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บทคัดย่ อ
การประเมินที่ดินโดยทัว่ ไปใช้ กบั พืชชนิดเดียวซึง่ ให้
ข้ อมูลที่ไม่เพียงพอสาหรับทางเลือกการผสมผสานของการ
ใช้ ที่ดิน การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ที่ ดิ น ส าหรั บ ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มั น
สาปะหลัง และยางพารา ด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และทาโซนนิ่งพื ้นที่การเกษตรด้ วยการสร้ างขอบเขตหน่วย
การใช้ ที่ดินที่เหมาะสมสาหรับการผสมผสานทางเลือกการ
ใช้ ที่ดินโดยคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้ อม
พื น้ ที่ ศึ ก ษาครอบคลุม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เนื อ้ ที่
ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา การวิเคราะห์
โซนนิ่งเพื่อหาความเหมาะสมของที่ดินของพืชเศรษฐกิจทัง้
4 ชนิ ด เป็ นไปตามหลัก การประเมิ น ที่ ดิ น ของ FAO โดย
บูร ณาการคุณ ภาพที่ ดิ น สาหรั บ พื ช เศรษฐกิ จหลัก แต่ละ
ชนิด ได้ แก่ น ้าที่เป็ นประโยชน์ คุณสมบัติของดิน ศักยภาพ
ของดินเค็ม และสภาพภูมิประเทศ สร้ างเป็ นชัน้ ข้ อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ และท าการวิ เ คราะห์ แ บบ
ซ้ อนทับ สร้ างแบบจ าลองแบบผลคู ณ เพื่ อ ให้ ได้ ความ
เหมาะสมของที่ ดิ น ที่ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการคุณ ภาพ
ที่ดินของพืชแต่ละชนิด จากนันท
้ าการตรวจสอบภาคสนาม
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้ องของแบบจ าลองโดยใช้
สัมประสิทธิ์ Kappa ผลที่ได้ นามาประเมินด้ านเศรษฐกิ จ
และการสูญเสียดิน เมื่อได้ รับความเหมาะสมของที่ดินของ

Wasana Putklang1,2
Charat Mongkolsawat1,2
1
Geo-informatics Centre for Development of
Northeast Thailand, Khon Kaen University
2
Regional Centre for Geo-Informatics and Space
Technology, Northeast Thailand, Khon Kaen University

พืชแต่ละชนิดแล้ วนาชันความเหมาะสมของพื
้
ชทัง้ 4 ชนิดนี ้
มาวิเคราะห์แบบซ้ อนทับอีกครัง้ หนึง่ และกาหนดทางเลือก
เฉพาะความเหมาะสมมาก และความเหมาะสมปานกลาง
เพื่ อ เสนอท าแผนที่ แ บบบู ร ณาการพื ช ทั ง้ 4 ชนิ ด ผล
การศึ ก ษาพบว่ า พื น้ ที่ เ หมาะสมมากส าหรั บ ข้ าว, มั น
สาปะหลัง, อ้ อย, ยางพารา, ข้ าว-อ้ อย, มันสาปะหลัง-อ้ อย,
อ้ อย-ยางพารา, มั น ส าปะหลั ง -ยางพารา และ มั น
สาปะหลัง -อ้ อ ย-ยางพารา มี เ นื อ้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.90,
5.04, 3.10, 0.48, 0.30, 3.85, 1.14, 1.51 และ 1.87 ของ
พื ้นที่ตามลาดับ พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับข้ าว, มัน
สาปะหลัง, อ้ อย, ยางพารา, ข้ าว-อ้ อย, มันสาปะหลัง-อ้ อย
, อ้ อย-ยางพารา, มั น ส าปะหลัง -ยางพารา และ มั น
สาปะหลัง -อ้ อย-ยางพารา มีเนือ้ ที่คิดเป็ นร้ อยละ 10.23,
6.46, 0.69, 0.87, 1.18, 2.05, 6.28, 0.86 และ 3.78 ของ
พื ้นที่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: โซนนิ่ง, ข้ าว, มันสาปะหลัง, อ้ อย, ยางพารา
Abstract
Land suitability evaluation is generally
established based on individual crop types which
provide inadequate information for alternative
combination of land use. In this study agricultural
zoning is accomplished with objective of integrated

analyzing of land quality for economic crop suitability
accompanied by delineating units of land as to their
suitability for alternative combinations of land use with
respect to economic and environmental issues.
Northeast Thailand is the study area, which covers an
area of about 170,000 Km2. The economic crops in
the area are rice, sugar-cane, cassava and rubber
tree. The suitability evaluation for each crop was
conducted, based on the method described in FAO
guidelines. An overlay process of defined land quality
layers with the suitability model provided the land
suitability for each crop. The land qualities for each
crop are water availability, soil properties, salt hazard
potential and topography. Land suitability layers with
their class attributes were prepared for rice, sugarcane, cassava and rubber tree. The resultant maps
were checked against the ground investigation for
reliability analysis. Economic return and soil erosion
for each land unit of suitability map were also
estimated. Simultaneously, overlay was then
performed of the suitability layers and conservation
areas with selection criteria of identifying highly and
moderately suitable classes. The zoning that matches
land uses to the highly and moderately suitable land
areas was recommended with respect to the
conservation area and alternative economic returns.
The highly suitable areas for rice, cassava, sugarcane, rubber tree, rice-sugar cane, sugar canecassava, sugar cane-rubber tree, cassava-rubber
tree and sugar cane-cassava-rubber tree cover areas
of about 5.90, 5.04, 3.10, 0.48, 0.30, 3.85, 1.14, 1.51
and 1 . 8 7 respectively. The suitable area for rice,
cassava, sugar-cane, rubber tree, rice-sugar cane,
sugar cane-cassava, sugar cane-rubber tree,
cassava-rubber tree and cassava-sugar cane-rubber

tree account for 10.23, 6.46, 0.69, 0.87, 1.18, 2.05,
6.28, 0.86 and 3.78 respectively.
Keywords: Zoning, Rice, Cassava, Sugar-cane,
Rubber tree.
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยเป็ นแหล่ง ผลิต อาหารที่ สาคัญ ของโลก
การส่ง ออกผลิต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรที่ สาคัญ และสร้ าง
รายได้ ให้ กับประเทศได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และ
ยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเนื ้อที่การใช้ ประโยชน์
ที่ดินทางการเกษตร เท่ากับ 149.25 ล้ านไร่ ปรากฏอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 63.85 ล้ านไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 42.78 ของพื น้ ที่ ทัง้ ประเทศ (ส านัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2556) แม้ ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็ น
ฐานการผลิ ต การเกษตรที่ ส าคัญ ของประเทศ แต่ ก็ มี
ข้ อจากัดความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้ างต่าและประสบ
กับ ปั ญ หาดิ น มี คุณ ภาพไม่ดี เช่ น ปั ญ หาดิ น เค็ ม ดิ น ตื น้
ลูก รั ง และดิ น ทรายจัด ซึ่ ง มี พื น้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.19,
14.34 และ 7.69 ของพื ้นที่ทงภาค
ั้
ตามลาดับ (ชรัตน์ มงคล
สวัส ดิ์ , 2549) ปั ญ หาดัง กล่า วส่ง ผลให้ รู ป แบบการท า
เกษตรกรรมในพื น้ ที่ ไม่ห ลากหลาย และในปั จ จุบันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกาลังประสบปั ญหาพื ้นที่นา
ข้ าวถูกแทนที่ด้วยพื ้นที่ปลูกยางพารา (Mongkolsawat, C.,
2012) การมีทรัพยากรอยู่อย่างจากัดในขณะที่การเพิ่ มขึ ้น
ของประชากรอย่างต่อเนื่องและความต้ องการผลิตภัณฑ์ทงั ้
ในด้ านอาหารและไม่ใช่อาหารที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินและความต้ องการใช้ ที่ดินเพิ่มขึ ้น
และไม่ตรงตามศักยภาพของพื ้นที่ ซึ่งการปลูกพืชในพื ้นที่
ไม่เหมาะสมนอกจะทาให้ ขาดทุนในการผลิตแล้ วยังเป็ น
ตัว เร่ ง ให้ เ กิ ด การสูญ เสี ย ดิ น เพิ่ ม มากขึน้ ดัง นัน้ การวาง
แผนการใช้ ที่ดินเป็ นสิ่งที่สาคัญซึ่งมีจุดประสงค์ หลักเพื่อ
เป็ นแนวทางในการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า และเพื่อให้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้ดาเนินไปในทางที่ถกู ต้ องและ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม หรื อกระทบ
ให้ น้อยที่สดุ จึงมีงานวิจยั ที่สนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการ
ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น ภ า ค

ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ Mongkolsawat et al. (1999)
Charauppat et al. (2003) Paiboonsak et al (2004)
Mongkolsawat et al. (2006a) และ Benjaporn et al
(2012) ได้ เ สนอให้ ท าการบูร ณาการคุณ ภาพที่ ดิ น เพื่ อ
ประเมิ น ความเหมาะสมของที่ ดิ น ในแต่ ล ะประเภทที่
ต้ อ งการการใช้ ที่ ดิ น แตกต่า งกัน เสีย ก่ อ น จากนัน้ จัด ท า
แผนการใช้ ที่ ดิ น ที่ ค วรจะเก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบของชัน้ ข้ อ มูล
เฉพาะ ทัง้ นี ส้ ามารถน าข้ อ มูลมาใช้ ได้ อ ย่างรวดเร็ วและ
ปรั บปรุ งได้ สะดวก (Hoobler et al., 2003; Boix et al.,
2008; Amiri et al., 2012) การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น มี
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ที่ดิน ซึ่งที่ดิน
ที่ต่างกันจะมีศกั ยภาพหรื อข้ อจากัดที่ต่างกัน จึง เหมาะสม
สาหรับปลูกพืชหลายชนิดหรื อพืชเฉพาะอย่าง เพื่อให้ เกิด
การใช้ ที่ดินที่เหมาะสมกับ ศักยภาพ การวิเคราะห์ ความ
เหมาะสมสาหรับพืชแต่ละชนิด จึงต้ องทาการจับคู่ระหว่าง
ความต้ องการการใช้ ที่ดินกับคุณภาพที่ดิ นจากนัน้ ให้ ค่า
คะแนน แล้ ว ท าการบูรณาการคุณ ภาพที่ ดิน เพื่อกาหนด
พื ้นที่ความเหมาะสม ซึ่งเป็ นการมองพื ้นที่ในขอบเขตหนึ่ง
สาหรับพืชหลายชนิดหรื อกาหนดทางเลือกเพื่อปลูกพืชชนิด
อื่นที่เหมาะสมได้ สามารถลดอุปทานและสร้ างแนวทาง
เพิ่มค่าหรื อราคาของพืชผล ในขณะเดียวกันสามารถลด
ความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ การกาหนดเขตการใช้ ที่ดิน
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิ จหลายอย่างในเวลาเดียวกันในพื น้
ที่ ดิ น แบบเดี ย วกั น ด้ วยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มี
ประสิทธิ ภาพในการบูรณาการความเหมาะสมของที่ ดิ น
ของแต่ละพืชเพื่อสร้ างทางเลือกในการตัดสินใจปลูกพืช
เป็ นสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการกาหนดนโยบายการ
ใช้ ที่ดินตอบสนองความต้ องการของภาครัฐที่ต้องลดการ
ปลู ก พื ช บางชนิ ด เพื่ อ ยกระดั บ ราคาได้ นอกจากนี ้
ฐานข้ อมูลที่จดั เก็บสามารถปรับแก้ ตามความผันผวนของ
คุณภาพที่ดินบางประเภทได้
การศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ เสนอแนวทางในการโซนนิ่ ง
ท า ง เ ลื อ ก ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น ที่ ห ล า ก ห ล า ย ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ วยการบูรณาการความเหมาะสม
ของที่ดินสาหรับปลูกพืช ข้ อมูลความเหมาะสมของที่ดินได้

จากการประเมินคุณภาพที่ดินสาหรั บปลูกพืช แต่ละชนิด
ตามแนวทางของ FAO ที่ได้ เสนอไว้ ในปี 1983 เป็ นหลักการ
ทีส่ าคัญเพื่อวางแผนการใช้ ที่ดินอย่างสอดคล้ องกับศักภาพ
ของที่ ดิ น และเพิ่ ม ทางเลื อ กการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ กับ
เกษตรกรในกรณี ร าคาพื ช เกษตรที่ ข ายได้ ผั น ผวน
ตลอดเวลา และลดปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
นาไปสูค่ วามอย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
ด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.2 เพื่อทาโซนนิ่งพืน้ ที่การเกษตรเชิ งพืน้ ที่ด้วยการ
สร้ างขอบเขตหน่ว ยการใช้ ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
ผสมผสานทางเลื อ กการใช้ ที่ ดิ น ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
3. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
3.1 มีข้อมูลเชิงพื ้นที่ประกอบการตัดสินใจเพื่อการวาง
แผนการใช้ ที่ ดิน ในระดับจัง หวัด และภูมิ ภาค ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกผลิตพืช
เกษตรที่หลากหลายและยืดหยุน่ ตามศักยภาพของพื ้นที่
3.3 ลดความเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น ในการผลิ ต พื ช
เศรษฐกิจในพื ้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่มีศกั ยภาพ
4. พืน้ ที่ศึกษา
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ตัง้ อยู่
ระหว่างเส้ นรุ้งที่ 14 องศา 14 ลิปดา ถึง 18 องศา 27 ลิปดา
เหนือ และระหว่างเส้ นแวงที่ 101 องศา 15 ลิปดา ถึง 105
องศา 35 ลิปดาตะวันออก มีเนื ้อที่ประมาณ 168,825.34
ตารางกิโลเมตร (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, 2549) คิดเป็ น 1 ใน 3
ของพื ้นที่ประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็ น 20 จังหวัด ดัง
ภาพที่ 1 ลักษณะสภาพพื ้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี ค วามสูง ทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ หรื อ บริ เ วณ
จังหวัดเลยและลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระดับ ความสูง เหนื อ ระดับ น า้ ทะเลปานกลางอยู่ใ นช่ ว ง

ประมาณ 120-1,700 เมตร มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญา
เย็น และสันกาแพง ในแนวขอบทางทิศตะวันตกเรื่ อยลง
และล้ อมรอบไปทางทิศใต้ ทางตอนกลางของภาคมีแนว
เทือกเขาภูพาน แบ่งภูมิภาคออกเป็ น 2 ส่วน ตามลักษณะ
การรับน ้า (Basin) ได้ แก่ แอ่งสกลนคร ซึ่งอยู่ทางตอนบน
และแอ่งโคราช ซึ่งอยู่ทางตอนล่าง ดังภาพที่ 1 สภาพพื ้นที่
ภายในแต่ละแอ่ง เป็ นที่เนินสลับกับที่ราบ คล้ ายลูกคลื่น
ลอนลาด การใช้ ประโยชน์ที่ดินบนพื ้นที่เนินหรื อที่ดอน ส่วน
ใหญ่ ใช้ ปลูกพืชไร่ เช่น อ้ อย มันสาปะหลัง ข้ าวโพดเลี ้ยง
สัตว์ เป็ นต้ น รองลงมาเป็ นไม้ ยืนต้ น ยางพารา และป่ าไม้
สาหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินบนที่ราบหรื อที่ราบลุม่ ใช้ ปลูก
ข้ าวเป็ นหลัก
การทาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาศัย
น ้าฝนเป็ นหลัก ปริ มาณน ้าฝนรายปี เฉลีย่ เชิงพื ้นที่อยูใ่ นช่วง
900-3,000 มิลลิเมตร โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่ทางด้ านตะวันตก
มี ป ริ ม าณน้ อ ยสุด และปริ ม าณจะเพิ่ ม มากขึ น้ ทางด้ า น
ตะวันออก แม่น ้าสายสาคัญต่อการเกษตรได้ แก่ แม่น ้าโขง
แม่น ้าชี และแม่น ้ามูล อยูใ่ นบริ เวณตอนบน ตอนกลาง และ
ตอนล่าง ของภูมิภาค ตามลาดับ

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษา
5. วิธีการศึกษา
5.1 หลักในการศึกษา
การศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ สร้ างข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศการ
ผสมผสานทางเลื อ กการใช้ ที่ ดิ น เชิ ง พื น้ ที่ ด้ ว ยการสร้ าง
ขอบเขตหน่วยการใช้ ที่ดินที่เหมาะสม จากการบูรณาการ
คุณภาพที่ดินตามหลักการประเมินที่ดินของ FAO (1983)
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ ปลูก พื ช

เศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ข้ า ว อ้ อ ย มัน สาปะหลัง และยางพารา
จากนั น้ บู ร ณาการข้ อมู ล แบบซ้ อนทั บ ชั น้ ข้ อมู ล ความ
เหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช แต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ คัด เลื อ ก
เฉพาะบริ เวณที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง เพื่อ
สร้ างสารสนเทศสนับ สนุน การจัด ท าแผนที่ โ ซนนิ่ ง พื น้ ที่
การเกษตรส าหรั บ การผสมผสานทางเลื อ กการใช้ ที่ ดิ น
แสดงขันตอนการศึ
้
กษา ดังภาพที่ 2
5.2 ขัน้ ตอนการศึกษา
ขันตอนในการสร้
้
างข้ อมูลภูมิสารสนเทศโซนนิ่ง
พื ้นที่การเกษตรสาหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ ที่ดิน
ประกอบไปด้ วย 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การคัดเลือกคุณภาพ
ที่ ดิ น และวิ เ คราะห์ ค วามต้ องการใช้ ที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช
เศรษฐกิจ 2) การรวบรวมข้ อมูล 3) การบูรณาการคุณภาพ
ที่ดินเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ 4) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรับ
ปลูก พื ช เศรษฐกิ จ ในภาพรวม 5) การตรวจสอบความ
ถูกต้ อง 6) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ และ 7) การโซนนิ่ง
พื ้นที่การเกษตรสาหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ ที่ดิน
สามารถอธิบายแต่ละขันตอนได้
้
ดงั ต่อไปนี ้
5.2.1 การคั ด เลื อ กคุ ณ ภาพที่ ดิ น และวิ เ คราะห์
ความต้ องการใช้ ท่ ดี ินสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี ค วามต้ องการการใช้ ที่ ดิ น ที่
เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิต แตกต่าง
กัน เช่น ปริ มาณธาตุอาหารในดิน สภาพภูมิอากาศ สภาพ
พื น้ ที่ ความลึกดิน ความเป็ นกรดเป็ นด่างในดิน เป็ นต้ น
ปั จจัยเหล่านี ้เรี ยกว่าปั จจัยวินิจฉัย (Diagnostic Factor)
ซึ่ง FAO (1983) ได้ กาหนดและรวบรวมไว้ ในรู ปแบบของ
คุณภาพที่ดิน (Land Quality) ทังสิ
้ ้น 25 คุณภาพที่ดิน โดย
ในแต่ ล ะคุณ ภาพที่ ดิ น อาจประกอบด้ ว ยปั จ จัย วิ นิ จ ฉัย
ประเภทเดียวหรื อหลายประเภท สาหรั บ คุณภาพที่ดินที่
เหมาะสมสาหรับการประเมินค่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ถูกรวบรวมไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 12 คุณภาพที่ดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2539) ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทาการคัดเลือก
คุ ณ ภ า พ ที่ ดิ น ส า ห รั บ พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และ
ยางพารา ตามที่ FAO (1983) เสนอไว้ จานวน 8 คุณภาพ

ที่ดิน จากปั จจัยวินิจฉัยทัง้ สิ ้น 13 ปั จจัย ซึ่ง แสดงตาราง
ความต้ องการใช้ ที่ดินสาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และ
ยางพารา ดังตารางที่ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ความต้ องการใช้ ที่ดินและการให้ ค่าคะแนน
สาหรับข้ าว
ความต้ องการใช้ ท่ ดี ินสาหรับข้ าว

คุณภาพที่ดิน
1.น ้าที่เป็ น
ประโยชน์
ต่อพืช (W)

ปั จจัยวินิจฉัย

ค่ าคะแนนปั จจัย

หน่ วย S1 (1.0)

ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี mm.
พื ้นที่ชลประทาน

2.ดัชนีความเป็ น
ประโยชน์ธาตุ NAI = N * P * K * pH
อาหารพืช (NAI)

> 1,500
พื ้นที่
ชลประทาน

-

-

>0.5

0.1000.500

3.ความเป็ น
ประโยชน์ของ สภาพการระบายน ้า
ออกซิเจนต่อ ของดิน
รากพืช (O)

class

4.การรักษาน ้า
เนื ้อดิน
ของเนื ้อดิน (I)

class

5.สภาวะการ
หยัง่ ลึกของราก ความลึกของดิน
(R)

cm.

> 0.5
> 50
> 60
5.6-7.3

เลว,
เลวมาก

ปริมาณการสูญเสียดิน

ตัน/ไร่
/ปี

-

0.08-0.50
25-50
30-60
7.4-7.8,
4.5-5.5

1.น ้าที่เป็ น
ประโยชน์
ต่อพืช (W)
ที่มา
ชรัตน์
และคณะ
(2552ก)

Radcliffe

0.001and
< 0.001 Rochette
0.100
(1982)

ชรัตน์และ
คณะ
(2552ก)

ค่อนข้ าง
ดี
ดี,
เลว ปานกลาง ดีมาก

ชรัตน์และ
คณะ
(2552ก)

L, SiL

>50

25-50
Low

0.04-0.08
10-25
< 30
7.9-8.4,
4.0-4.5

LS, SCL S, G, S ชรัตน์และ
คณะ
,SL
SS,F (2552ก)
15-25

<15

Medium High

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและ
ความลาดชันของพื ้นที่ (ตารางที่ 2)
<2

ความต้ องการใช้ ท่ ดี ินสาหรับอ้ อย

คุณภาพที่ดิน

< 0.04
< 10
> 8.4,
< 4.0

CL, SiC,
SiCL, C

6.การมีเกลือ
ศักยภาพการเกิดดินเค็ม class Non-saline
มากเกินไป (D)

8.ความ
เสียหายจาก
การกัดกร่อน
(H)

1,100800-1,100 < 800
1,500

-

ไนโตรเจนในดิน (N)
%
ฟอสฟอรัสในดิน (P)
ppm
โพแทสเซียมในดิน (K) ppm
ความเป็ นกรดเป็ นด่างใน ดิน (pH)

7.สภาพพื ้นที่ ภูมิสณ
ั ฐาน
(G)
ความลาดชันของพื ้นที่

S2 (0.8) S3 (0.4) N (0)

ตารางที่ 3 ความต้ องการใช้ ที่ดินและการให้ ค่าคะแนน
สาหรับอ้ อย

2-4

4-12

> 12

ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)
ชรัตน์และ
คณะ
(2552ก)
ชรัตน์และ
คณะ
(2552ก)
กรม
พัฒนา
ที่ดิน
(2539)

หมายเหตุ : เนื ้อดิน : 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 = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สดุ , Medium = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low
= พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้ อย, Non-saline = พื ้นที่ที่ไม่มีเค็ม

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและความ
ลาดชันของพื ้นที่สาหรับข้ าว
Landform
Flood plain
Low terrace
Middle terrace
High terrace
Foot slope & Erosion surface
Mountain & Outcrop

Slope (%)
0-2
2-5
>5
S1
S1
S2
S3
S3
N

S2
S3
S3
N
N

N
N
N

ปั จจัยวินิจฉัย
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี

2.ดัชนีความเป็ น
ประโยชน์ธาตุ NAI = N * P * K * pH
อาหารพืช (NAI)

ไนโตรเจนในดิน (N)
ฟอสฟอรัสในดิน (P)
โพแทสเซียมในดิน (K)
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
ในดิน (pH)

ค่ าคะแนนปั จจัย

หน่ วย S1 (1.0) S2 (0.8)
mm. >1ม600

S3 (0.4)

1,100800-1,100
1,600

N (0)
<800

0.100>0.500
0.500

0.0010.100

<0.001

%
>0.2 0.1-0.2
ppm >25
6-25
ppm >60
30-60
- 6.1-7.3 7.4-7.8,
5.1-6.0

<0.1
<6
<30
7.9-8.4,
4.0-5.0

>8.4,
<4.0

-

3.ความเป็ น
ประโยชน์ของ สภาพการระบายน ้า
ออกซิเจนต่อ ของดิน
รากพืช (O)

class

4.การรักษาน ้า
เนื ้อดิน
ของเนื ้อดิน (I)

C(<65%),
L,SCL, SiCL,
class
SiL, Si,
SL
CL, L

SiC,
LS

5.สภาวะการ
หยัง่ ลึกของราก ความลึกของดิน
(R)

cm.

