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Cassava (Manihot esculenta crantz), a major 
crop in Northeast Thailand, requires minimal 
attention and cash input, it is tolerant to 

, efficient extractor of nutrients in infertile soil. 
 % of the cassava production in Thailand has 

riginated from the Northeast. Land suitable for 
 should be depicted to support the increase of 
 with effective land utilization. The study made 
e aims of analyzing the integration of land 
 to evaluate land based on the FAO guideline, 

spect to cultivation practices and minimal soil 
 well as economic viability. The study area, 
st Thailand, covers an estimated 170,000 km2 
er 1 million ha of cassava cropped area and is 
erized by gently undulating topography. The 
evaluation of land for cassava in the Northeast 
sed on the integrated requirements of crop, 
ment, conservation and economic viability. The 
 requirements in terms of land qualities, based 
O guideline, are radiation regime (U), 
ture regime (T), moisture availability (W), 
availability (O), nutrient availability Index (NAI), 
 retention (NR), water retention (I), rooting 
ns (R), flood hazard (F), excess of salts (D) 
ography (G). Management requirements (M), 

 from the FAO guideline, comprise soil  

workability (SW), potential for mechanization (PM) 
and access within the production unit (A). 
Conservation requirements in terms of soil erosion 
as evaluated by the Universal Soil Loss Equation 
were established. The cassava cropping areas in 
the Northeast were identified and mapped, using 
SPOT data acquired in 2005-2006 and ground 
investigation. The reliable results of the land 
evaluation were tested against the crop 
performance assessed by the field investigation and 
information collected by Land Development 
Department. The overall land suitability for cassava 
covers areas of 18.18, 16.68, 8.01 and 51.63 % for 
highly, moderately, marginally and currently not 
suitable respectively. The results provide useful 
spatial information about the land qualities and their 
integration for crop and management requirements 
in relation to the soil erosion. Moreover the 
economic analysis for cassava viability (benefit-cost 
ratio) in the Northeast determines the cost 
effectiveness for the areas of high and moderate 
suitability. The areas cultivated to cassava in the 
Northeast for 2005/2006 as estimated covered 
extensively over the well drained soils, having about 
5.04 % of the entire Northeast. The 2005/2006 land 
cropped to cassava contained about 12.24 %, 7.92 
%, 7.22% and 1.56 % of the land highly suitable, 



moderately suitable, marginally suitable and not suitable 
respectively, indicating the spatial distribution of 
cropping cassava in relation to the land suitability. 
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บทคัดยอ 
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta crantz) เปนพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีตนทุนในการผลิตต่ําเนื่องจากตองการจัดการและดูแล
นอย สามารถทนแลงไดดี และยังมีความสามารถในการดูด
ยึดธาตุอาหารในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ผลผลิตมัน
สํ าปะหลั งมากกว า  50 % ของประเทศมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประเมินพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกมันสําปะหลังจะสามารถบอกถึงสมรรถนะของพื้นที่ใน
การเพิ่มผลผลิตและศักยภาพของการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเชิงบูรณาการ
คุณภาพที่ดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ตามแนวทาง
การประเมินที่ดินของ FAO เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกที่
เหมาะสมและสูญเสียดินนอยที่สุด รวมไปจนถึงความเปนไป
ไดทางดานเศรษฐกิจ พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 170,000 
ตร.กม และมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากกวา 6 ลานไร ซ่ึง
ปลูกในสภาพพื้นที่ที่เปนที่ดอนและมีลักษณะลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย โดยการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมนั้น
ไดจากการบูรณาการคุณภาพที่ดิน ซ่ึงแบงออกเปนความ
ตองการดานพืช ความตองการดานการจัดการ และความ
ตองการดานการอนุรักษ รวมกับการประเมินความเปนไปได
ทางเศรษฐกิจ ในการคัดเลือกคุณภาพที่ดินดานความ
ตองการดานของพืชตามหลักการของ FAO ประกอบไปดวย 
ความเขมของแสงอาทิตย (U) อุณหภูมิ (T) ความชุมชื้นที่
เปนประโยชนตอพืช (W) ความเปนประโยชนของออกซิเจน
ตอรากพืช (O) ความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช (NAI) 
ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (NR) การรักษาน้ําของเนื้อ
ดิน (I) สภาวะการหยั่งลึกของราก (R) ความเสียหายจาก
น้ําทวม (F) การมีเกลือมากเกินไป (D) และ สภาพพื้นที่ 
(G) คุณภาพที่ดินดานการจัดการ ประกอบไปดวย สภาวะ
การเขตกรรม (SW) ศักยภาพการใชเครื่องจักร (PM) และ
การเขาถึงพื้นที่ (A) และความตองการดานการอนุรักษจาก
การประเมินการสูญเสียดิน จากสมการการสูญเสียดินสากล 
และในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหพื้นที่ปลูกดวย
ภาพถายจากดาวเทียม SPOT ที่บันทึกภาพเมื่อป พ.ศ.

2548 ถึงป พ .ศ .2549 จากการศึกษา พบวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกมัน
สําปะหลัง โดยแบงออกเปนระดับเหมาะสมมาก ปาน
กลาง นอย ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 18.18, 16.68, 
8.01และ 51.63 ตามลําดับ ผลการประเมินที่ไดนั้นเปน
ขอมูลในเชิงพื้นที่จากการบูรณาการคุณภาพที่ดิน เพื่อ
ทราบถึงความเหมาะสมในดานพืช ดานการจัดการ และ
ดานการอนุรักษที่สามารถบอกถึงการชะลางพังทลาย
ของดิน สวนในการประเมินความเปนไปไดทางดาน
เศรษฐกิจ ดวยวิธี อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
พบวาการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เหมาะสมมาก และ
ปานกลาง นั้นมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห พื้ น ที่ ป ลู ก มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีพื้นที่เทากับ 5.04 % ของ
พื้นที่ทั้งภาค สวนใหญจะปลูกในดินที่มีการระบายน้ําดี 
โดยมีการกระจายตัวของพื้นที่ปลูกสอดคลองกับความ
เหมาะสมของที่ดิน คิดเปนรอยละ 12.24, 7.92, 7.22 
และ 1.56 ของพื้นที่เหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก 
ปานกลาง นอย และไมเหมาะสม ตามลําดับ 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
มันสําปะหลัง เปนพืชที่มีความสําคัญตอชาวโลกมี

สมรรถนะพิเศษเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางดาน
อาหารและพลังงาน (Hershey et al, 2000) ในป พ.ศ. 
2550 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังท่ัวโลก 116 ลานไร 
ปริมาณผลผลิตทั่วโลกประมาณ 228 ลานตัน (FAO, 
2007) โดยประเทศที่ปลูกมันสําปะหลังรายใหญของโลก 
ไดแก ไนจีเรีย บราซิล ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
คองโก กานา อังโกลา และ อินเดีย สําหรับประเทศไทย
เปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังรายใหญที่สุดของ
โลกมีตลาดคูคาที่สําคัญไดแก จีน และสหภาพยุโรป 
มูลคาการสงออกสินคาและผลิตภัณฑมันสําปะหลังในป 
พ.ศ. 2551 เปนเงิน 47,721 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ซ่ึงมีสวนแบงการ
ตลาดโลกถึง 82 % 

มันสําปะหลังเปนพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่คุณภาพ
ที่ดินคอนขางต่ําและมีความทนทานตอความแหงแลง 
เปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย
นั้นมีแหลงผลิตมันสําปะหลัง ท่ีสําคัญ  ไดแก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีพื้นที่ปลูกมากกวา 50 % ของ
พื้นที่ปลูกทั้งหมด โดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกมันสําปะหลังนั้นจะเปนที่ดอนหรือบริเวณที่ราบ



 

ขั้นบันไดระดับกลาง (Middle terrace) ลักษณะดินเปนดิน
รวนถึงรวนปนทราย การระบายน้ําดีและถายเทอากาศดี 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปที่เหมาะสมตองมากกวา 1,000 ถึง 
1,300 ม.ม/ป อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 25–37 
ºC ตองการแสงแดดประมาณ 10-12 ช.ม/วัน (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2546) เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกที่
จะปลูกมันสําปะหลังจากราคาขายปที่ผานมาโดยไมได
คํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่อยางแทจริง ทําใหมีการปลูกกัน
อยางแพรหลายและทั่วไป ขาดการวางแผนการใชที่ดินวา
พื้นที่นั้นๆเหมาะสมหรือไม จึงทําใหเกิดปญหา เชนดินเสื่อม
ขาดความอุดมสมบูรณ การชะลางพังทลายของดิน การแพร
ระบาดของโรคแมลง ปญหาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
เชนการมีผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมากเกินไปจนลนตลาดและ
ทําใหราคาตก เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
ประเมินที่ดินเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนและการ
จัดการพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเพื่อตอบแผนยุทธศาสตรการ
ผลิตมันสําปะหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สวนใหญแลววิธีการประเมินความเหมาะสมของที่ดินโดย
ของหนวยงานในประเทศไทยจะประเมินจากขอบเขตของ
ชนิดดินเปนหลัก และเพิ่มคุณลักษณะของดินที่เกี่ยวของลง
ไป ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ
คุณภาพที่ดินและการวิเคราะหในเชิงตัวเลขไดอยางชัดเจน 
รวมถึงไดผลการประเมินที่ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการประเมินที่ดินดวยศาสตร
ทางดานภูมิสารสนเทศ ซ่ึงมีสมรรถนะในการสรางชั้นขอมูล
เชิงพื้นที่ของคุณภาพที่ดินทุกประเภทที่พืชตองการ เปน
ขอมูลที่มีตําแหนงทางภูมิศาสตร และสามารถทําการ
วิเคราะหในเชิงตัวเลขดวยวิธีการซอนทับ วิธีการดังกลาว
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมาก ไวในรูปแบบของชั้น
ขอมูล สามารถแกไข ปรับปรุง หรือวิเคราะหเพิ่มเติมได รวม
ไปจนถึงการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่มีความสอดคลอง
กับสภาพพื้นที่จริง ขอมูลที่ไดสามารถนําไปสนับสนุนการวาง
แผนการใชที่ดินไดเปนอยางดี  

 

2.  วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อวิเคราะหเชิงบูรณาการของคุณภาพที่ดินโดย
คํานึงถึงการอนุรักษดินเพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมตอการ
ปลูกมันสําปะหลังดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 
 2.2 เพื่ อประ เมินพื้ นที่ ปลูกมันสํ าปะหลั ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม และ
ตรวจสอบความสอดคลองกับความเหมาะสมของพื้นที่ 

 

3. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย    
 3.1 พื้ น ที่ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.2  การประเมินคาที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง
ไดใชหลักการประเมินตามแนวทางของ FAO (1983) 
 3.3 การประเมินความเหมาะสมเปนการวิเคราะห
และประเมินทางกายภาพ และความเหมาะสมทางดาน
เศรษฐกิจ พรอมทั้งตรวจสอบพื้นที่ปลูกที่สอดคลองกับ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลัง 
 3.4 คุณภาพที่ดินที่ไมมีความแตกตางในเชิงพื้นที่
จะไมนํามาวิเคราะหในครั้งนี้ 
 

