําพระเพลิงจํานวน 8 ชนิด 

คือ ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา มะมวง 

มะขาม และหญาเลี้ยงสัตว โดยมีคุณภาพที่ดินที่นํามาใชใน

การวิเคราะหรวม 8 ปจจัย โดยใชวิธีการซอนทับ (Overlay) 
คุณภาพที่ดินแตละชั้น เพื่อสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ตาม

เง่ือนไขที่กําหนด และคํานวณหาคาความเหมาะสมของที่ดิน

ดวยวิธีคณิตศาสตร คะแนนคาปจจัยที่กําหนดไวมี 4 ระดับ 

คือ เหมาะสมมาก มีคาเทากับ 1 เหมาะสมปานกลาง มีคา

เทากับ 0.8 เหมาะสมนอย มีคาเทากับ 0.5 และไมมีความ

เหมาะสม มีคาเทากับ 0.2  
  4.4 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 

 นิศา ชูโต (2532) เครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะห

เพื่อตอบคําถามดังกลาว ในการประเมินโครงการนั้น ได

อาศัยเทคนิคการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาชวยใน    

การประเมิน คือ การใชเทคนิคการวิเคราะหผลตอบแทน  

ตอคาใชจาย (Benefit cost ratio หรือ  B/C  ratio) ซ่ึงเปน

การวิเคราะหชวยการคาดคะเนลวงหนาเกี่ยวกับการลงทุน 

และคาดคะเนผลประโยชนวา ถาลงทุนเทานี้ หรือเสีย

ค า ใช จ าย เท านี้  จะคาดหวั งว า โครงการนั้ นๆ  จะได

ผลตอบแทนพอ  จะคุมตอทุนหรือไม  เปนเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพในการประเมินและใชชวยเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใชจายทรัพยากรจะใหได

ประโยชนสูงสุด การใชเครื่องมือนี้ดูจะเปนเรื่องสมเหตุสมผล 

ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรม วิศวกรรมและ

เกษตรกรรม 

 

5. พื้นที่ศึกษา  
   จังหวัดหนองคาย ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน

มิตรภาพ) โดยทางรถยนต 615 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุง 

(Latitude) ท่ี 17° 35′ 17 เหนือ ถึง 18° 26′ 40″ เหนือ และอยู
ระหวางเสนแวง (Longitude) ท่ี 102° 04′ 16″ ตะวันออก ถึง 

104° 19′ 16″ ตะวันออก อยูบริเวณฝงขวาของแมน้ําโขงตรง

ขามกับทาเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีเนื้อที่ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

4,582,675 ไร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทิศเหนือ

เปนที่ราบลุมแมน้ํา ทิศตะวันออกเปนที่สูงและปาโปรง   

ทิศตะวันตกเปนภูเขาและปา ติดตอกันถึงเขตจังหวัดเลย 

ดานทิศใตเปนที่สูง ภูมิประเทศจังหวัดหนองคายมีลักษณะ

พื้นที่ทอดยาวไปตามลําน้ําโขง เปนระยะทางประมาณ 324 

กิโลเมตร และมีความกวางของพื้นที่ในแนวเหนือ-ใต 

ประมาณ 25-50 กิโลเมตร ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 
 

6. วิธีการศึกษา  

     การศึกษาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตอ
การปลูกหญาแพงโกลาเปนการประเมินความสามารถ

หรือศักยภาพของที่ดินในการใชประโยชนเพื่อการปลูก

หญาแพงโกลาโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางความ

ตองการของหญาแพงโกลากับคุณภาพเนนการประเมิน

ท่ีดินจากการพิจารณาการใชท่ีดินเพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของทุงหญาแพงโกลาตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่มีระดับเหมาะสมที่

แตกตางกันของแตละปจจัย แสดงขั้นตอนการดําเนิน 

การวิจัยดังภาพที่ 2 
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 6.1 การตรวจสอบเอกสาร 

         การตรวจสอบเอกสารจากการคนคว าจาก

แหลงขอมูลตางๆ ไดแก เอกสารการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ Website หองสมุด และจากหนวยงานราชการตางๆ 

เชน สถานีพัฒนาอาหารสัตวจังหวัดหนองคาย สํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย สํานักงานจังหวัด

หนองคาย เพื่อประมวลความรู ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพืช     

ท่ีทําการศึกษา และเพื่อใหทราบองคประกอบของขอมูล     

ท่ีจะตองนํามาใชในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะเพื่อใหทราบ

แนวทางการวิเคราะหท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

 6.2 การวิเคราะหความตองการของหญาแพงโกลา 

        การประเมินศักยภาพของพื้นที่ท่ีมีสมรรถนะในการ

ปลูกหญาแพงโกลา โดยนําการประเมินที่ดินจากหลักการ

ของ FAO (1991) ซ่ึงการประเมินที่ดินจะตองทราบคุณภาพ
ท่ีดิน คุณลักษณะที่ดินที่สงผลตอการเจริญเติบโตและการ

ใหผลผลิตของหญาแพงโกลา จากการรวบรวม  ศึกษา

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย 

เปนขอมูลของปจจัยที่สงผลตอการใหผลผลิตหญาแพงโกลา 

เปนคุณภาพที่ดินที่สามารถหาขอมูลหรือตรวจวัดไดในพื้นที่ 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3 การรวบรวมฐานขอมูล 