>100

50-100

25-50

<25

6.การมีเกลือ ศักยภาพการเกิดดิน
มากเกินไป (D) เค็ม

class

Nonsaline

Low

Medium

High

7.สภาพพื ้นที่ ภูมิสณ
ั ฐาน
(G)
ความลาดชันของพื ้นที่

-

8.ความ
เสียหายจาก
ตัน/ไร่
ปริมาณการสูญเสียดิน
การกัดกร่อน
/ปี
(H)

ที่มา
ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)
Radcliffe
and
Rochette
(1982)

ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)

ค่อนข้ างเลว ชรัตน์และ
ดี,
ดีปานกลาง ค่อนข้ างดี , เลว, เลว คณะ
ดีมาก
มาก (2552ข)
C(>65%), ชรัตน์และ
G, SC, AC, คณะ
S SS,F (2552ข)

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและ
ความลาดชันของพื ้นที่ (ตารางที่ 4)
<2

2-4

4-12

> 12

ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)
ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)
ชรัตน์และ
คณะ
(2552ข)
กรม
พัฒนา
ที่ดิน
(2539)

หมายเหตุ : เนื ้อดิน : 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 = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สดุ , Medium = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจาก
เกลือปานกลาง, Low = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้ อย, Non-saline = พื ้นที่ที่ไม่มีเค็ม

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและความ
ลาดชันของพื ้นที่สาหรับอ้ อย
Landform
Flood plain
Low terrace
Middle terrace
High terrace
Foot slope & Erosion surface
Mountain & Outcrop

0-2

Slope (%)
2-5 5-12

N
N
S1
S2
S1
N

S1
S2
S3
S2
N

S3
S3
N

>12
N
N

ตารางที่ 5 ความต้ องการใช้ ที่ดินและการให้ ค่าคะแนน
สาหรับมันสาปะหลัง

ตารางที่ 7 ความต้ องการใช้ ที่ดินและการให้ ค่าคะแนน
สาหรับยางพารา

ความต้ องการใช้ ท่ดี ินสาหรับมันสาปะหลัง
ค่ าคะแนนปั จจัย
ที่มา
คุณภาพที่ดิน
ปั จจัยวินิจฉัย หน่ วย S1 (1.0) S2 (0.8) S3 (0.4) N (0)
1.น ้าที่เป็ น
900-1,100 500-900
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย
<500 วาสนา
และคณะ
ประโยชน์
mm. 1,100-1,500 1,500- 2,500รายปี
>4,000 (2553)
ต่อพืช (W)
2,500 4,000
Radcliffe
2.ดัชนีความเป็ น
0.100- 0.001and
ประโยชน์ธาตุ
NAI = N * P * K * pH >0.500
< 0.001 Rochette
0.500 0.100
อาหารพืช (NAI)
(1982)
ไนโตรเจนในดิน (N) %
>0.2
0.1-0.2 <0.1
ฟอสฟอรัสในดิน (P) ppm >25
6-25
<6
- วาสนา
โพแทสเซียมในดิน (K) ppm >60
30-60
<30
- และคณะ
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง 6.1-7.3 7.4-7.8, 7.9-8.4, >8.4, (2553)
ในดิน (pH)
5.1-6.0 4.0-5.0
<4
3.ความเป็ น
ค่อนข้ างดี,
ประโยชน์ของ
สภาพการระบายน ้า
ดี,
ดี
เลว,เลว วาสนา
และคณะ
class
ค่อนข้ าง
ออกซิเจนต่อราก ของดิน
ดีมาก ปานกลาง
มาก (2553)
เลว
พืช (O)
SiC, CL,
4.การรักษาน ้า
L, SiL, Si,
C,G,SC, วาสนา
และคณะ
เนื ้อดิน
class
LS
SCL,
ของเนื ้อดิน (I)
SL
AC,S,SS,F (2553)
SiCL

ความต้ องการใช้ ท่ดี ินสาหรั บ
ยางพารา
คุณภาพที่ดิน ปั จจัยวินิจฉัย หน่ วย
1.น ้าที่เป็ น
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย
ประโยชน์
mm.
รายปี
ต่อพืช (W)
2.ดัชนีความเป็ น
ประโยชน์ธาตุ NAI = N * P * K * pH อาหารพืช (NAI)
ไนโตรเจนในดิน (N) %
ฟอสฟอรัสในดิน (P) ppm
โพแทสเซียมในดิน (K) ppm
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ในดิน (pH)
3.ความเป็ น
ประโยชน์ของ สภาพการระบายน ้า
class
ออกซิเจนต่อราก ของดิน
พืช (O)

5.สภาวะการหยัง่
ความลึกของดิน
ลึกของราก (R)
6.การมีเกลือ
มากเกินไป (D)

cm.

>100

ศักยภาพการเกิดดิน
class Non-saline
เค็ม

ภูมิสณ
ั ฐาน
7.สภาพพื ้นที่ (G)
ความลาดชันของพื ้นที่

50-100

25-50

<25

Low

Medium

High

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและ
ความลาดชันของพื ้นที่ (ตารางที่ 6)

8.ความเสียหาย
ปริมาณการสูญเสีย ตัน/ไร่
จากการกัดกร่อน
ดิน
/ปี
(H)

<2

2-4

4-12

> 12

วาสนา
และคณะ
(2553)
วาสนา
และคณะ
(2553)
วาสนา
และคณะ
(2553)
กรมพัฒนา
ที่ดิน
(2539)

หมายเหตุ : เนื ้อดิน : 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 = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สดุ , Medium = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low
= พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้ อย, Non-saline = พื ้นที่ที่ไม่มีเค็ม

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและความ
ลาดชันของพื ้นที่สาหรับมันสาปะหลัง
Landform
Flood plain
Low terrace
Middle terrace
High terrace
Foot slope & Erosion surface
Mountain & Outcrop

0-2
N
N
S1
S2
S1
N

Slope (%)
2-5 5-12
S1
S2
S2
S3
S3
S3
S2
S3
N
N

>12
S3
S3
N
N
N

4.การรักษาน ้า
เนื ้อดิน
ของเนื ้อดิน (I)
5.สภาวะการ
หยัง่ ลึกของราก ความลึกของดิน
(R)
6.การมีเกลือ ศักยภาพการเกิดดิน
มากเกินไป (D) เค็ม
7.สภาพพื ้นที่ ภูมิสณ
ั ฐาน
(G)
ความลาดชันของพื ้นที่
8.ความเสียหาย
ปริมาณการสูญเสีย
จากการกัด
ดิน
กร่อน (H)

ค่ าคะแนนปั จจัย
S1 (1.0)

class
ตัน/ไร่
/ปี

ที่มา

S3 (0.4)

N (0)

1,500- 2,000-3,000 3,000-4,000 >4,000 ชรัตน์และ
2,000 1,200-1,500 1,100-1,200 <1,100 คณะ (2553)
Radcliffe
and

>0.500 0.100-0.500 0.001-0.100 < 0.001 Rochette
(1982)

>0.2
>15
>30
5.0-7.3

0.1-0.2
10-15
<30
7.3-8.0,
4.0-5.0

>150

<0.1
3-10
3.5-4.0

>8.0,
<3.5

C
(%clay>65)

SL

LS

100-150

50-100

G,SC.A ชรัตน์และ
คณะ (2553)
C,S,SS,
F
<50

NonLow
Medium High
saline
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและ
ความลาดชันของพื ้นที่ (ตารางที่ 8)
<2

ชรัตน์และ
คณะ (2553)

ดี,
ค่อนข้ างดี, เลว, ชรัตน์และ
ดีปานกลาง ค่อนข้ างเลว เลวมาก คณะ (2553)

ดีมาก

SiC, SiCL,
C, L,
class
SCL, SiL,
Si, CL, L
cm.