4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.1  การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
  การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
พืชดวยการบูรณาการคุณภาพที่ดินที่หลากหลาย เปน
แนวทางที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง โดยมีการเสนอ
คุณภาพที่ดินและปจจัยวินิจฉัยสําหรับประเมินที่ดินเพื่อ
ใชในการประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับพืช
หลายชนิด FAO (1983) หนวยงานที่มีความสําคัญดาน
พืชเกษตรและอาหารโลกไดเสนอแนวทางและหลักใน
การประเมินที่ดินสําหรับพืชไรอาศัยน้ําฝน (Guidelines: 
Land evaluation for rainfed agriculture) ซ่ึงถือวาเปน
หลักในการประเมินคาที่ดินสากลและที่เปนที่ยอมรับใน
หลายประเทศ โดยเสนอคุณภาพที่ดินไวทั้งหมดจํานวน 
25 คุณภาพที่ดิน ซ่ึงคุณภาพที่ดินที่นํามาบูรณาการนั้น
มีความเหมาะสมในแตละประเทศแตกตางกันดังนั้นจึง
ตองทําการคัดเลือกคุณภาพที่ดินเพื่อใหผลการประเมิน
มีความถูกตองกับสภาพพื้นที่จริง ในการประเมิน
สามารถแบงออกเปนปจจัยของที่ดิน 2 ดาน ไดแก ดาน
กายภาพ (Physical) และดานเศรษฐกิจสังคม (Socio-
economic) (Sys, Ranst, and Debaveye, 1991) 
สําหรับในประเทศไทยสวนใหญแลวจะประเมินดาน
กายภาพเปนหลัก สวนการประเมินดานเศรษฐกิจสังคม
ที่วิเคราะหในเชิงลึกนั้นมีนอยและยังไมเปนที่แพรหลาย 
เชน กรมพัฒนาที่ดิน (2539) ไดคัดเลือกคุณภาพที่ดิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมทางดานกายภาพสําหรับพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ จํานวน 12 คุณภาพที่ดิน ไดแก 
อุณหภูมิ, ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช, ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช, ดัชนีความเปน
ประโยชนธาตุอาหารพืช, ความจุในการดูดยึดธาตุ



อาหาร, สภาวะการหยั่งลึกของราก, ความเสียหายจากน้ํา
ทวม, การมีเกลือมากเกินไป, ความเปนพิษของดิน, สภาวะ
การเขตกรรม, ศักยภาพการใชเครื่องจักร และ ความเสียหาย
จากการกัดกรอน 
 4.2  การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
และการรับรูจากระยะไกลในการประเมินที่ดิน 
  การบูรณาการคุณภาพที่ดินที่หลากหลาย
สามารถทําไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไดดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Van Lanen et al., 1992) จากการ
ตรวจสอบเอกสารการวิจัยมีนักวิจัยทั่วโลกตางใหความสนใจ
และพัฒนาวิธีการประเมินอยางตอเนื่อง เชนการประเมินเชิง
คุณภาพตามหลักการของ FAO ในประเทศไทย Charuppat 
and Mongkolsawat (2003) ไดบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 8 ชนิด 
ไดแก ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา มะมวง 
มะขาม และหญาเลี้ยงสัตว ในลุมน้ําลําพระเพลิงโดยการ
สรางแบบจําลองเชิงพื้นที่จากการคํานวณทางคณิตศาสตร
ของคุณลักษณะของที่ดินและกําหนดคาคะแนนของระดับ
ความเหมาะสมแลวนํามารวมกันโดยการคูณจากนั้นแปลง
คาที่ไดกลับเปนชั้นความเหมาะสม เชนเดียวกับ Kalogirou 
et al (2002) ที่ไดประเมินที่ดินดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูก ขาวสาลี, ขาว
บาเลย, ขาวโพด, ฝาย, และหัวบีท ตามหลักการของ FAO 
ซ่ึงในการประเมินแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือการประเมิน
ทางดานกายภาพดวยการกําหนดจากผูเชี่ยวชาญ และการ
ประเมินทางดานเศรษฐกิจสังคมดวย ในขณะเดียวกัน ใน
ประเทศซีเรีย Cool, De Pauw, and Deckers (2003)ไดใช
ความรูความเชี่ยวชาญจากผูมีประสบการณ และนักวิชาการ 
(Expert knowledge system) ประเมินความเหมาะสมของ
ที่ดินสําหรับปลูกมะกอก (Olive) โดยนําขอมูลของเกษตรกร
ที่เขาใจถึงสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ มาทําการประเมินแบบ
มีสวนรวมกับการประเมินตามหลักการของนักวิชาการที่ได
ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพตามหลักการของ FAO 
ผลการศึกษาพบวาการประเมินดวยการบูรณาการของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรสามารถผสมผสานและรองรับการ
ประเมินจากขอมูลความรูของเกษตรกรกับนักวิชาการ ได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําวิธีการประเมิน
ของนักวิชาการไปประยุกตใชในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตอไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
ประเมินโดยใหคาน้ําหนักคุณภาพที่ดินโดยใชหลักการ 
Fuzzy set หรือคณิตศาสตรสําหรับตัวเลขคลุมเคลือ

(Burrough, 1989; Wang, Hall, & Subaryono, 1990; 
Reshmidevi, Eldho, & Jana, 2009; Nisar Ahamed, 
Gopal Rao, & Murthy, 2000) ซ่ึงเปนวิธีที่สามารถ
ประเมินจากขอมูลที่มีลักษณะคลุมเครือ หรือขอมูลเปน
พลวัตร ไมแนนอนอยูตลอดเวลา และในขณะเดียวกัน 
Jiang and Eastman (2000) ก็ไดนําวิธีการ Fuzzy 
set มาประยุกตใชผสมผสานกับวิธีการประเมินแบบ
หลายหลักเกณฑ (Multi-criteria evaluation : MCE) ที่
คิดคนโดย Malczewski (1999) ซ่ึงเปนวิธีประเมิน
ทางเลือกที่พิจารณาหลักเกณฑที่แตกตางกันในหลายๆ
มุมมอง วิธีวิเคราะหจากการพิจารณาหลักเกณฑที่
เกี่ยวของไปพรอมกัน เชนในงานวิจัยของ Saroinsong, 
Harashina, Arifin, Gandasasmita, and Sakamoto 
(2007) ที่ไดพัฒนาขอมูลทรัพยากรที่ดินโดยวิธีการบูร
ณาการและใชการวิเคราะหแบบการประเมินแบบหลาย
หลักเกณฑ เพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินในเขตลุม
น้ํา Cianjur ในเกาะชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย 
ขอมูลที่ใช ไดแกขอมูลการกษัยการดินซ่ึงเปนขอมูล
หลายปหรือหลายชวงเวลา กระบวนการวางแผนการใช
ที่ดินประกอบดวย การวิเคราะหหลักๆ 3 ขั้นตอน ไดแก 
การวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงตอการเกิดกษัยการดิน, 
การวิเคราะหความเหมาะสมของที่ดิน, และการ
วิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด เศรษฐกิจ
และสังคม ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง3 เง่ือนไขจะ
นําไปบูรณาการเพื่อวางแผนการประโยชนที่ดินตาม
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ และเปรียบเทียบกับการใช
ประโยชนที่ดินในปจจุบัน สําหรับประเทศไทย เชาว ยง
เฉลิมชัย และคณะ (2552) ไดประเมินความเหมาะสม
ของท่ีดินสําหรับปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ โดยใช
วิธีการประเมินโดยใหคาคะแนนปจจัยวินิจฉัยแบบคา
ถวงน้ําหนักอยางงาย (Simple additive weighting: 
SAW)  การพัฒนาวิธีการประเมินที่ดินเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องทั่วโลก(Yanfang & Limin , 2002)ไดนํา
หลักการโครงขายใยประสาทเทียม (Artificial neural 
networks: ANN) ประเมินความเหมาะสมของที่ดินดวย 
ซ่ึงพบวาการประยุกตใช ANN ในจังหวัด Qionghai ของ
ประเทศจีน ซ่ึงไดรายงานวาวิธีการประเมินดวย ANN มี
ขอดีมากกวาวิธีทั่วไป คือไมตองกําหนดน้ําหนักในแตละ
ปจจัย และไดผลตามเปาหมาย ไมจําเปนที่จะตองหา 
Functionของการประเมินอีกประการหนึ่ งคือ เมื่ อ
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป เพียงแตใชตัวอยางใหมก็



 

สามารถที่จะประเมินเพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วโดยการ
ใชกระบวนการวิเคราะหผานโครงขายใยประสาทเทียม  ใน
บังกลาเทศ Perveen et al. (2007) ไดนําวิธีประเมินแบบ
ลําดับชั้น (Analytical hierarchy process: AHP) ประเมิน
ผลิตผลของขาวดวยระบบสารสนแทศภูมิศาสตรซ่ึงใชปจจัย
ของดินและภูมิประเทศ ประเมินดวยวิธีการแบบลําดับชั้น 
และใชภาพถายดาวเทียม Terra/ASTER ในการประมวลผล
เพื่อจําแนกการใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่ท่ีศึกษาพรอมทั้ง
ซอนทับ แผนที่ความเหมาะสมกับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
ตองการทราบความแตกตางของความเหมาะสมของที่ดินกับ
การใชประโยชนจริง และแสดงสัดสวนของที่ดินกับการใช
ประโยชนท่ีดินตามระดับความเหมาะสม จากหลักการ
ประเมินที่ดินของ FAO มีนักวิจัยนําแนวทางไปใชอยาง
กวางขวาง นอกเหนือจากการนําไปประยุกตใชดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยทั่วไปแลว ยังมีการนําไปเปน
แนวทางในการประเมินดวยระบบคอมพิวเตอรหรือการสราง
โปรแกรมการประเมินที่ดินขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอผูประเมิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนระบบ Automated land 
evaluation System : ALES (Rossiter & Van Wambeke, 
1995) และระบบ MicroLEIS DSS (Ali, Farzin, & 
Mohammad, 2009) เปนตน 
 

5. พื้นที่ศึกษา  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ มีเนื้อที่
ท้ังหมด 168,825.34 ตร.กม. ดังภาพที่ 1 พื้นที่ประมาณ 
80 % เพื่อการเกษตรกรรม ซ่ึงมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก 
ขาว ปลูกในพื้นที่ลุม ออย มันสําปะหลัง และยางพารา ปลูก
ในพื้นที่ดอนถึงพื้นที่ภูเขาที่มีการระบายน้ําดี 
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6. วิธีการศึกษาวิจัย  
 6.1  หลักในการศึกษาวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ไดประเมินคาที่ดินสําหรับปลูก
มันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักการ

ประเมินที่ดินของ FAO (1983) โดยอาศัยการวิเคราะห
เชิงพื้นที่ดวยการบูรณาการคุณภาพที่ดินที่หลากหลาย 
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงในการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินไดแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การ
ประเมินความเหมาะสมทางดานกายภาพ ดานการ
จัดการ และดานการอนุรักษจากนั้นทําการประเมิน
ความเหมาะสมของพื้นที่ในภาพรวม และตรวจสอบใน
ภาคสนามซึ่งแบบจําลองที่ใหผลถูกตองที่สุดมาวิเคราะห
เชิงเศรษฐกิจ  จากนั้นทําการวิเคราะหหาพื้นที่ปลูกจาก
ภาพถายดาวเทียม เพื่อหาพื้นที่ปลูกที่สอดคลองกับ
ความเหมาะสมของที่ดิน 
 6.2  ข้ันตอนในการศึกษาวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษาวิจัยแบงออกเปนขั้นตอน
หลัก 7 ขั้นตอน ไดแก การประเมินความเหมาะสมของ
ท่ีดินสําหรับมันสําปะหลัง การประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาพรวม การ
ประเมินพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังดวยขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม การวิเคราะหความสอดคลองระหวางพื้นที่
ปลูกกับผลการประเมินคาที่ดิน การวิเคราะหดาน
เศรษฐกิจ การตรวจสอบความถูกตอง และการจัดทํา
แผนที่ แสดงขั้นตอนการวิจัย ดังภาพที่ 2 
 6.2.1 การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
สําหรับมันสําปะหลัง 
 ขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของ
ท่ีดินประกอบไปดวย การคัดเลือกคุณภาพที่ดินและ
วิเคราะหความตองการการใชท่ีดินสําหรับมันสําปะหลัง 
การรวบรวมขอมูล การบูรณาการคุณภาพที่ดินดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการประเมินความ
เหมาะสมในภาพรวม สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
  1) การคัดเลือกคุณภาพที่ดินเพื่อวิเคราะห
ความ ตองการการใชที่ดินสําหรับมันสําปะหลัง 
 พืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตไดตองอาศัยปจจัยที่เหมาะสมกับความตองการใช
ท่ีดินของพืชนั้นๆ เชน ปริมาณธาตุอาหารในดิน สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ ความชื้นดิน ความเปนกรดเปน
ดางในดิน เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ FAO ไดรวบรวมไว
ในรูปแบบของคุณภาพที่ดินจํานวน 25 คุณภาพที่ดิน ซ่ึง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดคัดเลือกคุณภาพที่ดินที่ FAO 
(1983) เสนอไว จํานวน 15 คุณภาพที่ดิน จากปจจัย
วินิจฉัย (Diagnostic factor) ท้ังหมด 24 ปจจัย ดัง
ตารางที่ 1  



 

ตรวจสอบเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวของ วิเคราะหความตองการของมันสําปะหลัง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล

พื้นท่ีที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง

KAPPA INDEX
จัดทําแผนท่ี

และรายงานผล

ตรวจสอบความถูกตองภาคสนาม
และเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น

ความตองการดานพืช

ความตองการดานการจัดการ

ความตองการดานการอนุรักษ

ประเมินคาท่ีดิน หาพื้นท่ีเหมาะสม พื้นท่ีปลูก

การจําแนกพื้นท่ีปลูกจากภาพถายดาวเทียม

พื้นที่ปาไม

แหลงน้ํา

พืชไร (มันสําปะหลังโรงงาน,ออย,ยางพารา,พืชไร)

นาขาว

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
<B/C ratio> 

ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/ก.ก)

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)

ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก/ไร)

Hie
rar
chi
cal
Cla
ssi
fic
atio
n

หลักการประเมินท่ีดินของ
FAO (1983)

ความสอดคลองของพื้นท่ี

Overlay

yes

No

ประเมินดานเศรษฐกิจ

ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ

 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
 

 2) การรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิเคราะหใน
ครั้งนี้ไดรวบรวบขอมูลในแตละปจจัยวินิจฉัยและคุณภาพ
ท่ีดินที่ไดคัดเลือก ซ่ึงเปนขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลลักษณะ
สัมพันธ แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 3) การบูรณาการคุณภาพที่ดินดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
ความตองการดานพืช (Crop requirements) 
 (1)  ความเขมของแสงอาทิตย  
  ปริมาณแสงแดดมีผลตอความหนาแนนของราก
และการสรางหัวของมันสําปะหลัง คุณลักษณะที่ดินที่เปน
ตัวแทน (Diagnostic characteristic) ของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ 
ไดแก ปริมาณแสงแดดตอวัน การสรางชั้นขอมูลของคุณภาพ
ท่ีดินนี้จากการรวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเปน
ขอมูลความยาวนานของแสงแดดตอวันรายเดือน ในรอบ 10 
ป (2541-2550) โดยใชขอมูลครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
จํานวน 19 สถานี โดยนํามาสรางเปนขอมูลเชิงพื้นที่ดวย
วิธีการประมาณคาดวยวิธี Kriging กําหนดใหเปนชั้นขอมูล 
U ซ่ึงจะใหคาคะแนนระดับความเหมาะสมดังตารางที่ 4 
 (2)  อุณหภูมิ 
  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดิน
นี้ คืออุณหภูมิเฉลี่ยรายปในชวงการเพาะปลูก เนื่องจาก
อุณหภูมิมีผลตอการสังเคราะหแสงและการเจริญเติบโตของ

มันสําปะหลัง โดยการวิเคราะหขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยใน
ค าบ  3 0  ป  (พ .ศ .  2 5 2 1 -2 5 5 0 )  จ า กก รม
อุตุนิยมวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจํานวน 19 สถานี 
เพื่อสรางเปนขอมูลเชิงพื้นที่ดวยวิธีการประมาณคาดวย
วิธี Kriging กําหนดใหเปนชั้นขอมูล T และจัดระดับ
ความเหมาะสมและใหคาคะแนน ดงัตารางที่ 4 
 (3) น้ําที่เปนประโยชนตอพืช  
  คุณลักษณะที่ ดินที่ เปนตั วแทน  ของชั้น
คุณภาพที่ดินนี้คือปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ซ่ึงขอมูล
ปริมาณน้ําฝนที่นําวิเคราะหในครั้งนี้ เปนขอมูลที่เก็บ
รวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 27 ป ตั้งแตป พ.ศ. 
2518-2545 ครอบคลุมพื้นที่ ท้ังภาคจํานวน 308 
สถานีจะนํามาสรางเปนชั้นขอมูลน้ําฝนเชิงพื้นที่ โดย
วิธีการประมาณคาดวยวิธี Kriging กําหนดใหเปนชั้น
ขอมูล W ซ่ึงจัดระดับความเหมาะสม และใหคาคะแนน 
ดังตารางที่ 4 
 (4)  ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช  

  คุณ ลักษณะที่ ดิ นที่ เ ป นตั วแทนของชั้ น
คุณภาพที่ดินนี้ ไดแกสภาพการระบายน้ําของดิน ซ่ึงได
จากการจัดการฐานขอมูลกลุมชุดดินเชื่อมโยงดวยตาราง
สภาพการระบายน้ําของดิน กําหนดใหเปนชั้นขอมูล O 
จัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 

 (5)  ดชันีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช  



 

  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้ ไดแก ไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนใน
ดิน โพแทสเซียมในดิน และปฏิกิริยาในดิน หลักการนี้เปน
การวิเคราะหตามแนวความคิดจาก Radcliffe and Rochette 
(1982) โดยการใหคาคะแนนความเหมาะสมในแตละปจจัย
วินิจฉัย จากนั้นนําคาคะแนนความเหมาะสมในแตละปจจัย
มาวิเคราะหแบบซอนทับดวยระบบ GIS และคํานวณผลคูณ
จากสมการ  

ตารางที่ 2  ขอมูลเชิงพื้นที่ท่ีใชในการวิจัย 
 

ขอมูลเชิงพื้นที่ ช่ือช้ันขอมูล มาตราสวน ท่ีมาของขอมูล ปท่ีจัดเก็บ
ขอมูล 

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

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

2538 
ตําแหนงสถานี
นํ้าฝน 

Stn_rain - กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2545 

ศักยภาพความเค็ม Saltpoten_ne 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2549 

ภูมิสัณฐาน Landform 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ.2546 

การใชประโยชน
ท่ีดิน Landuse 1:50,000 กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

กษัยการดิน Erosion 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ.2549 

เสนทางคมนาคม Trans 1:50,000 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2550 

ตําแหนงโรงงาน 
ลานมัน ท่ีรับซื้อมัน
สําปะหลัง 

Factory 1:50,000 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

ขอบเขตการ
ปกครองระดับ
จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล 

Polbndry 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2548 

 

 
 

NAI = N * P * K * pH 

ตารางที่ 1  คุณภาพที่ดินและปจจัยวินิจฉัยที่ไดคัดเลือก 
 

ช้ันคุณภาพที่ดิน สัญลักษณ ปจจัยวินิจฉัยที่ใชในการวิเคราะห 
ความเขมของแสงอาทิตย  
(Radiation regime) U 

ปริมาณแสงแดดตอวัน  
(Sunshine hours) 

อุณหภูมิ  
(Temperature regime) T 

อุณหภูมิเฉล่ียรายปในชวงการเพาะปลูก 
(Mean temp in growing period) 

นํ้าท่ีเปนประโยชนตอพืช  
(Water availability) W 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป  
(Annual rainfall) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอ
รากพืช (Oxygen availability) O 

สภาพการระบายน้ําของดิน  
(Soil drainage) 

ดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช 
(Nutrient availability index) NAI 

ไนโตรเจนในดิน (N total) 
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน (P)  
โพแทสเซียมในดิน (K)   
ปฏิกิริยาในดิน (pH)  

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
(Nutrient retention) NR 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
ในดิน (C.E.C.) 
ความอิ่มตัวดวยดางในดิน (B.S.) 