        รวบรวมขอมูลและเอกสาร รวมถึงวรรณกรรม

ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน

สําหรับการปลูกหญาแพงโกลาทั้ง ขอมูลเชิงพื้นที่และ

ขอมูลลักษณะสัมพันธจาก Website หองสมุด และจาก

หนวยงานราชการตางๆ เชน สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดหนองคาย สถานีพัฒนาอาหารสัตว

จังหวัดหนองคาย สํานักงานจังหวัดหนองคาย 

 6.4 การสรางและปรับปรุงฐานขอมูลระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร 

        ในการสรางและปรับปรุงฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ไดจัดเก็บแผนที่ชนิดตางๆ ท่ีจะ

นํามาใชในการวิเคราะหและประเมินคาที่ดินไวในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรตามวิธีการสรางฐานขอมูล (GIS 
database) ดังนี้ 
 6.4.1 น้ํ าที่ เปนประโยชนตอพืช  (Water 
availability -W)  
         น้ําที่ เปนประโยชนตอพืชเปนคุณภาพ

ท่ีดินที่สําคัญในการประเมิน ซ่ึงโดยทั่วไปแลวหญาแพงโกลา

เปนพืชที่อาศัยน้ําฝน พบวา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยจัดเก็บ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภ 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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โดยกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแตป พ.ศ. 2518-2545 จากขอมูล                                                                     
น้ําฝนแตละสถานีท่ีกระจายอยูท่ัวจังหวัด ขอมูลเฉลี่ยเหลานี้

ไดทําการประมาณคาดวยวิธี Kriging ซ่ึงมีปจจัยวินิจฉัย คือ 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป โดยกําหนดคาความเหมาะสมของ

ท่ีดินเพื่อปลูกหญาแพงโกลาที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมากกวา 

1,200-1,000, 1,000-600 และนอยกวา 600 มิลลิเมตรตอป 

ใหคาคะแนนปจจัย (Factor rating) เปน 1.0, 0.8, 0.5 และ 
0.2 คาความเหมาะสมมาก ปานกลาง นอย และไมเหมาะสม 

ตามลําดับ 
 6.4.2 สภาพการระบายน้ํา (Drainage 
condition - D)  
         สภาพการระบายน้ําเปนคุณภาพที่ดินอีก

ประเภทหนึ่งซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ  

หญาแพงโกลา จากการศึกษาของ กรมปศุสัตว (2549)  

หญาแพงโกลาสามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่ชื้นแฉะ ท่ีชุมน้ํา 

ทนน้ําขัง เหมาะสําหรับปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง

และสามารถควบคุมการใหน้ําไดตลอดทั้งป ดังนั้นการปลูก

หญาแพงโกลา จึงสามารถปลูกไดท้ังในพื้นที่ลุม และพื้นที่

ดอน ในการศึกษานี้ไดใชการบูรณาการระหวางภูมิสัณฐาน

กับความลาดชัน เพื่อกําหนดคาคะแนนปจจัยตามตารางที่ 1 
โดยสภาพการระบายน้ํ าดี  พบในความลาดชัน  0-2% 
กําหนดใหมีความเหมาะสมมาก และใหคาเปน 1.0 และ   

คาความเหมาะสมปานกลาง, นอย และไมเหมาะสม ใหคา

คะแนนเปน 0.8, 0.5 และ 0.2 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1 การบูรณาการระหวางภูมิสัณฐาน (Landform)    

                  และความลาดชัน (Slope) ของพื้นที่ปลูกหญาแพงโกลา

หมายเหตุ: (-) ไมปรากฏวามี  
 

 6.4.3 คุณสมบัติทางเคมีของดิน (Soil 
chemical properties - C)  
          คุณสมบัติทางเคมีของดินเปนการบูรณาการ

ท่ีไดจากคาของ Cation Exchange Capacity (C.E.C.) ของ

ดินมาซอนทับกับคาของดัชนีความประโยชนตอพืช 

(Nutrient Available Index: NAI) ซ่ึงพัฒนามาจาก
วิธีการของ Radcliffe et al.(1983) คุณสมบัติของดินที่
นํามาใชในการประเมิน ประกอบดวยชั้นขอมูล C.E.C. 
และ NAI ปจจัยวินิจฉัย CEC ไดกําหนดคาพิสัยตาม

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คะแนนคาพิสัยของ C.E.C. 
คาพิสยั (Factor rating) 

S1 S2 S3 N ปจจัยวินจิฉัย หนวย 

1.0 0.8 0.5 0.2 

 
C.E.C 

 
Meq/100g soil >15 5-15 3-5 <3 

 

 สวน NAI ไดมาจากการนําชั้นขอมูล N, 
P, K และ pH มาซอนทับกันซ่ึงไดผลลัพธเปนชั้นขอมูล
ใหม และกําหนดหนวยแผนที่ความเหมาะสมใหใหม 

โดยพิจารณาจากผลคูณของคาพิสัยขอมูลทุกชั้น  
 

NAI = N x P x K x pH ...................1) 
 