S2 (0.8)

2-4

4-12

> 12

ชรัตน์และ
คณะ (2553)
ชรัตน์และ
คณะ (2553)
ชรัตน์และ
คณะ (2553)
กรมพัฒนา
ที่ดิน (2539)

หมายเหตุ : เนื ้อดิน : 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 = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สดุ , Medium = พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง, Low =
พื ้นที่ที่มีผลกระทบจากเกลือน้ อย, Non-saline = พื ้นที่ที่ไม่มีเค็ม

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิสณ
ั ฐานและความ
ลาดชันของพื ้นที่สาหรับยางพารา
Landform
Flood plain
Low terrace
Middle terrace
High terrace
Foot slope & Erosion surface
Mountain & Outcrop

0-2
N
N
S1
S1
S1
N

Slope (%)
2-5 5-12 12-35 >35
N N
N
N
S2 S2
S3
N
S2 S2
S3
N
S2 S2
S3
N
S2 S2
S3
N
N N
N
N

ภาพที่ 2 ขันตอนการศึ
้
กษา
5.2.2 การรวบรวมข้ อมูล
ประเมิ น ประกอบด้ ว ยการบูร ณาการปั จ จัย วิ นิ จ ฉัย โดย
เมื่อคัดเลือกข้ อมูลปั จจัยวินิจฉัยที่มีความสอดคล้ องกับ
กาหนดระดับความเหมาะสม (Factor rating) ซึง่ จะนาไปสู่
ความต้ องการการใช้ ที่ ดิ น ส าหรั บ ปลู ก ข้ าว อ้ อย มั น
การสร้ างหน่วยแผนที่ดิน หรื อข้ อมูลเชิ ง พืน้ ที่ ที่มี ลัก ษณะ
สาปะหลัง และยางพารา จึงทาการรวบรวมข้ อมูลปั จจัย
สัม พัน ธ์ ที่ แ สดงถึ ง ระดับ ความเหมาะสมของชัน้ ข้ อ มูล
วินิจฉัยต่างๆ ที่สามารถนาไปสร้ างข้ อสนเทศคุณภาพที่ดิน
คุณ ภาพที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช เศรษฐกิ จ แต่ ล ะชนิ ด และการ
ซึ่งข้ อมูลที่ได้ ทาการรวบรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่
ประเมินความเหมาะสมในภาพรวมต่อไป
ท าการเก็ บ ข้ อมู ล ในรู ป แบบแผนที่ เ ชิ ง เลขหรื อ แผนที่
5.2.3.1 นา้ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อพืช (Water
Availability)
กระดาษ และข้ อ มูลเอกสารหรื อ ข้ อ มูลลัก ษณะสัม พันธ์
ปั จจัยวิ นิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชัน้ คุณภาพที่ดินนี ้คือ
แสดงรายละเอียดของข้ อมูลที่รวบรวมในรู ปแบบเชิงพื ้นที่
ปริ ม าณน า้ ฝนเฉลี่ ย รายปี ซึ่ ง ข้ อ มูล ปริ ม าณน า้ ฝนที่ น า
และข้ อมูลลักษณะสัมพันธ์ ดังตารางที่ 9 และ 10
วิ เ คราะห์ ใ นครั ง้ นี ้ เป็ นข้ อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมโดยกรม
5.2.3 การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของที่ดินสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
อุตุนิยมวิทยา 27 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2518-2545 ครอบคลุม
การประเมิ น ความเหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช
พืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจานวน 308 สถานี นามา
เศรษฐกิจ เป็ นการบูรณาการชันคุ
้ ณภาพที่ดินเชิงพื ้นที่ที่ได้
สร้ างเป็ นชัน้ ข้ อมูลน ้าฝนเชิงพื ้นที่ โดยวิธีการประมาณค่า
คัดเลือกไว้ จานวน 8 ชัน้ คุณภาพที่ดินตามความต้ องการ
ด้ ว ยวิ ธี Kriging ก าหนดเป็ นชัน้ ข้ อ มูล W ซึ่ ง ก าหนดค่ า
การใช้ ที่ดินของพืช โดยนาหลักการประเมินคุณภาพที่ดิน
คะแนนและจัดระดับความเหมาะสมสาหรับข้ าว อ้ อย มัน
ตามแนวทางของ FAO (1983) ที่ได้ เสนอไว้ โดยประเมิน
ส าปะหลัง และยางพารา ดั ง ตารางที่ 1, 3, 5 และ 7
ความเหมาะสมของที่ดินครัง้ ละหนึง่ ชนิดพืช ขันตอนในการ
้
ตามลาดับ

ตารางที่ 9 ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ที่ใช้ ในการวิจยั
Soil_gr

มาตรา
ส่ วน
1:50,000

-

1:50,000

กรมแผนที่ทหาร

25122538

Stn_rain

-

กรมอุตนุ ิยมวิทยา

2545

ข้ อมูลเชิงพืน้ ที่ ชื่อชัน้ ข้ อมูล
กลุม่ ชุดดิน
แผนที่ภมู ิประเทศ
ตาแหน่งสถานี
น ้าฝน
พื ้นที่ชลประทาน
ศักยภาพความ
เค็ม
ภูมิสณ
ั ฐาน

Irrigation

1:50,000

Saltpoten_ne 1:50,000

Landform 1:50,000

ความลาดชันของ
พื ้นที่

Slope

1:50,000

การใช้ ประโยชน์
ที่ดิน

Landuse

1:50,000

ปริ มาณการ
สูญเสียดิน

Soil loss

1:50,000

ขอบเขตการ
ปกครองระดับ
จังหวัด อาเภอ
และตาบล

Polbndry

1:50,000

ที่มาของข้ อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน

ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมส่งเสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี ที่
จัดเก็บ
2548

2549

2549

2546

2549
2550
2549

2548

ตารางที่ 10 ข้ อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่ใช้ ในการวิจยั
ข้ อมูลลักษณะ ที่มาของ
รายละเอียดข้ อมูล
สัมพันธ์
ข้ อมูล
ข้ อมูลปริ มาณ
กรม
ข้ อมูลน ้าฝนเฉลี่ยสะสมรายปี ทัง้ หมด
น ้าฝนเฉลี่ยรายปี อุตนุ ิยมวิทยา 27 ปี 308 สถานี
ข้ อมู ล คุ ณ สมบั ติ ของดิ น ได้ แก่
ปริ ม าณธาตุ อ าหาร N, P, K ในดิ น
ข้ อมูลคุณสมบัติ
กรมพัฒนา ความเป็ นกรดเป็ นด่างในดิน เนือ้ ดิน
ของดินในแต่ละ
ที่ดิน
ความลึ ก ดิ น การระบายน า้ ในดิ น
ชุดดิน
ปริ มาณกรวดบนชัน้ ดิ นบน ปริ มาณ
ดินเหนียวในดิน
ข้ อมูลสถิติการ
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เฉลี่ย/ไร่
ผลิตพืชเศรษฐกิจ สานักงาน
ข้ อมูลราคาพืชเศรษฐกิจ ที่เกษตรกร
ข้ าว อ้ อย มัน
เศรษฐกิจ
ขายได้
สาปะหลัง และ การเกษตร
ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ยางพารา