การรักษาน้ําของเนื้อดิน  
(Water retention) I เน้ือดิน (Soil texture) 

สภาวะการหยั่งลึกของราก  
(Rooting conditions) R ความลึกของดิน (Soil depth) 

ความเสียหายจากน้ําทวม  
(Flood hazard) F 

จํานวนครั้งท่ีนํ้าทวมในชวงรอบป 
(Frequency) 

การมีเกลือมากเกินไป  
(Excess of salts) D ผลกระทบจากเกลือ (Salt hazard) 

สภาพพ้ืนท่ี (Topography)  G 
ความลาดชันของพ้ืนท่ี (Slope) 
ภูมิสัณฐาน (Landforms) 

สภาวะการเขตกรรม  
(Soil workability) SW 

การเกาะตัวของดิน (Soil consistence) 
โครงสรางดิน (Soil structure) 
เน้ือดิน  (Soil texture) 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร  
 (Potential for mechanization) PM 

ความลาดชันของพ้ืนท่ี (Slope) 
ปริมาณกอนหินบนชั้นดินบน  
(Coarse fragments) 
ปริมาณดินเหนียวบนชั้นดินบน  
(Clay content) 
พ้ืนท่ีหินโผล (Rockout crop) 

การเขาถึงพ้ืนท่ี  
(Access within the production unit) A 

ระยะหางระหวางจากถนนสายหลักและ
แหลงเพาะปลูก 
ระยะหางระหวางโรงงานแหลงรับซื้อ
และแหลงเพาะปลูก 

ความเสียหายจากการกัดกรอน  
(Erosion hazard) H ปริมาณการสูญเสียดิน (Soil loss) 

 

ตารางที่ 3  ขอมูลลักษณะสัมพันธท่ีใชในการวิจัย 
 

ขอมูลลักษณะ
สัมพันธ ท่ีมาของขอมูล รายละเอียดขอมูล ปท่ีจัดเก็บขอมูล 

ขอมูลปริมาณนํ้าฝน
เฉล่ียรายป กรมอุตุนิยมวิทยา 

ขอมูลน้ําฝนเฉลี่ยสะสมรายป
ท้ังหมด 27 ป 308 สถานี 

พ.ศ. 2518-2545

ขอมูลอุณหภูมิเฉล่ีย กรมอุตุนิยมวิทยา 
ขอมูลอุณหภูมิเฉล่ียในคาบ 
30 ป  จํานวน19 สถานี 

พ.ศ. 2521-2550

ขอมูลความ
ยาวนานของ
แสงแดดเฉลี่ย 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
ความยาวนานของแสงแดด
เฉล่ียรายเดือนในคาบ 10 ป
จํานวน 19 สถานี 

พ.ศ. 2541-2550

ขอมูลคุณสมบัติของ
ดินในแตละชุดดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ขอมูลคุณสมบัติของดิน ไดแก 
ปริมาณธาตุอาหาร N, P, K 
ในดิน C.E.C., B.S. ในดิน 
ความเปนกรดเปนดางในดิน 
เน้ือดิน โครงสรางดิน การ
เกาะตัวของดิน ความลึกดิน 
การระบายน้ําในดิน ความชื้น
ในดิน ปริมาณกรวดบนชั้นดิน
บน ปริมาณดินเหนียวในดิน 
จํานวนครั้ง ท่ี นํ้าทวมในชวง
รอบป 

พ.ศ. 2548 

ขอมูลสถิติการผลิต
มันสําปะหลัง 
 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ย/ไร 
ขอมูลราคามันสําปะหลัง ท่ี
เกษตรกรขายได 
ข อมู ลต น ทุนกา รผลิ ตมั น
สําปะหลัง 

พ.ศ. 2541-2552

 

 
 
 



ตารางที่ 4  ความตองการการใชที่ดินและการใหคาคะแนนสําหรับมันสําปะหลัง 
 

ความตองการการใชที่ดินสําหรับมันสําปะหลัง คาคะแนนปจจัย 
1.ความตองการดานพืช (C) S1 S2 S3 N 
  คุณภาพที่ดิน ปจจัยวินิจฉัย หนวย 1.0 0.8 0.4 0.1 

ที่มา 

1.ความเขมของแสงอาทิตย (U)  ปริมาณแสงแดดตอวัน ชม./วัน 10-12 6-9 3-6 >12,<3 FAO (1983) 

2.อุณหภูมิ (T)  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปในชวง 
 การเพาะปลูก ºC 25-29 30-32,24-14 33-35,13-10 >35,<10 FAO (1983) 

3.น้ําที่เปนประโยชนตอพืช (W)  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป มม. 1,100-1,500 
900-1,100 

1,500-2,500 
500-900 

2,500-4,000 
<500 

>4,000 
FAO (1983) 

4.ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช (O) 

 สภาพการระบายน้ําของดิน class ดี,ดีมาก ดีปานกลาง คอนขางดี,  
คอนขางเลว 

เลว,เลวมาก Sys et al  (1993) 

5.ดัชนีความเปนประโยชนธาตุ
อาหารพืช (NAI) 

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

 

  ไนโตรเจนในดิน (N) 
  ฟอสฟอรัสมนดิน (P) 
  โพแทสเซียมในดิน (K) 
  ความเปนกรดเปนดาง ในดิน (pH) 

% 
ppm 
ppm 

- 

>0.2 
>25 
>60 

6.1-7.3 

0.1-0.2 
6-25 
30-60 

7.4-7.8,5.1-6.0 

<0.1 
<6 
<30 

7.9-8.4,4.0-5.0 

- 
- 
- 

>8.4, <4 

 

6.ความจุในการดูดยึด 
   ธาตุอาหาร (NR) 

 NR = CEC * BS  >0.80 0.32 – 0.79 0.04 – 0.31 < 0.04 FAO (1983) 

 
 ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ 
 บวกในดิน (CEC) 
 ความอิ่มตัวดวยดางในดิน (BS) 

meq/100g 
 

% 

>10 
 

>35 

<10 
 

<35 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

7.การรักษาน้ําของเนื้อดิน (I)  เนื้อดิน - 
L, SiL, Si, 

SL 
LS SiC, CL, SCL, SiCL

C,G,SC,AC,S
,SS,F 

FAO (1983) 

8.สภาวะการหยั่งลึกของราก (R)  ความลึกของดิน ซม. >100 50-100 25-50 <25 FAO (1983) 
9.ความเสียหายจากน้ําทวม (F)  จํานวนครั้งที่น้ําทวมในชวงรอบป ป/ครั้ง 10/1 6-9/1 3-5/1 1-2/1 FAO (1983) 
10.การมีเกลือมากเกินไป (D)  ผลกระทบจากเกลือ class Non-saline Low Medium High FAO (1983) 

11.สภาพพื้นที่ (G)  ภูมิสัณฐาน 
 ความลาดชันของพื้นที่ 

class 
% 

ความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานและความลาดชันของพื้นที่  
(ตารางที่ 7) 

FAO (1983) 

2.ความตองการดานการจัดการ (M) คาคะแนนปจจัย  
  คุณภาพที่ดิน ปจจัยวินิจฉัย หนวย 1.0 0.8 0.4 0.1  
12.สภาวะการเขตกรรม (SW)  ความยากงายของสภาวะ 

 การเขตกรรม 
class งาย ปานกลาง ยาก ยากมาก FAO (1983) 

 
การเกาะตัวของดิน 
โครงสรางดิน 
เนื้อดิน 

- 
ความสัมพันธระหวางการเกาะตัวของดิน โครงสรางดิน และเนื้อดิน 

(ตารางที่ 8) 
 

13.ศักยภาพการใชเครื่องจักร 
    (PM) 

 PM = sl * cf * c * rc - >0.6400 0.1024-0.6399 0.0016-0.1023 < 0.0016 FAO (1983) 

 

  ความลาดชันของพื้นที่ (sl) 
  ปริมาณกอนหินบนชั้นดินบน (cf) 
  ปริมาณดินเหนียวบนชั้นดินบน (c) 
  พ้ืนที่หินโผล (rc) 

% 
% 
% 
- 

0-12 
0-3 
0-15 

- 

12-20 
3-15 
15-25 

- 

20-35 
15-35 
25-40 

- 

>35 
>35 
>40 

พ้ืนที่หินโผล 

 

14.การเขาถึงพ้ืนที่ (A)     A = dr * df - >0.80 0.32 – 0.79 0.04 – 0.31 < 0.04 FAO (1983) 

 
 ระยะหางจากถนนสายหลัก (dr) 
 ระยะหางจากแหลงรับซื้อ (df) 

กม. 
กม. 

< 10 
< 10 

10-20 
10-20 

20-30 
20-30 

>30 
>30 

FAO (1983) 

3. ความตองการดานการอนุรักษ (E) คาคะแนนปจจัย  
  คุณภาพที่ดิน ปจจัยวินิจฉัย หนวย 1.0 0.8 0.4 0.1  
15.ความเสียหายจาก 
     การกัดกรอน (H) 

 ปริมาณการสูญเสียดิน 
ตัน/เฮกแตร 

/ป 
< 0.32 0.32 – 0.80 0.80-2.40 > 2.40 FAO (1983) 

 หมายเหตุ : เนื้อดิน : L=Loam, SiCL=Silty clay loam, SiL=Silty loam, SCL= Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand,  
 SC=Sandy clay, SiC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil,  SC=Slope complex, AC=Alluvial complex, F=Fragmental, SS=Skeleton soil 
 ศักยภาพการเกิดดินเค็ม : High = บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด, Medium = บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low = บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือนอย,   
 Non-saline = บริเวณที่ไมเค็ม 

 
 



 

ตารางที่ 5  การกําหนดชวงคาคะแนนและชั้นความ
เหมาะสมใหกับดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช 
 

ชั้นความเหมาะสม 
ชวงคาคะแนน 
ความเหมาะสม  

(NAI = N * P * K * pH) 

ชวงคาคะแนน 
ที่จัดใหม 

เหมาะสมมาก (12  x 0.82) - ( 14 )  0.6400 - 1.0000 
เหมาะสมปานกลาง (0.82 x 0.42) - (12  x 0.82)   0.1024 - 0.6399  
เหมาะสมนอย (0.42 x 0.12) - (0.82 x 0.42)  0.0016 - 0.1023  
ไมเหมาะสม 0.0000 – 0.0015 0.0000 - 0.0015 
  

 (6)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร  
  คุณลักษณะที่ดินตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้
มี 2 ปจจัย ไดแก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกใน
ดิน และความอิ่มตัวดวยดางในดิน ซ่ึงปจจัยทั้งสองมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืชในเรื่องปริมาณธาตุอาหารที่ดิน
สามารถดูดยึด และการปลดปลอยธาตุอาหาร การ
กําหนดคาคะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 
4 โดยซอนทับชั้นขอมูลทั้งสอง ซ่ึงผลคูณจากสมการ  

 
จัดชวงคาคะแนนความเหมาะสม ดังตารางที่ 6  
 (7)  การรักษาน้ําของเนื้อดิน 
  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้ ไดแกขอมูลเนื้อดิน ซ่ึงกําหนดคาคะแนนและจัด
ระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 
 (8)  สภาวะการหยั่งลึกของราก 
 คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้ ไดแก ความลึกของดิน ซ่ึงเปนปจจัยวินิจฉัยที่มี
ความสําคัญและสัมพันธกับการลงหัวของมันสําปะหลัง ใน
การกําหนดความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินโดยการ
กาํหนดคาคะแนน จัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 6  การกําหนดชวงคาคะแนนและชั้นความ
เหมาะสมใหกับชั้นขอมูลความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
 

ชั้นความเหมาะสม ชวงคาคะแนนความ
เหมาะสม (NR = CEC * BS) 

ชวงคา
คะแนน 

เหมาะสมมาก (1  x 0.8) - ( 12)  0.80 - 1.00 
เหมาะสมปานกลาง (0.8 x 0.4) - (1  x 0.8)  0.32 - 0.79 
เหมาะสมนอย (0.4 x 0.1) - (0.8 x 0.4)  0.04 - 0.31 
ไมเหมาะสม 0.00 – 0.03 0.00 - 0.03 
 

 (9)  ความเสียหายจากน้ําทวม (Flood hazard) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้ ไดแกจํานวนครั้งท่ีน้ําทวมในชวงรอบป ในการ