 คาชอง N, P, K และ pH สามารถ

กําหนดคาพิสัยตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ชวงความเหมาะสมที่พิจารณาของ NAI 
คาพิสัย (Factor rating) 

S1 S2 S3 N ปจจัยวินิจฉัย หนวย 

1.0 0.8 0.5 0.2 

NAI 
(NAI=NxPxKxpH) 

- 0.64-1.00 0.16-0.64 0.01-0.16 < 0.01 

N 
P 
K 
pH 

% 
ppm 
ppm 

- 

> 0.5 
> 15 
> 90 

6.0-7.0 

0.08-0.5 
10-15 
60-90 
7.0-8.5 
5.0-6.0 

0.04-0.08 
3-10 
30-60 

> 8.5, < 5.0 

< 0.04 
< 3 
< 30 

- 

 

 จากนั้นไดนําชั้นขอมูล C.E.C. และ NAI 
มาซอนทับกันและตั้ งชื่อชั้นขอมูลผลลัพธจากการ

ซอนทับนี้ใหเปน C พรอมทั้งกําหนดหนวยแผนที่ความ
เหมาะสมใหใหม โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับคา

พิสัยขอมูลทุกชั้น  
C = C.E.C. x NAI ...................2) 

        
 สําหรับการพิจารณาผลที่ไดรับจากการ

คํานวณไดถือตามตารางที่ 4 คือ อยูในชวง 0.8 - 1.0 ซ่ึง

มีคาความเหมาะสมของที่ดินมาก 
 

ภูมิสัณฐาน (Landform) 

ความลาดชนั 
(%) Flood 

Plain 
Low 

Terrace 
Middle 
Terrace 

High 
Terrace 

Foot 
Slope & 
Erosion 
Surface 

Mountain & 
Outcrop 

0-2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
2-5 - S1 S1 S1 S1 S1 
5-12 - - - S1 S1 S2 
12-20 - - - - S2 S2 
20-35 - - - - S3 S3 

> 35-50 - - - - N N 
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ตารางที่ 4 ชั้นคุณภาพที่ดิน C กับระดับคาพิสัย 

ชั้นความเหมาะสม C.E.C. x NAI 
เหมาะสมมาก 0.8 – 1.0 
เหมาะสมปานกลาง 0.4 – 0.8 
เหมาะสมนอย 0.1 – 0.4 
ไมเหมาะสม < 0.1 
  

  
         6.4.4   ความลึกของดิน (Soil depth - S)  
                ความลึกของดินเปนคุณภาพที่ดินอีกประเภท

หนึ่งซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญาแพงโก

ลา โดยที่ดินที่มีความลึกมากโอกาสที่รากพืชจะเจริญเติบโตก็

เปนไปไดงาย ซ่ึงความลึกของดินที่มากกวา 50 ซม. จะ

กําหนดใหมีความเหมาะสมมากและใหคาพิสัยเปน 1.0 และ
คาความเหมาะสมปานกลาง, นอย และไมเหมาะสม ใหคา

พิสัยเปน 0.8, 0.5 และ 0.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 
  

 6.4.5  การรักษาน้ําของดิน (Water retention - R)  
       การรักษาน้ําของดินเปนคุณภาพที่ดินเป นปจจัย 

สําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงมีปจจัยวินิจฉัย คือ เนื้อดินซ่ึงมี

ผลตอปริมาณความชื้นที่อยูในดิน กรมปศุสัตว (2549) 

พบวาหญาแพงโกลาขึ้นไดดีในดินหลายชนิดตั้งแตดิน

ทรายจนถึงดินเหนียว (ตารางที่ 5)  
 6.4.6 อุณหภูมิ (Temperature - T)  
         อุณหภูมิเปนปจจัยที่มีความสําคัญใน

การควบคุมอัตราการเจริญเติบโตของหญาแพงโกลา ซ่ึง

มีปจจัยวินิจฉัย คือ อุณหภูมิเฉลี่ย กรมปศุสัตว (2549) 

พบวาหญาแพงโกลา เจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิชวง 

19-35 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิท่ีอยูในชวง 20-30 
องศาเซลเซียส กําหนดใหมีความเหมาะสมมาก และให

คาเปน 1.0 และคาความเหมาะสมปานกลาง, นอย, ไม

เหมาะสม ใหคาคะแนนเปน 0.8, 0.5 และ 0.2 

ต า ม ลํ า ดั บ  (ต า ร า ง ที่  5 )

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 ชั้นขอมูลและเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะหแบบซอนทับเพื่อกําหนดคาพิสัยของความเหมาะสมของที่ดิน    

   เพื่อปลูกหญาแพงโกลา 

ความตองการของพชื 
(Crop Requirement) 

คะแนนคาพสิัย 
(Factor Rating) 

คุณภาพของที่ดิน 
(Land Quality) 

ปจจัยบงชี ้
(Diagnostic Factor) 

หนวย 
(Unit) 

เหมาะสมมาก 

(S1 = 1.00) 
เหมาะสมปานกลาง 

(S2 = 0.80) 

เหมาะสมนอย 

(S3 = 0.50) 

ไมเหมาะสม 

(N = 0.20) 

ท่ีมา 

W 
 

ปริมาณน้าํฝน mm./yr > 1200 
 

1000 - 1200 600-1000 < 600  

        