ปี ที่
จัดเก็บ
2518-2545

2548

2541-2556

5.2.3.2 ดัชนีความเป็ นประโยชน์ ธาตุอาหารพืช
(Nutrient availability index)
ปั จจัยวินิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้ ได้ แก่
ไนโตรเจนในดิ น ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นดิ น
โพแทสเซียมในดิน และปฏิกิริยาความเป็ นกรดเป็ นด่างใน
ดิ น หลัก การนี เ้ ป็ นการวิ เ คราะห์ ต ามแนวความคิ ด จาก
Radcliffe and Rochette (1982) โดยการให้ ค่ า คะแนน
ความเหมาะสมในแต่ ล ะปั จจั ย วิ นิ จ ฉั ย จากนัน้ น าค่ า
คะแนนความเหมาะสมในแต่ละปั จจัยมาวิเคราะห์ แบบ
ซ้ อนทับด้ วยระบบ GIS และคานวณผลคูณจากสมการที่ 1
จากนันน
้ าผลคูณที่ได้ จดั ช่วงค่าคะแนนใหม่ดงั ตารางที่ 1,
3, 5 และ 7 สาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
ตามลาดับ
NAI = N x P x K x pH
(1)
โดยที่ NAI = ดัชนีความเป็ นประโยชน์ธาตุอาหารพืช
N = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยวินจิ ฉัย
ไนโตรเจนในดิน
P = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยวินจิ ฉัย
ฟอสฟอรัสในดิน
K = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยวินจิ ฉัย
โพแทสเซียมในดิน
pH = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยวินจิ ฉัย
ความเป็ นกรดเป็ นด่างในดิน
5.2.3.3 ความเป็ นประโยชน์ ของออกซิเจนต่ อรากพืช
(Oxygen availability)
ปั จจัยวินิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้ ได้ แก่
สภาพการระบายน ้าของดิน ซึง่ ได้ จากการจัดการฐานข้ อมูล
กลุม่ ชุดดินเชื่อมโยงด้ วยตารางสภาพการระบายน ้าของดิน
กาหนดให้ เป็ นชันข้
้ อมูล O กาหนดค่าคะแนนและจัดระดับ
ความเหมาะสม ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สาหรับข้ าว อ้ อย
มันสาปะหลัง และยางพารา ตามลาดับ
5.2.3.4 การรักษานา้ ของเนือ้ ดิน (Water retention)
ปั จจัยวินิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้ ได้ แก่
ข้ อ มูล เนื อ้ ดิ น ได้ จ ากการจัด การฐานข้ อ มูล กลุ่ม ชุ ด ดิ น
เชื่อมโยงด้ วยตารางเนื ้อดิน กาหนดเป็ นชันข้
้ อมูล I โดยให้
ค่าคะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1, 3, 5

และ 7 ส าหรั บ ข้ าว อ้ อย มัน ส าปะหลัง และยางพารา
ตามลาดับ
5.2.3.5 สภาวะการหยั่งลึกของราก
(Rooting conditions)
ปั จจัยวินิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้ ได้ แก่
ความลึกของดิน ซึง่ ได้ จากการจัดการฐานข้ อมูลกลุม่ ชุดดิน
เชื่อมโยงด้ วยตารางความลึกของดิน กาหนดเป็ นชันข้
้ อมูล
R ให้ คา่ คะแนนและจัดระดับความเหมาะสม ดังตารางที่ 1,
3, 5 และ 7 สาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
ตามลาดับ
5.2.3.6 การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts)
นอกจากข้ อ จากัดด้ านความอุดมสมบูร ณ์ ของดิน ต่า
และปริ ม าณน า้ ฝนแล้ ว ปั ญหาที่ ส าคัญ อี ก ประการคื อ
ปั ญหาดินเค็ม เนื่องจากพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วน
ใหญ่มีหน่วยหินมหาสารคามรองรับอยู่ ซึง่ เป็ นหน่วยหินที่มี
ชัน้ เกลือหินเป็ นองค์ประกอบทาให้ เกิดปั ญหาดินเค็มและ
เป็ นตัวจากัดการเจริ ญเติบโตของพืช Mongkolsawat et al
(2006b) ได้ ก าหนดพื น้ ที่ ที่ มี ผลกระทบเกลือ ออกเป็ น 4
ระดับ ได้ แ ก่ สูง ปานกลาง ต่ า และ ไม่ เ ค็ ม โดยปั จ จัย
วิ นิ จ ฉั ย ที่ เ ป็ นตั ว แทนของชั น้ คุ ณ ภาพที่ ดิ น นี ้ ได้ แก่
ผลกระทบจากเกลือ กาหนดเป็ นชัน้ ข้ อมูล D โดยการค่า
คะแนนในแต่ละระดับของศักยภาพความเค็ม ดังตารางที่
1, 3, 5 และ 7 สาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
ตามลาดับ
5.2.3.7 สภาพพืน้ ที่ (Topography)
ปั จจัยวินิจฉัยที่ดินที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้
มาจากการสร้ างความสัม พัน ธ์ จ ากเงื่ อ นไขแบบ Matrix
convolution ระหว่า งชัน้ ข้ อ มูลภูมิ สัณ ฐานและชัน้ ข้ อ มูล
ความลาดชัน ของพื น้ ที่ โดยการวิ เ คราะห์ แ บบซ้ อ นทับ
กาหนดให้ เป็ นชันข้
้ อมูล G และให้ คา่ คะแนนจัดระดับความ
เหมาะสมของคุณภาพที่ดินนี ้ ดังตารางที่ 2, 4, 6 และ 8
สาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา ตามลาดับ
5.2.3.8 ความเสียหายจากการกัดกร่ อน
(Erosion hazard)
ปั จจัยวินิจฉัยที่เป็ นตัวแทนของชันคุ
้ ณภาพที่ดินนี ้ ได้ แก่
ปริ มาณการสู ญ เสี ย ดิ น (Soil loss) ซึ่ ง ได้ มาจากการ

ประเมินพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกษัยการดินที่วิเคราะห์ จาก
ส ม ก า ร ก า ร สู ญ เ สี ย ดิ น ส า ก ล ( Universal soil loss
equation: USLE) (Wischmeier and Smith, 1978) ดั ง
สมการที่ 2
A = R K LS C P
(2)
โดยที่ A = การสูญเสียดินต่อหน่วยของพื ้นที่
R = ปั จจัยการชะล้ างพังทลายของฝน
K = ปั จจัยความคงทนต่อการชะล้ างพังทลายของดิน
LS = ปั จจัยความลาดชัน และความยาวความลาดชัน
C = ปั จจัยพืชพรรณที่ปกคลุมดิน
P = ปั จจัยการป้องกันการพังทลายของดิน
ปั จจัยที่ได้ รวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ ได้ ใช้ หลักการ
เช่ น เดี ย วกั บ Mongkolsawat et al (2006c) ที่ ไ ด้ ท าการ
ประเมิ น พื น้ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด กษั ย การดิ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระดับความรุ นแรงการสูญเสียดิน
4 ระดับได้ แก่ ระดับสูญเสียดินน้ อย (>2 ตัน/ไร่ /ปี ) สูญเสีย
ดินปานกลาง (2-4 ตัน/ไร่ /ปี ) สูญเสียดินรุ นแรง (4-12 ตัน/
ไร่ /ปี ) และสูญเสียดินรุ นแรงมาก-มากที่สดุ (>12 ตัน/ไร่ /ปี )
กาหนดให้ เป็ นชันข้
้ อมูล H และให้ คา่ คะแนนจัดระดับความ
เหมาะสมในชัน้ คุณภาพที่ดินตามปริ มาณการสูญเสี ยดิน
ดังตารางที่ 1, 3, 5 และ 7 สาหรับข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง
และยางพารา ตามลาดับ
5.2.4 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรั บ
ปลูกพืชเศรษฐกิจในภาพรวม
การประเมินผลรวมเป็ นการนาทุกชันคุ
้ ณภาพที่ดินที่ให้
ค่ า คะแนนและจั ด ระดั บ ความเหมาะสมส าหรั บ พื ช
เศรษฐกิจแต่ละชนิด มาบูรณาการด้ วยการซ้ อนทับพร้ อม
กันของชัน้ ข้ อมูล W, NAI, O, I, R, D, G และ H และจัด
ระดับ ความเหมาะสมให้ ใ หม่ โดยพิ จ ารณาผลคูณ จาก
สมการที่ 3 จากนัน้ จัดช่วงค่าคะแนนใหม่ดงั ตาราง ที่ 11
ชันข้
้ อมูลผลลัพธ์ ในขันตอนนี
้
้เป็ นผลลัพธ์ ของกระบวนการ
ประเมิ น ความเหมาะสมส าหรั บ พื ช เศรษฐกิ จ ตัง้ ชื่ อ ชัน้
ข้ อ มู ล นี ้ เ ป็ น R I C E _ S U I T , S U G A R _ S U I T ,
CASSAVA_SUIT, RUBER_SUIT สาหรั บข้ าว อ้ อย มัน
สาปะหลัง และยางพารา ตามลาดับ

Land Suitability = W x NAI x O x I x R x D x G x H (3)
โดยที่ Land Suitability = ความเหมาะสมของที่ดินสาหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด
W = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
ความเป็ นประโยชน์ของน ้า
NAI = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
ความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
O = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
ความเป็ นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
I = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินการ
รักษาน ้าของเนื ้อดินพืช
R = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
สภาวะการหยัง่ ลึกของราก
D = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินการ
มีเกลือมากเกินไป
G = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
สภาพพื ้นที่
H = ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน
ความเสียหายจากการกัดกร่อน