กําหนดความเหมาะสมคุณภาพที่ดินนี้โดยการกําหนดคา
คะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 
 (10)การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts)  
 ปญหาในการปลูกพืชเกษตรในภูมิภาคนี้
นอกจากขอจํากัดดานความอุดมสมบูรณของดินและ
ประมาณน้ําฝนแลว ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ปญหาดินเค็ม ซ่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนวยหิน
มหาสารคามรองรับอยูเปนสวนใหญ ซ่ึงหนวยหินนี้เปน
หนวยหินที่มีชั้นเกลือหินเปนองคประกอบทําใหเกิดปญหา
ดิน เค็ มและ เปนตั ว จํ ากั ดการ เจริญ เติบ โตของพื ช 
คุณลักษณะที่ดินที่ เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดินนี้ 
ไดแก ผลกระทบจากเกลือ การกําหนดความเหมาะสมของ
คุณภาพที่ดินนี้ ดังตารางที่ 4  
 (11) สภาพพื้นที่ (Topography)  
 คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้ ไดแก ขอมูลภูมิสัณฐาน และขอมูลความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยการซอนทับกันและกําหนดใหเปนชั้นขอมูล 
G และจัดระดับความเหมาะสม จากความสัมพันธแบบ 
Matrix convolution ระหวางชั้นขอมูลทั้งสอง ดังตารางที่ 7 

NR = CEC * BS 

ตารางที่ 7  ความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานและความ
ลาดชันของพื้นที่สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 
 

Slope (%) 
Landform 

0-2 2-5 5-12 12-20 >20 
Flood plain 
Low terrace 
Middle terrace 
High terrace 
Foot slope & Erosion surface 
Mountain & Outcrop 

N 
N 
S1 
S2 
S1 
N 

- 
S1 
S2 
S3 
S2 
N 

- 
S2 
S3 
S3 
S3 
N 

- 
S3 
S3 
N 
N 
N 

- 
N 
N 
N 
N 
N 

 

 การบูรณาการคุณภาพที่ดินดานความตองการ 
 ดานการจัดการ 
 (1)  ชั้นขอมูลสภาวะการเขตกรรม 
 คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของคุณภาพที่ดินนี้
คือความยากงายในการเขตกรรม ซ่ึงหมายถึงความยาก
งายในการไถพรวนโดยเครื่องจักร การไถพรวนโดยสัตว 
หรือเครื่องมืออื่นๆ โดยปจจัยวินิจฉัยที่นํามาวิเคราะหใน
ครั้งนี้ ไดแก การเกาะตัวของดิน โครงสรางดิน และเนื้อดิน 
โดยการสรางชั้นขอมูลจากตารางความสัมพันธของทั้ง 3 
ปจจัย ดังตารางที่ 8 กําหนดใหเปนชั้นความยากงายใน
การเขตกรรม 4 ระดับไดแก งาย ปานกลาง ยาก และยาก
มาก จัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 



 

 
 

ภาพที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นที่ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 (2)  ขอมูลศักยภาพการใชเครื่องจักร  
  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดิน
ศักยภาพการใชเครื่องจักร ไดแก ความลาดชัน ปริมาณกอน
หินบนชั้นดินบน  ปริมาณดินเหนียว  และหินโผล  ซ่ึ ง
คุณลักษณะที่ดินของปจจัยวินิจฉัยทั้ง 4 มีผลตอการไถพรวน
ดินของเครื่องจักร ใหคาคะแนนดังตารางที่ 4 ในการ
วิเคราะหและจัดระดับความเหมาะสมของศักยภาพการใช
เครื่องจักรจากการนําชั้นขอมูลปจจัยวินิจฉัยทั้ง 4 ซอนทับกัน 
และนําคาคะแนนแตละปจจัยมาคูณกัน ผลคูณท่ีไดจาก
สมการ  

 
โดยนํามาจัดชวงคาคะแนน และจัดระดับความเหมาะสมใหม 
ดังตารางที่ 9 
 (3)  ชั้นขอมูลการเขาถึงพื้นที่  
  คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพ
ท่ีดินนี้คือระยะทางของแหลงเพาะปลูกและแหลงรับซ้ือ
ผลผลิต โดยในการวิเคราะหดวยการสรางแนวกันชนจาก
ถนน และแหลงรับซ้ือ ซ่ึงก็คือตําแหนงที่ตั้งโรงงานแปงมัน 
และลานมัน จากนั้นกําหนดใหเปนระดับความเหมาะสมของ
ชั้นขอมูลทั้งสอง ดังตารางที่ 4 และทําการซอนทับชั้นขอมูล

ท้ังสองพรอมทั้งนําคาคะแนนของแตละปจจัยมาคูณกัน 
ผลคูณที่ไดจากสมการ  

 
จัดชวงคาคะแนนความเหมาะสมใหม ดังตารางที่ 10 

A = dr * df 

การบูรณาการคุณภาพที่ดินดานความตองการ
ดานการอนุรักษ 

 คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนของชั้นคุณภาพที่ดิน 
ไดแก ปริมาณการสูญเสียดิน (Soil loss) ซ่ึงไดมาจาก
การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดกษัยการดินที่วิเคราะห
จากสมการการสูญเสียดินสากล (Universal soil loss 
equation: USLE) มีสมการดังตอไปนี้  PM = sl * cf * c * rc 

 
(Wischmeier and Smith, 1978) 

A = RKLSCP 

  โดยที่ A แทน การสูญเสียดินตอหนวยของพื้นที่ 
  R แทน ปจจัยการชะลางพังทลายของฝน 
  K แทน ปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน 
  LS แทน ปจจัยความลาดชัน และความยาวความลาดชัน 
  C แทน ปจจัยพืชพรรณที่ปกคลุมดิน 
  P แทน ปจจัยการปองกันการพังทลายของดิน 



 

 การคํานวณปริมาณการสูญเสียดินโดยปรับเปลี่ยนคาของ
ปจจัยพืชพรรณที่ปกคลุมดินใหเทากับ 0.600 และคาการ
ปองกันการชะลางพังทลายใหมีคาเทากับ 1.000 ซ่ึงเปนคา
ของพื้นที่ท่ีมีการปลูกมันสําปะหลัง ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
(2545) ไดกําหนดไว จากนั้นทําการซอนทับปจจัยทั้ง 6 
ปจจัย และคํานวณปริมาณการสูญเสียดินเพื่อสรางเปนชั้น
ขอมูลคุณภาพที่ดินความเสียหายจากการกัดกรอน การจัด
ระดับความรุนแรงการสูญเสียดิน 4 ระดับไดแก ระดับ
สูญเสียดินนอย (0.00-0.32 ตัน/เฮกแตร/ป) สูญเสียดินปาน
กลาง (0.33-0.80 ตัน/เฮกแตร/ป) สูญเสียดินรุนแรง (0.81-
2.4 ตัน/เฮกแตร/ป) และสูญเสียดินรุนแรงมาก-มากที่สุด 
(>2.4 ตัน/เฮกแตร/ป) ซ่ึงการจัดระดับความเหมาะสมในชั้น
คุณภาพที่ดินความเสียหายจากการกัดกรอน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 8  การกําหนดชั้นของสภาวะการเขตกรรม 
สภาวะการเขตกรรม ปจจัยวินจิฉัย 

งาย ปานกลาง ยาก ยากมาก 

การเกาะตัว
ของดิน 

Friable, Very 
friable, Loose 

Firm-very firm 
Very firm-
Extremely 

firm 
Extremely firm 

โครงสรางดิน - 

Strongmed, 
Fine blocky, 
Granular, 
Crumb 

Coarse, Platy,
Massive 

Very coarse 
blocky, 

Prismatic 
columnar, 
Massive 

เนื้อดิน S, LS, L, SC, 
SiL, Si SL SCL, CL, 

SiCL, SiC C, G, AC 

หมายเหต ุ การเกาะตัวของดิน : Loose=หลุดลุยเม็ดดินไมเกาะกนั, Friable=รวนซุย
, Very friable=รวนซุยมาก, Firm=คงทน, Slightly firm=คงทนเล็กนอย, 
Very firm=คงทนมาก, Extremely firm=คงทนอยางยิ่ง 

โครงสรางดิน : Blocky=โครงสรางแบบกลอง, Granular=โครงสรางแบบกอนกลม, 
Crumb=โครงสรางแบบกอนกลมพรุน,Platy=โครงสรางแบบแผน, 
Prismatic=โครงสรางแบบแทงหนาตดัราบ, Columnar=โครงสรางแบบแทง
หนาตัดโคงมน, Massive=ไมมีโครงสราง  

เนื้อดิน : L=Loam, Si=Silt, SiCL=Silty clay loam, SiL=Silty loam, SCL= Sandy 
clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy 
sand, SC=Sandy clay, SiC=Silty clay, S=Sand, G=Gravel soil, 
SC=Slope complex, AC=Alluvial complex 

 

ตารางที่  9   การกําหนดชวงคาคะแนนและชั้นความ
เหมาะสมใหกับศักยภาพชั้นขอมูลการใชเครื่องจักร 

ชั้นความ 
เหมาะสม 

ชวงคะแนนความเหมาะสม  
(PM = sl * cf * c * rc) ชวงคาคะแนน 

เหมาะสมมาก (12  x 0.82) - ( 14 )  0.6400 - 1.0000 
เหมาะสมปานกลาง (0.82 x 0.42) - (12  x 0.82)  0.1024 - 0.6399  
เหมาะสมนอย (0.42 x 0.12) - (0.82 x 0.42) 0.0016 - 0.1023  
ไมเหมาะสม 0.0000 – 0.0015 0.0000 - 0.0015 

 

ตารางท่ี 10  การกําหนดชวงคาคะแนนและชั้นความ
เหมาะสมใหกับชั้นขอมูลการเขาถึงพื้นที่ 

ชั้นความเหมาะสม ชวงคะแนนความเหมาะสม 
 (A = dr * df) 

ชวงคา
คะแนน 

เหมาะสมมาก (1  x 0.8) - ( 12)  0.80 - 1.00 
เหมาะสมปานกลาง (0.8 x 0.4) - (1  x 0.8) 0.32 - 0.79 
เหมาะสมนอย  (0.4 x 0.1) - (0.8 x 0.4) 0.04 - 0.31 
ไมเหมาะสม  0.00 – 0.03 0.00 - 0.03 

  

 6.2.2  การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม 
 ขั้นตอนนี้เปนการนําชั้นขอมูลคุณภาพที่ดิน
ท้ัง 15 คุณภาพที่ดินกําหนดคาคะแนนความเหมาะสม
และใหคาคะแนนมาบูรณาการดวยการซอนทับแบงออก
ตามประเภทความตองการการใชท่ีดิน 3 ประเภท ไดแก  
 ความตองการดานพืช (C) พิจารณาจากผลคูณของ
สมการ  
 

 
 

C = U * T * W * O * NAI * NR * I * R * F * D * G 

 ความตองการดานการจัดการ (M) พิจารณาจากผล
คูณของสมการ  
 

 
 

M = SW * PM * A 

 ความตองการดานการอนุรักษ (E) พิจารณาจาก
ความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินความเสียหายจากการ
กัดกรอน เมื่อไดความเหมาะสมของที่ดินในแตละความ
ตองการการใชท่ีดินแลวจึงนํามาซอนทับกันอีกครั้ง เพื่อ
วิเคราะหความเหมาะสมในภาพรวม ซ่ึงไดจากสมการ  
 
 

 
 