D 
 

การบูรณาการระหวาง

ภูมิสัณฐาน สณัฐาน

กับความลาดชัน 

 ตามตารางที่ 1 
 
 

 

     

C 
 

C.E.C. x NAI  0.8 - 1 0.4-0.8 0.1-0.4 < 0.1  

        

S 
 

ความลึกของดนิ  cm. > 50 
 

25-50 10-25 < 10 กรมพัฒนา
ที่ดิน (2539) 

        

R 
 

เนื้อดิน (Texture) - Clay, Loam,  
Sandy clay loam, 

Silty loam, Silt, Clay 
loam,  

Silty clay loam 

Sandy loam 
 

Loamy sand, 
Sand 

 
 

Skeletal soil FAO (1983) 

        

T 
 

อุณหภูมิเฉลี่ย ° C 
 

20-30 30-35 > 35,< 20 - FAO (1991) 

การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับผลิตผลหญาเลี้ยงสัตว:

วิเคราะหเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจ 
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วิเคราะหเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจ 
 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

16 

6.5    การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูก
หญาแพงโกลา 

       ในขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ

ปลูกหญาแพงโกลา เปนการบูรณาการชั้นขอมูลคุณภาพ

ท่ีดินอันเปนองคประกอบของความตองการของการใชท่ีดิน

ของหญาแพงโกลา มาวิเคราะหดวยการซอนทับ โดยมี

เง่ือนไขตามสมการที่ 3 เพื่อใหไดหนวยแผนที่ขึ้นมา โดยใน

งานวิจัยนี้ใชแบบจําลองซอนทับผลคูณ มีรายละเอียดขั้นตอน

การวิเคราะหดังตอไปนี้ 

       การกําหนดคาคะแนนสําหรับระดับความเหมาะสมของ

ปจจัยในการประเมินคาที่ดินเพื่อปลูกหญาเลี้ยงสัตว  ได

ดัดแปลงคาคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินจากที่ 

FAO (1991) โดยใหมีคะแนน (Score) ของแตละระดับ 

(Class) 4 ระดับ ตามตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 คาพิสัยในแตระดับความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

ยกตัวอยางแบบจําลองที่ 1 
- S1 หมายถึง ชวงชั้นเหมาะสมมาก มีคาเทากับ 1.0 
- S2 หมายถึง ชวงชั้นเหมาะสมปานกลาง มีคาเทากับ 0.8 
- S3 หมายถึง ชวงชั้นเหมาะสมเล็กนอย มีคาเทากับ 0.5 
- N  หมายถึง ชวงชั้นไมเหมาะสม มีคาเทากับ 0.2 
 

 6.5.1 การวิเคราะหซอนทับชั้นขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ในการศึกษานี้ 

เลือกใชวิธีการซอนทับแบบผลคูณ ซ่ึงเปนการคํานวณทาง

คณิตศาสตรเบื้องตน เปนการนําคุณภาพที่ดินแตละตัวมา

กําหนดคาพิสัยในแตละประเภท การศึกษาครั้งนี้ถือวา

คุณภาพที่ดิน มีความสําคัญตอการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับ

ปลูกหญาแพงโกลา โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการ

ทางคณิตศาสตรไดดังสมการขางลางนี้ 
 

...................3) 
 
 เมื่อ Suit คือ ชั้นความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ

ปลูกหญาแพงโกลา 
 

W     คือ คาคะแนนของน้ําที่เปนประโยชนตอพืช 
D      คือ คาคะแนนของสภาพการระบายน้ํา 
C      คือ คาคะแนนของคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
S      คือ คาคะแนนของความลึกของดิน 

R      คือ คาคะแนนของการรักษาน้ําของดิน 

T      คือ คาคะแนนของอุณหภูมิ 
          

 โดยมีเง่ือนไขที่ใชในการวิเคราะหแบบซอนทับ

เพื่อกําหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูก

หญาแพงโกลา จากการบูรณาการปจจัยที่เกี่ยวของ     

ดังแสดงในตารางที่ 5 
6.5.2 การกําหนดชวงพิสัย 
    เพื่อแบงแยกผลการวิเคราะหวาจัดอยู

ในระดับความเหมาะสมใด จึงนํามากําหนดคาชวงพิสัย 

โดยมีหลักในการแบงชวงชั้นต่ําสุดและสูงสุดในแตละ

ระดับความเหมาะสม ตามหลักตรรกวิทยา และตรวจสอบ

เปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่จริง สามารถแบงออกเปน 4 

ระดับดวยกัน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
              
        6.5.3    การตรวจสอบผลการประเมินความเหมาะสม 
             ผลการประเมินคาที่ดิน ไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตองกับขอมูลผลผลิตของหญาแพงโกลาที่มีการ