2541/42 ถึ ง 2555/2556 ระดับ จั ง หวัด โดยได้ น าข้ อ มูล
ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตต่อไร่ ข้ อมูลราคาที่
เกษตรกรขายได้ ที่ไร่ นา คานวนหาค่า B/C ratio ดังสมการ
ที่ 4 โดยผลที่มากกว่า 1 หมายถึงการลงทุนที่ค้ ุมทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ ค่าที่น้อยกว่า 1 หมายถึงการลงทุนที่ไม่ค้ มุ
ทุนทางเศรษฐศาสตร์
B/C ratio = Bt (1 + i)t
โดยที่

Ct (1 + i)t
B/C ratio = Benefit cost ratio

(4)

Bt = Total annual return,
Ct =Total annual cost
n = Number of year or project duration
t = The production period in each year
i = Discount rate
5.2.7 การโซนนิ่ งพื น้ ที่ การเกษตรส าหรั บ การ
ผสมผสานทางเลือกการใช้ ท่ ดี ิน
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์แบบซ้ อนทับของชันข้
้ อมูล
ความเหมาะสมส าหรั บ ปลู ก ข้ าว อ้ อย มั น ส าปะหลัง
ยางพารา และชันข้
้ อมูลพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า
ที่ 1A, 1B และผังเมือง ที่แสดงขอบเขตการกาหนดการใช้
ที่ดินไว้ ชดั เจนแล้ ว โดยพื ้นที่มีความเหมาะสมมากและปาน
กลาง สาหรับพืชแต่ละชนิดจะถูกคัดเลือกเพื่อสร้ างเป็ นชัน้
ข้ อมูลโซนนิ่งพื ้นที่เหมาะสมสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแบบ
ผสมผสานทางเลือกการใช้ ที่ดิน ตามชนิดของพืชเศรษฐกิจ
ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.2.5 การตรวจสอบความถูกต้ อง
นาผลการประเมินความเหมาะสมของพื ้นที่สาหรับปลูก
พื ช เศรษฐกิ จ แต่ล ะชนิ ด ตรวจสอบในภาคสนามในเชิ ง
ตาแหน่ง และตรวจสอบความสอดคล้ องของผลผลิตในแต่
ละระดับความเหมาะสมกับข้ อมูลการคาดการณ์ การผลิต
ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ วยสั ม ประสิ ท ธิ์ Kappa index
(Cohen, J., 1960)
5.2.6 การวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ตารางที่ 11 ระดับความเหมาะสมตามผลคูณคุณภาพที่ดิน
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้ าว
อ้ อย มั น ส าปะหลั ง และยางพารา ใช้ วิ ธี อั ต ราส่ ว น
ระดับ
ผลคูณ W x NAI x O x I x R x D x G x H
ความ
ผลตอบแทนต่อต้ นทุน (Benefit cost ratio) หรื อ B/C ratio
ข้ าว
อ้ อย
มันสาปะหลัง ยางพารา
(Boardman et al, 1996) โดยข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ เป็ น เหมาะสม
S1
0.584-1.00 0.584-1.00 0.584-1.00 0.584-1.00
ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด้ รวบรวมจากส านั ก งานเศรษฐกิ จ
S2 0.084-0.584 0.084-0.584 0.084-0.584 0.084-0.584
การเกษตร ได้ แก่ ข้ อมูลเศรษฐกิจการเกษตรประเทศไทยใน
S3 0.0003-0.084 0.0003-0.084 0.0003-0.084 0.0003-0.084
ปี การเพาะปลูก 2541/42 ถึ ง 2556/2557 ระดับ จัง หวัด
N
<0.0003
<0.0003
<0.0003
<0.0003
และ ข้ อมูลพืน้ ฐานเศรษฐกิ จการเกษตร ปี การเพาะปลูก

6. ผลการศึกษา
6.1 พื ้น ที่ เหมาะสมส าหรั บข้ าว อ้ อย มั น
สาปะหลัง และยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการประเมินค่าที่ดินเพื่อกาหนดพืน้ ที่เหมาะสม
สาหรั บ ปลูก พื ช เศรษฐกิ จ ข้ า ว อ้ อ ย มัน สาปะหลัง และ
ยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจัดระดับ
ความเหมาะสม ออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ พื ้นที่หมาะสมมาก
(S1) พื น้ ที่ ห มาะสมปานกลาง (S2) พื น้ ที่ ห มาะสมน้ อ ย
(S3) และพื ้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามลาดับ สามารถอธิบาย
การกระจายตัวของพื ้นที่ได้ ดงั นี ้
6.1.1 พืน้ ที่เหมาะสมสาหรับข้ าว
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือมีพื ้นที่เหมาะสมสาหรับ
ปลูกข้ าวส่วนใหญ่ในระดับเหมาะสมน้ อย กระจายอยูท่ วั่ ทัง้
ลุ่มน ้า ในขณะเดียวกันพบว่ามีพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในระดับ
เหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็ นพื ้นที่ร้อยละ 6.86 และ
14.80 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด ดังตารางที่ 12 พืน้ ที่ที่มีศักภาพ
สาหรั บ ปลูก ข้ าวกระจายตัวในเขตพืน้ ที่ ชลประทานและ
พื ้นที่ราบน ้าท่วมถึงสองฝั่ งของลาน ้ามูล ลาน ้าชี และลาน ้า
สงคราม ดังภาพที่ 3
6.1.2 พืน้ ที่เหมาะสมสาหรับอ้ อย
พื น้ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ป ลู ก อ้ อ ย ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทัง้ ในด้ านสภาพพืน้ ที่และลักษณะ
ทางกายภาพและทางเคมีของดิน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ในที่ดอน มี

พื ้นที่ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ
10.26 และ 18.00 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดังตารางที่ 12 ส่วน
ใหญ่พบในบริ เวณตอนกลางและตอนล่างของภาค กระจัด
กระจายทัว่ ไปโดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นที่ดอนหรื อที่เนิน ดัง
ภาพที่ 3
6.1.3 พืน้ ที่เหมาะสมสาหรับมันสาปะหลัง
มันสาปะหลังเป็ นพืชที่สนับสนุนความมัน่ คงด้ าน
อาหารและสามารถปลูกได้ ทงในดิ
ั ้ นที่มีความอุดมสมบูรณ์
น้ อ ยและดิ น เลว เพื่ อ การจัด การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ที่
เหมาะสม จึงจาเป็ นต้ องประเมินเพื่อหาพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
จากการประเมินพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื น้ ที่มี
ศัก ยภาพมากที่ สุด สาหรั บ ปลูก มัน สาปะหลัง ซึ่ง มี เ นื อ้ ที่
ระดับเหมาะสมมากและปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 18.19
และ 16.69 ของพื น้ ที่ ทัง้ หมด ดัง ตารางที่ 12 แสดงการ
กระจายตัวทัว่ ไปในที่ดอน บริ เวณตอนล่างและตอนกลาง
ของภาค ดังภาพที่ 3
6.1.4 พืน้ ที่เหมาะสมสาหรับยางพารา
พื น้ ที่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื น้ ที่
ศักยภาพสาหรั บปลูกยางพารา ในระดับความเหมาะสม
มาก เพียงร้ อยละ 5.28 กระจายตัวอยู่บริ เวณตอนบนของ
ภาค และระดับความเหมาะสมปานกลาง ร้ อยละ 16.70 ดัง
ตารางที่ 12 กระจายตัวอยูใ่ นบริ เวณบริ เวณตอนกลาง และ
บางส่วนในตอนล่างของภาค ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 12 พื ้นที่เหมาะสมสาหรับ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
ระดับความ
เหมาะสม
S1
S2
S3
N
F
U
W
รวม

ข้ าว
ไร่
7,238,082.51
15,621,422.00
36,434,855.64
27,543,520.20
13,833,768.83
2,681,988.11
2,162,200.21
105,515,837.50

อ้ อย
ร้ อยละ
6.86
14.80
34.53
26.10
13.11
2.54
2.05
100.00

ไร่
10,827,740.43
18,989,262.43
11,874,279.67
45,146,597.82
13,833,768.83
2,681,988.11
2,162,200.21
105,515,837.50