Cassava suitability = C * M * E 

  ในการประเมินความเหมาะสมของแตละความ
ตองการใชท่ีดินโดยการจัดระดับความเหมาะสมใหมจาก
การนําผลคูณของความเหมาะสมในแตละคุณภาพที่ดิน 
มาจัดชวงคาคะแนนและกําหนดระดับความเหมาะสม
ใหม โดยนําจํานวนคุณภาพที่ดินที่ใชในการวิเคราะห
มารวมคํานวณดวย ดังตารางที่ 11 ผลที่ไดคือหนวยแผน
ท่ีดินที่แสดงถึงศักยภาพของที่ดินเชิงพื้นที่พรอมทั้ง
ขอมูลเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะของที่ดินที่ เหมาะสม
สําหรับปลูกมันสําปะหลัง และสรางเปนแผนที่ความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอไป 
 
 
 



ตารางที่ 11  การกําหนดคาคะแนนและความเหมาะสมจาก
การบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกสําปะหลัง 
 

ช้ันความเหมาะสม คา
คะแนน 

คาคะแนนขอบลาง เมื่อยกกําลัง
ตามจํานวนคุณภาพที่ดิน 

ชวงความเหมาะสม 
ท่ีจัดใหม 

ความเหมาะสมของความตองการดานพืช (C = U * T * W * O * NAI * NR * I * R * F * D * G) 

เหมาะสมมาก 1.0  [1.011 + 0.811 )]/2 – 1.000000 0.542950 – 1.000000 
เหมาะสมปานกลาง 0.8  [(0.811+ 0.411)]/2 – 0.542950 0.042971 – 0.542949 
เหมาะสมเล็กนอย 0.4  [(0.411 + 0.111)]/2 – 0.042971 0.000020 – 0.042970 
ไมเหมาะสม 0.0 0.000000 - 0.000019 0.000000 - 0.000019 

ความเหมาะสมของความตองการดานการจัดการ (M = SW * PM * A) 

เหมาะสมมาก 1.0  [(1.03 + 0.83)]/2 – 1.0000 0.7561 – 1.0000 
เหมาะสมปานกลาง 0.8  [(0.83 + 0.43)] /2 – 0.7560 0.2881 – 0.7560 
เหมาะสมเล็กนอย 0.4  [(0.43 + 0.13)] /2 – 0.2880 0.0325 – 0.2880 
ไมเหมาะสม 0.1 0.0000 – 0.0324 0.0000 – 0.0324 

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาพรวม (Cassava suitability = C * M * E)  

เหมาะสมมาก 1.0  [(1.03 + 0.83)]/2 – 1.0000 0.7561 – 1.0000 
เหมาะสมปานกลาง 0.8  [(0.83 + 0.43)] /2 – 0.7560 0.2881 – 0.7560 
เหมาะสมเล็กนอย 0.4  [(0.43 + 0.13)] /2 – 0.2880 0.0325 – 0.2880 
ไมเหมาะสม 0.1 0.0000 – 0.0324 0.0000 – 0.0324 

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

       Ct (1 + i)t

 

 6.2.3 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 
 ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจไดใชวิธีอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio) หรือ B/C ratio 
(Boardman et al, 1996) โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปน
ขอมูลทุติยภูมิ ท่ี ได รวบรวมจากสํ านักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ในปการผลิต 2542 ถึง 2552 ระดับจังหวัด 
ไดแก ขอมูลผลผลิตเฉลี่ยตอไร ขอมูลตนทุนการผลิตรวมตอ
ไร ขอมูลราคาหัวมันสําปะหลังสดคละที่เกษตรขายไดท่ีไรนา 
มีสูตรการคิดดังตอไปนี้ 
 
 
 
โดยที่  B/C ratio แทน  Benefit cost ratio 
 Bt  แทน Total annual return 
 Ct แทน Total annual cost 
 n  แทน Number of year or project duration 
 t  แทน The production period in each year 
 i  แทน Discount rate 
 

B/C ratio ท่ีมากกวา 1 หมายถึงการลงทุนที่คุมทุน ในการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจ ในการประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร  ได ทํ าการวิ เคราะหค าอั ตราส วนต อ
ผลตอบแทนในแตละระดับความเหมาะสม ไดแก ระดับ
เหมาะสมมาก ปานกลาง และนอย โดยทําการวิเคราะหตาม
ราคาที่เกษตรกรขายได  

 6.2.4 การประเมินพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังดวย
ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 
 ขั้นตอนในการจําแนกพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
แบงออกเปนขั้นตอนหลักๆ ไดแก การรวบรวมและการ
นําเขาขอมูลภาพถายจากดาวเทียม การประมวลผล
ภาพถายดาวเทียมเ บ้ืองตน  (Preprocessing) การ
ปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเลขาคณิต (Geometric 
correction)  ก า ร เ น น ข อ มู ล ภ า พ  ( Image 
enhancement) และการจําแนกภาพถายจากดาวเทียม 
(Image classification) เพื่อหาพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
 1) การรวบรวมและนําเขาขอมูล 
 ภาพถายจากดาวเทียมที่ใชในการศึกษาคือ
ภาพถ า ย จ ากดา ว เ ที ยม  SPOT-5, SPOT-4  และ 
SPOT-2 ระบบการถายภาพแบบ Multispectral จํานวน 
78 ภาพ บันทึกภาพชวงเดือนธันวาคม ป พ.ศ.2548 
ถึงเดือนมกราคม ป พ.ศ.2549 ความละเอียดภาพ 10, 
20 และ20 เมตร ตามลําดับ แสดงไดดังภาพที่ 4 
 2) การประมวลผลภาพถายจากดาวเทียม 
 การแกไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต  
 เนื่องจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่
นํามาวิเคราะหยังมีความคลาดเคลื่อนในระดับ 2A จึง
ทําการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตโดยการ
นําภาพถายจากดาวเทียมที่ปรับแกพิกัดแลวอางอิงไปสู
ภาพถายดาวเทียม SPOT (Image to image 
registration) ซ่ึงภาพถายดาวเทียมที่ใชอางอิงในครั้งนี้ 
ไดแกภาพถายจากดาวเทียม Landsat TM ในป พ.ศ. 
2548 จากนั้นประมาณคาของจุดภาพเพื่อปรับภาพที่มี
ด วยวิธีการใชค าของจุดภาพที่ ใกล ท่ีสุด  (Nearest 
neighbor resampling) 
 การเนนขอมูลภาพ (Enhancement) 
 การเนนขอมูลภาพ เพิ่อเพิ่มความคมชัดของ
ขอมูล ชวยทําใหการวิเคราะหมีความถูกตองแมนยํามาก
ย่ิงขึ้น และไดทําการการสรางสีผสมเท็จจากระบบ 
Multispectral ในภาพถายจากดาวเทียม SPOT โดยได
สรางสีผสมเท็จ R G B (XS3 XS1 XS2) 
 3) การจําแนกภาพถายจากดาวเทียม 
 ในการจําแนกภาพถายจากดาวเทียมเพื่อหา
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังใชวิธีการจําแนก Hierarchical 
classification (Wang, 1986) และการจําแนกแบบ
ควบคุม (Supervised classification)ดวยวิธี Maximum 



 

likelihood (Oza, Bhagia, Patel, Dutta, & Dadhwal, 1996) 
แสดงขั้นตอนดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 4  ภาพถายจากดาวเทียม SPOT ท่ีใชในการศึกษา 
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หมายเหตุ  Landform: FP=Flood plain, LT= Low terrace, MT=Middle terrace,  
HT=High terrace, DES=Dissected erosion surface, DH=Mountain/Hill

 

ภาพที่ 5  ขั้นตอนการจําแนกภาพถายจากดาวเทียมดวยวิธี
ตามลําดับชั้น เพื่อหาพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 

 6.2.5  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางพื้นที่ 
ปลูกกับผลการประเมินคาที่ดิน 
 เมื่อประเมินคาที่ดินและทราบพื้นที่ท่ีเหมาะสม
สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และหาพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว จะนําผลการวิเคราะหใน
เชิ งพื้นที่ ท้ั งสองมาซอนทับกัน  เพื่ อหาพื้นที่ ท่ีมีความ

สอดคลองกับพื้นที่ ท่ีมีการปลูกจริง และหาพื้นที่ ท่ีมี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ป ลู ก มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.2.6  การตรวจสอบความถูกตอง 
 ในการตรวจสอบความถูกตองไดแบงออกเปน 2 ชวง
การตรวจสอบ ไดแก การตรวจสอบแบบจําลองความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง และการ
ตรวจสอบความถูกตองผลการจําแนกพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังดวยภาพถายดาวเทียม 
 

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 7.1  ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมัน
สําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1) ความเหมาะสมของพื้นที่ดานพืช 
  พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมมากสวนใหญพบ
ในบริ เวณตอนกลางของภาคคิดเปนรอยละ  7.64 
กระจายตัวอยู ในจังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน  และ
มุกดาหาร พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมปานกลางกระจายอยู
ท่ัวทั้งภาคมีพื้นที่คิดเปนรอยละ 24.13 กระจายตัวใน
บริ เ วณ จั งห วั ดนค ร ร า ชสี ม า  ชั ย ภู มิ  ข อนแก น 
อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี พื้นที่ท่ีเหมาะสมนอย
พบในบริเวณทางตอนบนของภาค จังหวัด หนองคาย
และเลย ดังภาพที่ 7 
 2) ความเหมาะสมของพื้นที่ดานการจัดการ 
  เมื่อซอนทับกันและใหคาน้ําหนักและจัด
ระดับความเหมาะสมแลว พบวาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม
มากมีมากที่สุด โดยกระจายตัวอยูท่ัวทั้งภาคมีพื้นที่คิด
เปนรอยละ 35.67 รองลองมาเปนระดับความเหมาะสม
ปานกลางสวนใหญพบทางตอนลางของภาคมีพื้นที่คิด
เปนรอยละ 25.48 สวนพื้นที่ท่ีไมเหมาะสมสวนใหญพบ
ทางตอนบน ไดแก จังหวัดหนองคาย ลักษณะดินเปนดิน
ลูกรัง และพบทางตอนลางในบริเวณพื้นที่ท่ีเปนดินนา 
ลักษณะพื้นที่ เปนที่ ลุม ซ่ึงไม เหมาะสมในดานการ
จัดการ ดังภาพที่ 7 
 3)  ความเหมาะสมของพื้นที่ดานการอนุรักษ 
  ความเหมาะสมดานอนุรักษจากการบูรณา
การคุณภาพที่ดินกษัยการดิน โดยกําหนดใหพื้นที่การใช
ประโยชนท่ีดินที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนพื้นปลูก
มันสําปะหลังทั้งหมด และทําการคํานวณปริมาณการ
สูญเสียดิน ตามสมการการสูญเสียดินสากล พบวาพื้นที่
ท่ีไมเหมาะสม และควรมีการอนุรักษพื้นที่หากมีการ
ปลูกมันสําปะหลัง มีพื้นที่คิดเปนรอยละ 15.50 ซ่ึงเปน