ปลูกในพื้นที่นั้น ขั้นตอนการตรวจสอบผล ไดทําการสุม

เลือกบริเวณชั้นความเหมาะสมของแตละชั้นที่สามารถ

เขาถึงพื้นที่ไดงายหรืออยูบนเสนทางถนนสายหลัก และ

ทําการพิมพแผนที่รางเพื่อไปตรวจสอบรายละเอียด

ตางๆ และยังสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ซ่ึง

สามารถพิมพใหเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อใหผูใชงาน

นําไปประกอบการตัดสินใจเปนแผนทางเลือกการใช

ท่ีดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกหญาแพงโกลา ใน

ระดับเหมาะสมมากและปานกลาง  การตรวจสอบ

ภาคสนามไดพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ท่ัวๆ ไป รวมทั้ง

Suit = W x D x C x S x R x T 

คาพิสยั 
แบบ 

จําลองที่ เหมาะสมมาก 
(S1) 

เหมาะสมปานกลาง 

(S2) 
เหมาะสมนอย 

(S3) 
ไมเหมาะสม 

(N) 

1 1.0 0.8 0.5 0.2 
2 1.0 0.8 0.4 0.1 
3 1.0 0. 6 0.4 0.2 

ตารางที่ 7 คาชวงพิสัยในแตระดับความเหมาะสม 

แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 แบบจําลองท่ี 3 
ชั้นความ

เหมาะสม 
คาผลคณู:  
W x D x C x S x R 
x T 

คาผลคณู:  
W x D x C x S x R 
x T 

คาผลคณู:  
W x D x C x S x R 
x T 

เหมาะสมมาก 0.512 - 1 0.512 - 1 0.216 - 1 
เหมาะสมปาน

กลาง 
0.064 - 0.512 0.032768 - 0.512 0.013824 - 0.216 

เหมาะสมนอย 0.001 - 0.064 0.000064 - 0.032768 0.000512 - 0.013824 
ไมเหมาะสม  < 0.001 < 0.000064 < 0.000512 
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บันทึกภาพและตําแหนงแปลงที่สํารวจ ดวยเครื่องหาพิกัด

ตําแหนงดวยดาวเทียมหรือเครื่อง GPS แลวนําขอมูล

ตําแหนง (Point) จํานวน 10 ตําแหนง จากการสํารวจ

ภาคสนาม โดยพื้นที่เหมาะสมมาก ทําการสุมสํารวจ 3 
ตําแหนง พื้นที่เหมาะสมปานกลาง ทําการสุมสํารวจ 5 
ตําแหนง พื้นที่เหมาะสมนอย ทําการสุมสํารวจ 2 ตําแหนง 
จากนั้นนําไปตรวจสอบโดยใชโปรแกรม ArcView เลือก 

Extension Kappa Analysis เพื่อเปรียบเทียบหาระดับความ
ถูกตองของแบบจําลองทั้งสามแบบ 
 6.5.4 แสดงผลแผนที่ 
 ผลที่ไดรับประกอบดวยผลเชิงเลขในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร  ซ่ึ งนอกจากจะแสดงผลพื้ นที่            

ท่ีเหมาะสมในการปลูกหญาแพงโกลาพรอมกับรายละเอียด

ตางๆ และยังสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ซ่ึงสามารถ

พิมพให เหมาะสมกับการใชงาน เพื่อให ผู ใชงานนําไป

ประกอบการตัดสินใจเปนแผนทางเลือกการใชท่ีดินที่มีความ

เหมาะสมในการปลูกหญาแพงโกลาในระดับเหมาะสมมาก

และปานกลาง 

 

 6.6 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit  Cost  ratio  

หรือ  B/C  ratio)  เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทน กับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนและ

คาใชจายในโครงการ ถา  B/C  ratio  มีคามากกวา  1  แสดงวา

โครงการใหผลตอบแทนคุมคากับที่ลงทุนไป แตถาคานอยกวา 1 

แสดงวา ผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการ   ไมคุมกับเงินลงทุนที่

เสียไป  
   
 

B/C  ratio    =   มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน 
   มูลคาปจจุบันของคาใชจาย 
 
 

 แล วนํ ามาร วม ในการวิ เ ค ร า ะห ต นทุ นและ

ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ (Economic cost- benefit 
analysis) เพื่อดูความคุมคาตอการลงทุนในการทํา

การเกษตร โดยใชเกณฑมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value; NPV) เพื่อดูความสามารถในการทํากําไร และเกณฑ
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Cost-benefit ratio; B/C ratio) 
เพื่อดูประสิทธิภาพการผลิต 
 
 

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

   7.1 ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลกูหญาแพงโกลา 
 ผลจากการจัดชั้นความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก

หญาแพงโกลา มีพื้นที่เหมาะสมหลายระดับ แตละระดับ

ไดคํานวณเนื้อที่ไว ดังตารางที่ 8 สวนการกระจายพื้นที่
เหมาะสมในเชิงพื้นที่ของแตละแบบจําลองไดแสดงไวใน

ภาพที่ 3 - 5 พบวา แบบจําลองที่ 3 ซ่ึงกําหนดพิสัย 

(Factor rating) ตามคาความเหมาะสมมาก, ปานกลาง, 

นอย และไมเหมาะสม ท่ีคาพิสัย 1.0, 0.6, 0.4 และ 0.2 

ตามลําดับ ใหผลดีท่ีสุด โดยการทดสอบความถูกตอง

แบบ Kappa Analysis ไดพื้นที่ความเหมาะสมดังนี้ 
 7.1.1 พื้นที่เหมาะสมมาก เปนบริเวณที่มี