พื้นที่สูงท่ีอยูใกลภูเขาเปนสวนใหญ พบมาก ในจังหวัด เลย 
สกลนคร สวนพื้นที่ ท่ี เหมาะสมมีความเหมาะสมซึ่งไม
ตองการดานการอนุรักษดินมากนัก ปรากฏอยูในบริเวณ
พื้นที่ลุมถึงพื้นที่ดอนกระจายอยูท่ัวทั้งภาคมีพื้นที่คิดเปนรอย
ละ 83.40 แสดงดังภาพที่ 7 

ตารางที่ 12  เนื้อที่ความเหมาะสมของพื้นที่ในดาน
ความตองของพืช ดานการจัดการ และ ดานการอนุรักษ   

ความตองการ 
ช  

 
ษ ดานพื

ความตองการดาน ความตองการดาน
การจัดการ การอนุรัก

ระดับควา
เหมาะส

ม
ม 

ม  ม % ม  ตร.ก % ตร.ก ตร.ก %
S1 8 4 312,905.4  7.6  60,217.3  35.67 140,732.36 83.40 
S2 1 3 2 8 7 0 40,739.0  24.1  43,019.4  25.4 751.6 0.4
S3 6 4 6 2 8 0 20,323.9  12.0  25,362.7  15.0  1,236.7  0.7

 

N 9 8 7 3 0 
 

85,565.4  50.6  30,937.8  18.3  26,104.52 15.5
แหลงน้ํา 9 6 3 6 - - 4,999.2 2.9 4,997.4 2.9
ที่อยูอาศัย 1 4 2 4 - -  4,292.1 2.5 4,290.5 2.5
รวม 168,825.34 100.00 168,825.34 100.00 168,825.34 100.00 

 
 
   

 

 
 

ภาพที่ 7  ความเหมาะสมของพื้นที่ดานพืช การจัดการ และการอนุรักษ 
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จ.หนองบัวลําภู

   
 Crop Suitability   Management Suitability 
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ที่อยูอาศยั  

  Conservation Suitability 
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จ.บุรรีมัยจ.นครราชสีมา

จ.อํานาจเจรญิ
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เหมาะสมปานกลาง

 

เหมาะสมนอย
ไมเหมาะสม
แหลงนํ้า
ทีอ่ยูอาศัย

 
 

  
ภาพที่ 9  พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาพที่ 8  ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกมันสําปะหลัง 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4) ความ เหมาะสมของพื้ นที่ สํ าห รับปลู กมั น
สําปะหลัง ในภาพรวม 
 1) พื้นที่มีความเหมาะสมมาก เปนพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
สูงท้ังในดานกายภาพ การจัดการ และการอนุรักษสําหรับ
การปลูกมันสําปะหลัง พบวามีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 18.18 
โดยพบมากทางตอนลางและตอนกลางของภาค ไดแก 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ และ 
มุกดาหาร โดยกระจายตัวอยูบนที่ดอน ดังภาพที่ 8 
 2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เปนพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพปานกลาง มีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 16.68 พบใน
จังหวัดชัยภูมิ เลย และอุบลราชธานี 
 3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย เปนบริเวณที่มี
ศักยภาพคอนขางต่ําสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ซ่ึงมี
ขอจํากัดดานความอุดมสมบูรณของดิน และดานการ
จัดการ พบวามีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 8.01 พบมากทาง
ตอนบนของภาค 
 4) พื้นที่ไมเหมาะสม เปนบริเวณที่ไมเหมาะตอ
การนํามาใชประโยชนเพื่อปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากมี
ขอจํากัดทางกายภาพ ดานการจัดการ และดานอนุรักษ
คอนขางมาก เชน พื้นที่ลุม พื้นที่ดินลูกรัง เปนตน พื้นที่ไม
เหมาะสม มีเนื้อที่คิดเปนรอยละ  51.63 พบมากทาง
ตอนกลางภาค โดยเฉพาะในแองโคราช ซ่ึงสวนใหญเปน
พื้นที่ราบน้ําทวมถึง หรือพื้นที่ลุม ดังตารางที่ 13  
 
 

7.3  การใชประโยชนที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการจําแนกภาพถายจากดาวเทียมสามารถแยก
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินได 11 ประเภท แสดงเนื้อที่
แตละประเภท ดังตารางที่14 โดยสามารถจําแนกพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลังได 8,468.98 ตร.กม คิดเปนรอยละ 
5.04 ของพื้นที่ท้ังภาค โดยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังแขงขัน
กับพืชไรอ่ืนในพื้นที่ดอนที่สามารถปลูกพืชไรได เชน ออย 
และ ยางพารา พบพื้นที่ปลูกขนาดใหญ ทางตอนลางของ
ภาค ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย สวน
ในทางตอนกลางของภาค พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังปะปนอยู
กับพื้นที่ปลูกออย และยางพารา เชนในจังหวัด กาฬสินธุ 
อุดรธานี และขอนแกน เปนตน 
 7.4 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการวิ เคราะหภาพถ ายจากดาว เที ยม 
สามารถจําแนกพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 8,468.98 ตร.กม 
หรือประมาณ 5.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 5.04 ของพื้นที่
ท้ังหมด การกระจายตัวของพื้นที่ปลูก แสดงไดดังภาพที่ 9 
ซ่ึงพบวาจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุด คือ
จังหวัดนคราชสีมามีพื้นที่ปลูก 2,960.18 ตร .กม หรือ
ประมาณ 1.85 ลานไร รองลงมา ไดแก จังหวัดอุดรธานี 
บุรีรัมย ชัยภูมิ ขอนแกน และกาฬสินธุ ซ่ึงมีพื้นที่ปลูก 
888.59, 723.81, 622.12, 543.61 และ 506.07 ตร.กม 
ตามลําดับ 
 
 



 

ตารางที่ 13  เนื้อที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง  

 

เนื้อที่ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม 
ตร.กม. รอยละ 

เหมาะสมมาก (S1) 30,685.96 18.18 
เหมาะสมปานกลาง (S2) 28,163.95 16.68 
เหมาะสมนอย (S3) 13,517.52 8.01 
ไมเหมาะสม (N) 87,166.51 51.63 
แหลงนํ้า 4,999.29 2.96 
ที่อยูอาศัย 4,292.11 2.54 
รวม 168,825.34 100.00

 

ตารางที่ 14  เนื้อที่การใชประโยชนท่ีดิน 
 

เน้ือที่ 
ลําดับที่ ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

ตร.กม รอยละ 
1. นาขาว 88,428.44 53.93 
2. พืชไร 5,939.15 3.54 
3. ออย 5,868.35 3.25 
4. มันสําปะหลัง 8,468.98 5.04 
5. ยางพารา 1,711.50 1.07 
6. ปาไมผลัดใบ 6,233.46 2.96 
7. ปาผลัดใบ 42,616.61 24.46 
8. ปาริมน้ํา 4,590.21 2.71 
9. ทุงหญาสลับพุมไมเตี้ย 157.88 0.09 

10. แหลงน้ํา 4,709.40 2.88 
11. หาดทราย 51.33 0.03 
12. พื้นท่ีอ่ืนๆ 50.03 0.03 

                รวม 168,825.34 100.00 
    

7.5 การตรวจสอบความถูกตอง 
 7.5.1 ความถูกตองของแบบจําลองความ 
 เหมาะสมของที่ดิน 
 การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองความ
เหมาะสมของที่ดิน ไดทําการสุมสํารวจภาคสนาม จํานวน 
176 จุดสํารวจ แสดงตัวอยางภาพลักษณะพื้นที่ในแตละ
ระดับความเหมาะสมดังภาพที่ 10 และนํามาหาคาความ
สอดคลองดวยคาสัมประสิทธ Kappa index ซ่ึงจากการ
วิเคราะหความสอดคลอง พบวามีคาเทากับ 0.82 แสดง
ตารางความคลาดเคลื่อนแบบ Matrix convolution 
ระหวางการสํารวจและผลการประเมินความเหมาะสมของ
ท่ีดิน ดังตารางที่ 14 
 7.5.2 ความถูกตองของการจําแนกพื้นที่การใช 
 ประโยชนที่ดิน 

 ผลจากการจําแนกพื้นที่การใชประโยชนท่ีดินดวย
ภาพถายจากดาวเทียมไดทําการสุมจุดสํารวจความถูกตอง
ในภาคสนามครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจํานวน 142 จุด
ตรวจสอบ เมื่อนํามาทดสอบความสอดคลองดวยคาสัม
ประสิทธ Kappa index พบวามีคาเทากับ 0.75 แสดง
ตารางความคลาดเคลื่อนแบบ Matrix convolution ดัง
ตารางที่ 15 
 

พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) 

   
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 

   
พื้นที่เหมาะสมนอย (S3) 

  
พื้นที่ไมเหมาะสม (N) 

  
 

 

ภาพที่ 10 การสํารวจพื้นที่ในแตละชั้นความเหมาะสม 
 

ตารางที่ 14  ความสอดคลองระหวางการสํารวจภาคสนาม
และผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน   
 

ผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน การสํารวจ
ภาคสนาม S1 S2 S3 N รวม 

S1 34 0 0 0 34 
S2 0 59 1 0 60 
S3 0 9 44 5 58 
N 4 0 3 17 24 
รวม 38 68 48 22 176 

 



 

ตารางที่ 15  ความสอดคลองระหวางการสํารวจกับผลการ
จําแนกการใชประโยชนที่ดิน 
 

ผลการจําแนกพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน จุด
สํารวจ Ri FC SU CA RU EF DF RF BS WA SB รวม 

Ri 8 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 16 
FC 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 
SU 0 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 11 
CA 0 4 1 16 1 0 0 0 0 0 0 22 
RU 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 12 
EF 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 16 
DF 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 17 
RF 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 
BS 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
WA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 
SB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
รวม 9 15 12 22 12 15 8 11 7 11 17 142 

หมายเหตุ:  Ri=นาขาว, FC=พืชไร, SU=ออย, CA=มันสําปะหลัง, RU=ยางพารา, EF=ปาไมผลัดใบ, 
DF=ปาผลัดใบ, RF=ปาริมนํ้า, BS=ทุงหญาสลับพุมไมเต้ีย, WA=แหลงนํ้า และ SB=หาดทราย 
 

7.6 ความสอดคลองของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังกับ 
 พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง  
 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีพื้นที่ปลูกที่
สอดคลองกับพื้นที่ที่มีศักยภาพคิดเปนรอยละ 12.24, 
7.92, 7.22 และ 1.56 ของพื้นที่เหมาะสมในระดับ
เหมาะสมมาก  ปานกลาง  นอย  และไม เหมาะสม 
ตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 16 อธิบายการ
กระจายตัวของพื้นที่ไดดังตอไปนี้ 
 1) พื้นที่เหมาะสมมาก พบวาจากพื้นที่เหมาะสม
มากสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 30,685.96 ตร.กม มีพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลังท่ีสอดคลอง 12.24 % ของพื้นที่ในระดับ
เหมาะสมมาก เปนพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่และลักษณะดินที่
เหมาะสมมากสําหรับปลูกมันสําปะหลัง รวมไปจนถึง
เหมาะสมดานการจัดการ และการอนุรักษ พบมากใน
จังหวัด นครราชสีมา กาฬสินธุ และ ขอนแกน 
 2) พื้นที่ เหมาะสมปานกลาง  พบวาจากพื้นที่
เหมาะสมปานกลาง 28,163.95 ตร.กม มีพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังท่ีสอดคลอง 7.92 % ของพื้นที่เหมาะสมปาน
กลาง กระจายตัวในตอนลางของจังหวัด นครราชสีมา 
อุดรธานี และ  บุรีรัมย เปนพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่และ
ลักษณะดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
 3) พื้นที่เหมาะสมนอย พบวาจากพื้นที่เหมาะสม
เล็กนอย 13,517.52 ตร.กม มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังท่ี

สอดคลอง 7.22 % ของพื้นที่เหมาะสมนอย กระจายตัวใน
จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ สกลนคร เปนตน 
 4) พื้นที่ไมเหมาะสม 87,166.51 ตร.กม พบพื้นที่ปลูก
ที่สอดคลอง 1.56 % ของพื้นที่ไมเหมาะสม กระจายตัวอยู
ในจังหวัดนครราชสีมาตอนลาง และจังหวัดชัยภูมิ เปนตน 
สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีสภาพ
พื้นที่คอนขางสูง เกิดกษัยการดิน มีความตองการดานการ
อนุรักษดิน และการจัดการในพื้นที่ปลูกคอนขางสูง 
 

ตารางที่ 16  ความสอดคลองของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
กับความเหมาะสมของพื้นที่   
 

พื้นที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกมันสําปะหลัง 

พื้นที่ปลูกที่สอดคลอง 
ระดับความ 
เหมาะสม 

ตร.กม 
% ของพท.

ภาค 
ตร.กม 

% ของพื้นที่
เหมาะสม 

เหมาะสมมาก 30,685.96 18.18 3,756.62 12.24 
เหมาะสมปานกลาง 28,163.95 16.68 2,231.75 7.92 
เหมาะสมเล็กนอย 13,517.52 8.01 976.38 7.22 
ไมเหมาะสม 87,166.51 51.63 1,356.13 1.56 
แหลงน้ํา 4999.29 2.96 33.00 0.66 
ท่ีอยูอาศัย 4292.11 2.54 115.10 2.68 
รวม 168,825.34 100.00 8,468.98 - 
 

7.7 การประเมินทางดานเศรษฐกิจ 
จากการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 
ratio) โดยใชคาอัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) 
ยึดถือตามหลักของธนาคารโลกที่ ไดกําหนดสําหรับ
ประเทศไทยไวที่ อัตรา 3.25 เปอรเซ็นต เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม ป พ.ศ. 2551 (CIA, 2010) และคิดที่ระยะเวลา
ของโครงการ 1 ป โดยในการประเมินความคุมคาทาง
เ ศ รษฐศาสตร ใ นก า รปลู กมั น สํ า ป ะหลั ง ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทําการวิเคราะหคาอัตราสวนตอ
ผลตอบแทนในแตละระดับความเหมาะสม ไดแก ระดับ
เหมาะสมมาก  ปานกลาง  และเล็กนอย โดยทําการ
วิเคราะหตามราคาที่เกษตรกรขายได ซ่ึงเปนปจจัยที่ผัน
ผวน แสดงผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 17 และภาพที่ 11 
พบวาในพื้นที่ที่เหมาะสมดานกายภาพในระดับเหมาะสม
มากมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 1.71, 2.01, 
2.31, 2.62 และ 2.92 ตามราคาที่เกษตรกรขายได 1.70, 
2.00, 2.30, 2.60 และ 2.90 บาท/กก.ตามลําดับ ซ่ึง
หมายความวาการปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในระดับเหมาะสมมากมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
สวนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในระดับเหมาะสมปานกลางจะมี



ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เชนเดียวกัน  ซ่ึงมีคา
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 1.19, 1.40, 1.62, 
1.83 และ 2.01 ตามลําดับ และในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพใน
ระดับเหมาะสมนอยจะมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเมื่อ
มีราคาที่เกษตรกรขายได เทากับ 2.00, 2.30, 2.60 และ 
2.90 บาท/กก. ซ่ึงมีคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
เทากับ 1.03, 1.18, 1.34 และ 1.49 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 17  ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนในแตละระดับความเหมาะสม ตามราคาที่เกษตรกร
ขายได 1.70, 2.00, 2.30, 2.60 และ 2.90 บาท/กก. 
 

B/C ratio ตามราคาที ่
เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 

ผลตอบแทนสุทธิ ตามราคาที่ 
เกษตรกรขายได(บาท/ไร) ระดับ

ความ
เหมาะสม 

เนื้อท่ีความ
เหมาะสม 

รอย
ละ 

ตนทุนการ
ผลิต  

(บาท/ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร) 1.702.002.30 2.60 2.90 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 

S1 30,685.96 18.18 4,448.83 4,475 1.71 2.01 2.31 2.62 2.92 7,607 8,950 10,29211,63512,977
S2 28,163.95 16.68 4,448.83 3,125 1.19 1.40 1.62 1.83 2.04 5,312 6,250 7,187 8,125 9,062 
S3 13,517.52 8.01 4,448.83 2,290 0.88 1.03 1.18 1.34 1.49 3,893 4,580 5,267 5,954 6,641 
N 87,166.51 51.63 - - - - - - - - - - - - 

แหลงน้ํา 4,999.29 2.96 - - - - - - - - - - - - 
หมูบาน 4,292.11 2.54 - - - - - - - - - - - - 
รวม 168,825.34 100 - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ  ตนทุนการผลิตในปการผลิต 2552 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 
  ผลผลิตตอไรเฉล่ียจากการสัมภาษณและหาคาเฉลี่ย 
 

 
 

ภาพที่ 11  กราฟแสดงอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนใน
แตละระดับความเหมาะสม ตามราคาที่เกษตรกรขายได 

1.40, 1.80, 2.20, 2.60 และ 3.00 บาท/ก.ก. 
 

8.  สรุปผล 
 หลักในการศึกษาครั้งนี้คือการวิเคราะหเชิงบูรณาการ
คุณภาพที่ดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ตาม
แนวทางการประเมินที่ดินของ FAO เพื่อประเมินพื้นที่ปลูก
ท่ีเหมาะสมและสูญเสียดินนอยที่สุด รวมไปจนถึงความ
เปนไปไดทางด านเศรษฐกิจ  และตรวจสอบความ
สอดคลองของพื้นที่ปลูกกับศักยภาพของพื้นที่ท่ีเหมาะสม
ตอการปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ในการประเมินคาที่ดินไดคัดเลือกคุณภาพที่ดินแบงออก
ตามกลุมของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 3 ดานไดแก 
ความตองการดานพืช ไดบูรณาการคุณภาที่ดินจํานวน 11 

ชั้นขอมูล ไดแก ความเขมของแสงอาทิตย (U) อุณหภูมิ 
(T) ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (W) ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (O) ดัชนีความเปน
ประโยชนธาตุอาหารพืช (NAI) ความจุในการดูดยึดธาตุ
อาหาร (NR) การรักษาน้ําของเนื้อดิน (I) สภาวะการหยั่ง
ลึกของราก (R) ความเสียหายจากน้ําทวม (F) การมี
เกลือมากเกินไป (X) และสภาพพื้นที่ (G)  ดานการ
จัดการ จากการบูรณาการคุณภาพที่ดิน 3 ชั้นขอมูลไดแก 
สภาวะการเขตกรรม (SW) ศักยภาพการใชเครื่องจักร 
(PM) และการเขาถึงพื้นที่ (A) และ ดานการอนุรักษจาก
การประเมินความเสียหายจากการกัดกรอน (H) โดยใช
สมการการสูญเสียดินสากล การประเมินความเหมาะสม
ในแตละดานไดใชเทคนิคการซอนทับและการคํานวณทาง
คณิตศาสตรเพื่อใหคาน้ําหนักและจัดระดับความเหมาะสม
ใหกับความตองการการใชท่ีดินในแตละประเภท การ
ประเมินความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจไดใชอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาทางเศราฐศาสตรในแตละระดับความเหมาะสม และ
ได ทําการวิ เคราะหภาพถายจากดาวเทียม SPOT ท่ี
บันทึกภาพชวงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2548 ถึงเดือน
มกราคม ป พ.ศ. 2549 เพื่อหาพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังท่ี
สอดคลองกับพื้นที่ท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิต
มันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการศึกษาพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ท้ังหมด 168,825.34 ตร.กม มีพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูก
มันสําปะหลังในระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง เล็กนอย 
ไมเหมาะสม และพื้นที่อ่ืน คิดเปนรอยละ 18.18, 16.68, 
8.01, 51.63 และ 5.50 ตามลําดับ ในการวิเคราะห
ภาพถายจากดาวเทียมสามารถจําแนกพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังได8,468.98 ตร.กม หรือประมาณ 5.3 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 5.04 ของพื้นที่ท้ังภาค และพบวามีความ
สอดคลองกับพื้นที่เหมาะสมคิดเปนรอยละ 12.24, 7.92, 
7.22 และ 1.56 ของพื้นที่เหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก 
ปานกลาง นอย และไมเหมาะสม ตามลําดับ ในการ
วิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในแตละระดับ
ความเหมาะสม ตามราคาที่เกษตรกรขายได 1.70, 2.00, 
2.30, 2.60 และ 2.90 ตามลําดับ พบวาการปลูกมัน
สําปะหลังในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในระดับเหมาะสมมากและ
ปานกลางมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด 
 การประยุกต ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
ประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาค



 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
การคัดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เปนระบบที่มี ลักษณะการจัดเก็บขอมูลคุณลักษณะที่
สัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ สามารถตรวจสอบกับสภาพ
พื้นที่จริง เพื่อคัดเลือกพื้นที่ ท่ีมีศักยภาพสูงในการเพิ่ม
ผลผลิตตอไร และยังเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจการ
วางแผนการใชท่ีดิน ใหสอดคลองกับศักยภาพและความ
ตองการของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 - การประเมินคาที่ดินในเชิงพื้นที่ ท่ีอยู ในรูปของ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การคัดเลือก
คุณภาพที่ดิน (Land quality) เปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นปจจัย
วินิจฉัย (Diagnostic factor) ท่ีนํามาวิเคราะหจะตองเปน
ขอมูลที่ไดจากการทดลองในภาคสนามวามีความถูกตอง 
จึงจะทําใหผลการประเมินมีความถูกตองตามสภาพพื้นที่
จริง 
 - ในการใหคาน้ําหนักในแตละชั้นคุณภาพที่ดิน ถูก
กําหนดโดยอาศัยชั้นขอมูลปจจัยวินิจฉัยและใหคาคะแนน
ความเหมาะสม ซ่ึงในแตละชั้นคุณภาพที่ดินตางก็มีการ
กําหนดปจจัยวินิจฉัยที่ แตกตางกัน  ดังนั้นจึ งควรมี
การศึกษาในรายละเอียดใหมากยิ่งขึ้น 
 - การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
ประเมินคาที่ดินนั้นมีหลากหลายวิธี การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะหใดนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูล ความ
ชํานาญของผูประเมิน และวัตถุประสงคของการประเมิน 
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