คุณสมบัติทางกายภาพของที่ดินมีความเหมาะสมตอการ

ปลูกหญาแพงโกลามาก สําหรับในพื้นที่ศึกษา พบวา

พื้นที่ลักษณะนี้ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 2,000,974.52 ไร 

หรือคิดเปนรอยละ 44.19 ของพื้นที่ศึกษา  
 7.1.2 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เปนบริเวณ

ท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพของที่ดินมีความเหมาะสม  

ตอการปลูกหญาแพงโกลาในระดับปานกลาง และพบ

มากเปนอันดับสองในกลุมของพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

มีเนื้อที่โดยประมาณ 1,901,605.84 ไร หรือคิดเปน  

รอยละ 41.99 ของพื้นที่ศึกษา 
 7.1.3 พื้ นที่ เ หมาะสมน อย  ไม พบพื้ นที่

เหมาะสมนอย 
 7.1.4 พื้ นที่ ไ ม เ หมาะสม  เ ป นพื้ นที่ ท่ี มี

คุณสมบัติทางกายภาพของที่ดินไมเหมาะสมตอการปลูก

หญาแพงโกลาบริเวณที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกหญาแพง

โกลามีจํานวนเนื้อที่โดยประมาณ 3,518.72 ไร หรือคิด

เปน  รอยละ 0.08 ของพื้นที่ศึกษา 
 7.1.5 พื้นที่ไมไดจําแนก หรือพื้นที่นอกภาค

การเกษตร ท่ีไมเหมาะสมตอการนํามาใชในการปลูก

หญาแพงโกลา หรือบริเวณที่ไดมีการกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินไวอยางชัดเจนแลว เชน พื้นที่ปาอนุรักษ 

หรือเขตผังเมืองรวม ท่ีอยูอาศัย เปนตน พื้นที่ไมได

จําแนกมีเนื้อที่รวม 622,512.12ไร หรือรอยละ 13.75 
ของพ้ืนที่ศึกษา    
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ตารางที่ 8 จํานวนเนื้อที่ชั้นความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ ปลูกหญาแพงโกลาตามแบบจําลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
7.2    การตรวจสอบความถูกตอง 
       จากการตรวจสอบโดยนําขอมูลตําแหนง (Point) 
จํานวน 10 ตําแหนง ท่ีไดออกสํารวจภาคสนามนั้นนําไป

ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม ArcView เลือก Extension  
 

 
Kappa Analysis เพื่อเปรียบเทียบหาระดับความถูกตอง
ของแบบจําลองทั้งสามแบบ ซ่ึงพบวา  
แบบจําลองที่ 1 มีระดับความถูกตองคิดเปน 61.5 % 
แบบจําลองที่ 2 มีระดับความถูกตองคิดเปน 61.5 % 
แบบจําลองที่ 3 มีระดับความถูกตองคิดเปน 78.2 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 ระดับความเหมาะสมของ
พื้นที ่ เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
รอยละ เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
รอยละ เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
รอยละ 

พื้นที่เหมาะสมมาก 1324.76 18.28 1324.76 18.28 3201.56 44.19 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 4919.36 67.89 4911.70 67.79 3042.57 41.99 
พื้นที่เหมาะสมนอย - - 7.67 0.11 - - 
พื้นที่ไมเหมาะสม 5.63 0.08 5.63 0.08 5.63 0.08 
พื้นที่ไมไดจําแนก 996.02 13.75 996.02 13.75 996.02 13.75 
เน้ือท่ีจังหวัด 7245.78 100.00 7245.78 100.00 7245.78 100.00 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตวแบบจําลองที่ 1 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตวแบบจําลองที่ 2 

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตวแบบจําลองที่ 3 
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ตารางที่ 9  ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตหญาแพงโกลา ในปการผลิต 2549 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2-6 รายการตนทุน 

 คาใชจาย (บาทตอไร) รอยละ คาใชจาย (บาทตอไร) รอยละ 

1. ตนทุนผนัแปร 3,787.19 96.77 1,191.53 90.40 

1.1 คาแรงงาน 1,645.46 42.04 720.68 54.68 

คาใชจายในการเตรียมดิน 561.60 14.35 0.00 0.00 
คาใชจายในการปลูก 428.74 10.95 0.00 0.00 
คาดูแลรกัษา(กําจัดวัชพืช) 178.72 4.57 164.51 12.48 
คาเก็บเกี่ยวผลผลิต 240.00 6.13 310.17 23.53 
คาขนสงในแปลง 236.40 6.04 246.00 18.66 
1.2 คาวัสด ุ 2,141.73 54.72 420.85 31.93 

คาทอนพันธุและเมล็ดพันธุ 686.09 17.53 0.00 0.00 
คาปุยเคมีบํารุง 1,090.00 27.85 69.26 5.25 
คาปุยคอก/ปุยอินทรีย 156.60 4.00 37.65 2.86 
 ้ํ ั ื้ ิ 150 00 3 83 117 34 8 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3 ผลการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
           7.3.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกหญาแพงโกลา   

    เกษตรกรที่ปลูกหญาแพงโกลาจําหนายใน

จังหวัดหนองคาย สวนใหญรอยละ 85 จะปลูกหญาเปนอาชีพรอง 
ทําควบคูไปกับอาชีพหลัก คือ การปลูกขาว มีเพียงรอยละ 1 
เทานั้นที่เปลี่ยนมาปลูกหญาเปนอาชีพหลัก เพราะการปลูก

หญา สามารถสรางรายไดใหตลอดทั้งป 
 7.3.2 ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกหญาแพงโกลา  
  เกษตรกรผูปลูกหญาแพงโกลาลงทุนปลูก 1 ครั้ง
สามารถเก็บเกีย่วไดปละ 6 รอบ โดยรอบที่ 2-6 มีตนทุนและ
รายไดเทากันทุกรอบ เกษตรกรทําการผลิตหญาสดแพงโกลา

เฉลี่ยในพื้นที่ 1 ไร ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการ
ผลิตหญาแพงโกลาสด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 7.3.2.1 ตนทุนการปลูกหญาแพงโกลา 

แบงออกเปนตนทุน 2 ประเภท (ดังตารางที่ 9) ดังนี้ 
            1) ตนทุนคงท่ี: ตนทุนคงที่ 
หมายถึง ตนทุนที่ไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต  
ไมวาจะทําการผลิตมากหรือนอยก็ตาม ไดแก คาเชาที่ดิน
หรือคาใชที่ดิน  
  2) ต น ทุ น ผั น แป ร ทั้ ง ห ม ด : 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิต จากการรวบรวมขอมูลพบวา ประกอบดวย

คาใชจายในการเตรียมดิน คาใชจายในการปลูก คาดูแล

รักษา (กําจัดวัชพืช) คาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาขนสงในแปลง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับคาใชจายตางๆ ในการปลูกหญาแพงโก

ลาโดยเฉลี่ยตอไรตอปของเกษตรกร มีดังนี ้

(1) คาแรงงาน ในที่นี้หมายถึง แรงงานที่

เกิดขึ้นจากการปลูกหญาแพงโกลาของเกษตรกร คือ 

คาแรงงานในการเตรียมดิน คาแรงงานในการปลูก 

คาแรงงานในการใสปุย คาดูแลรักษา คาเก็บเกี่ยว

ผลผลิต คาขนสงในแปลง เนื่องจากคาแรงงานที่เกิดขึ้น

สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือน  
(2) คาวัสดุ ไดแก คาทอนพันธุ คาปุยเคมี   

คาปุยคอก/ปุยอินทรีย คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํา-คาไฟ 

คาอุปกรณการเกษตร อาทิ เครื่องตัดหญาแบบสะพาย

ไหล เปนตน 

 7.3.2.2 ผลตอบแทนสําหรับการปลูก

หญาแพงโกลา  

 สําหรับผลตอบแทนจากการ

ปลูกหญาแพงโกลาไดจากการเฉลี่ยจากผลผลิตเฉลี่ย

กิโลกรัมตอไรของเกษตรกรแตละรายที่ปลูกหญาแพงโกลา 

และจัดชวงออกมาได 3 ระดับ ดังนี้ 
ในพื้นที่เหมาะสมมาก   3,857.50 กก.ตอไร 

ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 1,223.77 กก.ตอไร 

ในพื้นที่เหมาะสมนอย          291.22 กก.ตอไร 
 รายละเอียดอื่นๆ ดังแสดงใน

ตารางที่ 10 และ 11 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนและมูลคาปจจุบันสุทธิของการปลูกหญาแพงโกลา    

               (รอบการผลิตที่ 1) 
ระดับความเหมาะสมของ

พื้นที ่
เนื้อท่ี (ไร) รอยละ ตนทุนการ

ผลิตเฉลีย่ 
รอบท่ี 1  

(ไร/บาท/ป) 

ผลตอบแทน

เฉลี่ย 
(กก.ตอไร) 

ผลตอบแทน

เฉลี่ย 
(บาทตอไร) 

อัตราสวน

ผลตอบแทน

ตอตนทุน 

มูลคาปจจบุัน

สุทธิ 

เหมาะสมมาก 718,624 15.87 3,913.74 3,857.50 7,715.00 1.97 2156.94 
เหมาะสมปานกลาง 2,086,040 46.06 3,913.74 1,223.77 2,447.54 0.63 -831.96 
เหมาะสมนอย 1,089,564 24.06 3,913.74 291.22 582.43 0.15 -1890.27 
ไมเหมาะสม 177,242 3.91 - - - - - 
แหลงน้ํา,หมูบาน 457,140 10.09 - - - - - 
เนื้อท่ีจังหวัดรวม 4,528,611 100.00 - - - - - 

  

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนและมูลคาปจจุบันสุทธิของการปลูกหญาแพงโกลา  

               (รอบการผลิตที่ 2-6) 
ระดับความเหมาะสมของ

พื้นที ่
เนื้อท่ี (ไร) รอยละ ตนทุนการ

ผลิตเฉลีย่ 
รอบท่ี 2-6 

(ไร/บาท/ป) 

ผลตอบแทน

เฉลี่ย 
(กก.ตอไร) 

ผลตอบแทน

เฉลี่ย 
(บาทตอไร) 

อัตราสวน

ผลตอบแทน

ตอตนทุน 

มูลคาปจจบุัน

สุทธิ 

เหมาะสมมาก 718,624.00 15.87 1,318.08 3,857.50 7,715.00 5.85 3629.78 
เหมาะสมปานกลาง 2,086,040.00 46.06 1,318.08 1,223.77 2,447.54 1.86 640.88 
เหมาะสมนอย 1,089,564.00 24.06 1,318.08 291.22 582.43 0.44 -417.43 
ไมเหมาะสม 177,242.00 3.91 - - - - - 
แหลงน้ํา,หมูบาน 457,140.00 10.09 - - - - - 
เนื้อท่ีจังหวัด 4,528,611.00 100.00 - - - - - 

หมายเหตุ: ราคาจําหนายผลผลิตกิโลกรัมละ 1.50 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  สรุปผล 

 8.1 แบบจําลองความเหมาะสมสําหรับปลูกหญา

แพงโกลา 

        การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูก

หญาแพงโกลา เพื่อเปนแนวทางในการใชท่ีดินใหเหมาะสม  

โดยไดจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS 
database) จํานวน 11 ชั้นขอมูล (Layers) ซ่ึงเปนปจจัยดาน
กายภาพของที่ดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต

พืช ไดแก 1) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 2) ภูมิสัณฐาน      

3) ความลาดชัน 4) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวก 5) ไนโตรเจนที่เปนประโยชน 6) ฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชน 7) โพแทสเซียมที่เปนประโยชน  8) คาความ

เปนกรดดาง 9) ความลึกของดิน 10) เนื้อดิน 11) 

อุณหภูมิ  และปจจัยเหลานี้เปนคุณลักษณะที่บงชี้ถึง

คุณภาพที่ดินที่แตกตางกันซ่ึงมีดวยกัน 6 คุณภาพที่ดิน 

ไดแก 1) น้ําที่เปนประโยชนตอพืช 2) สภาพการระบาย

น้ํา 3) คุณสมบัติทางเคมีของดิน       4) ความลึกของ

ดิน  5) การรักษาน้ําของดิน 6) อุณหภูมิ คุณภาพของ

ท่ีดินประกอบดวยหลายปจจัยบงชี้โดยทุกปจจัยไดสราง

เปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิศาสตร เพื่อจัดเก็บขอมูลไวเปนระบบที่มีมาตรฐาน

เดียวกันทั้ งในแบบระบบพิกัดอางอิงตําแหนงและ

โครงสรางขอมูลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินได

สรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ขึ้นมา โดยอาศัยการวิเคราะห

หรือประเมินดวยวิธีการซอนทับของชั้นขอมูลปจจัยบงชี้ 

เริ่มทําการวิเคราะหคุณภาพของที่ดินแตละประเภทที่

ประกอบดวยหลายปจจัยบงชี้กอน ขั้นตอนสุดทายจึงนํา

คุณภาพที่ดินทั้งหมด 6 ปจจัยมาวิเคราะหรวมกันหรือ
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เขียนเปนสมการไดวา W x D x C x S x R x T แลวจัด

ระดับความเหมาะสมจากผลคูณของการประเมินนี้ ระดับ

ความเหมาะสมไดจัดไว 4 ระดับ ประกอบดวย    1) ระดับ

ความเหมาะสมมาก (S1) 2) ระดับความเหมาะสมปาน

กลาง (S2) 3) ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และ 4) 

ระดับไมเหมาะสม (N) 
 8.2 การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจ 

         จากผลการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจะเห็นวาใน

พื้นที่ ท่ีมี ความเหมาะสมมาก  จะใหความคุ มค าทาง

เศรษฐศาสตร ท้ังในรอบการผลิตที่ 1 และรอบการผลิตที่ 2-
6 สวนในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมปานกลางจะใหความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตรในรอบการผลิตที่ 2-6 และในพื้นที่ ท่ีมี

ความเหมาะสมนอย ไมมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ท้ังนี้

ในการศึกษาครั้งนี้ ยังไมไดประเมินมูลคาของผลกระทบใน

ดานอื่นๆ เชน ผลกระทบตอวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

หรือผลกระทบตอระบบนิเวศดวย  
 
9. ขอเสนอแนะ 

 9.1 เนื่องจากในพื้นที่ศึกษามีการปลูกหญาเลี้ยงสัตวท่ี

หลากหลายชนิด จึงควรทําการวิเคราะหแบบจําลองหญา

เล้ียงสัตวชนิดอื่นเพิ่มดวย  

 9.2 ควรมีการปรับปรุงขอมูลความตองการพืช จากผล

การศึกษาอยางละเอียดเพื่อใหการกําหนดคาตัวเลขของ

คุณภาพที่ดินมีความถูกตองยิ่งขึ้น 

   9.3 ควรเพิ่มปจจัยเสนทางคมนาคมและแหลงน้ําเขา

มารวมวิเคราะหดวย เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคาดวานาจะเห็นผล
ถึงการขนสงและแหลงน้ําสําหรับพืชในการใชประโยชนจริง 

 9.4 การกําหนดคาคะแนนในแตละระดับความเหมาะสม

ท่ีไมเทากันนั้น สงผลใหการประเมินพื้นที่เหมาะสมสําหรับ

ปลูกหญาในแตละระดับแตกตางกัน อาจจะตองทําการคํานวณ

ใหมตามคา Factor rating ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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