ร้ อยละ
10.26
18.00
11.25
42.79
13.11
2.54
2.05
100.00

มันสาปะหลัง
ไร่
ร้ อยละ
19,188,472.94 18.19
17,608,609.03 16.69
8,451,916.10 8.01
41,588,882.28 39.41
13,833,768.83 13.11
2,681,988.11 2.54
2,162,200.21 2.05
105,515,837.50 100.00

ยางพารา
ไร่
ร้ อยละ
5,576,102.326 5.28
17,621,533.88 16.70
20,084,411.33 19.03
43,555,832.81 41.28
13,833,768.83 13.11
2,681,988.11 2.54
2,162,200.214 2.05
105515837.50 100.00

(a) Rice Suitability

(b) Sugar-cane Suitability

(c) Cassava Suitability

(d) Rubber tree Suitability

ภาพที่ 3 ความเหมาะสมของที่ดนิ สาหรับปลูกข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา
6.2 โซนนิ่งพืน้ ที่การเกษตรสาหรับการผสมผสาน
กาหนดเป็ นหน่วยแผนที่จานวน 23 หน่วย ดังตารางที่ 13
ทางเลือกการใช้ ท่ ดี ินที่หลากหลาย
และแสดงแผนที่การโซนนิ่งสาหรับการผสมผสานทางเลือก
การโซนนิ่ ง เป็ นการสร้ างหน่ ว ยที่ ดิ น ตามความ
การใช้ ที่ดินที่หลากหลาย ดังภาพที่ 4 อธิ บายรายละเอียด
เหมาะสมและศักยภาพของพื ้นที่สาหรับใช้ ประโยชน์ในการ
ดังต่อไปนี ้
ปลู ก พื ช แต่ ล ะชนิ ด เป็ นหลั ก โดยเลื อ กเฉพาะพื น้ ที่ ที่
6.2.1 โซนนิ่งพืน้ ที่เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากและปานกลาง สามารถจัดทาโซนนิ่งสาหรับ
หน่วยที่ดิน พืน้ ที่เหมาะสมมากหรื อมีคุณสมบัติ
การผสมผสานทางเลื อ กการใช้ ที่ ดิ น ที่ ห ลากหลาย โดย
ทางกายภาพที่เหมาะสมมากต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้ าว

อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา คิดเป็ นร้ อยละ 23.18
ของพื ้นที่ โดยสามารถโซนนิ่งพื ้นที่ได้ ทงพื
ั ้ ชชนิดเดียว และ
เพิ่มทางเลือกการใช้ ที่ดินด้ วยการผสมผสานด้ วยพืชหลาย
ชนิด มีรายละเอียดดังนี ้
6.2.1.1 โซนนิ่งพืน้ ที่เหมาะสมมากสาหรับปลูก
พืชเดี่ยว
หน่วยที่ดินที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิ จได้ เพียง
ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านันเนื
้ ่องจากข้ อจากัดเชิงกายภาพของ
พื ้นที่บางชนิด จึงเหมาะสมกับการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว
หน่วยแผนที่ดินนี ้ ได้ แก่หน่วยแผนที่ 1-4 เป็ นพื ้นที่โซนนิ่ง
ส าหรั บ ปลู ก ข้ าว อ้ อย มั น ส าปะหลัง หรื อ ยางพารา
ตามลาดับ มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 5.90 3.10 5.04 และ 0.48
ตามลาดับ ตารางที่ 13 และแสดงการกระจายตัวของพื ้นที่
ที่มีศกั ยภาพ ดังภาพที่ 4
6.2.1.2 โซนนิ่งพืน้ ที่เหมาะสมมากสาหรั บปลูก
พืชหลายชนิด
พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับปลูกได้ หลายชนิด เป็ น
พื ้นที่มีความเหมาะสมทางด้ านกายภาพมาก เป็ นแนวทาง
ในการการผสมผสานการใช้ ที่ดินได้ มากกว่าหนึ่งทางเลือก
เช่น พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับปลูกอ้ อยและมันสาปะหลัง
ดัง หน่ว ยแผนที่ 5 ในตารางที่ 13 หมายถึ ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี
ศักยภาพมากปลูกได้ ทงอ้
ั ้ อยและมันสาปะหลัง หน่วยแผน
ที่สาหรั บปลูกพืชได้ 2 ชนิด ได้ แก่ หน่วยแผนที่ 5-8 เป็ น
หน่ ว ยแผนที่ ที เ หมาะสมมากส าหรั บ ปลู ก อ้ อย -มั น
สาปะหลัง, อ้ อย-ยางพารา, มันสาปะหลัง -ยางพารา และ
ข้ าว-อ้ อย คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.85 0.93 1.51 และ 0.30
ตามลาดับ ส่วนหน่วยแผนที่ดิน 9 และ10 สามารถปลูกพืช
ได้ 3 ชนิ ด ได้ แก่ ข้ าว-อ้ อย-ยางพารา และ อ้ อย-มัน
สาปะหลัง-ยางพารา มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 0.21 และ 1.87
ตามลาดับ
6.2.2 โซนนิ่งพืน้ ที่เหมาะสมปานกลาง
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื น้ ที่ ส่ว นใหญ่ ใ นระดับ
เหมาะสมปานกลาง หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพที่
เหมาะสมปานกลางต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้ าว อ้ อย มัน
สาปะหลัง และยางพารา คิดเป็ นร้ อยละ 32.39 ของพื ้นที่

ซึ่ง สามารถโซนนิ่ ง พื น้ ที่ ได้ ทัง้ พื ช เดี่ ย วและหลายชนิ ด มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
6.2.2.1 โซนนิ่ ง พื น้ ที่ เ หมาะสมปานกลางส าหรั บ
ปลูกพืชเดี่ยว
พื ้นที่โชนนิ่งนี ้มีศกั ยภาพปานกลางในการปลูกพืช
ได้ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้ แก่ หน่วยแผนที่ 11-14 ดังตารางที่
13 สาหรับโซนนิ่งพื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับปลูกพืช
เดี่ ย ว ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มั น ส าปะหลั ง และยางพารา
ตามล าดับ มี พื น้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.23 0.69 6.46 และ
0.87 ตามลาดับ แสดงการกระจายตัวของพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ดังภาพที่ 4
6.2.2.2 โซนนิ่ งพื น้ ที่ เหมาะสมปานกลาง
สาหรับปลูกพืชหลายชนิด
หน่ว ยแผนที่ ที่ กาหนดพืน้ ที่ โซนนิ่ งที่มี ศักยภาพ
ปานกลางสาหรับปลูกพืชได้ หลากหลายชนิด คือหน่วยแผน
ที่ 15-19 ดังตารางที่ 13 ซึ่งพื ้นที่ใดที่อยู่ในหน่วยแผนที่ 1518 นันสามารถเลื
้
อกและผสมผสานการปลูกพืชได้ 2 ชนิด
ได้ แก่ ข้ าว-อ้ อย, อ้ อย-มันสาปะหลัง, อ้ อย-ยางพารา, และ
มันสาปะหลัง-ยางพารา มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 1.18 1.05
6.28 0.86 ตามลาดับ และหน่วยแผนที่ 19 สามารถเลือก
และผสมผสานการปลูกพืชได้ 3 ชนิด คือการผสมผสาน
การใช้ ที่ดิน อ้ อย-มันสาปะหลัง -ยางพารา มีพืน้ ที่คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.78 ของพื ้นที่
6.2.3 โซนนิ่งพืน้ ที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์
พื ้นที่โซนนิ่งบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ หรื อป่ าโซน C
รวมถึ ง พื น้ ที่ ชัน้ คุณ ภาพลุ่ม น า้ ที่ 1พื น้ ที่ ล าดชัน้ เชิ ง ซ้ อ น
(พื น้ ที่ ภู เ ขา) ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ ค วรสงวนไว้ เ ป็ นพื น้ ที่ ป่ าไม้
ดังเดิม เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ลาดชัน มีป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์
เ ป็ น พื ้ น ที่ ต้ น น ้ า ที่ ส า คั ญ ห ล า ย ส า ย ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยแผนที่ทนี ้ ได้ แก่ หน่วยแผนที่
21 มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 13.11 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
6.2.4 โซนนิ่งพืน้ ที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย
พื น้ ที่ โซนนิ่ ง บริ เ วณนี เ้ ป็ นพื น้ ที่ ชุม ชนและที่ อ ยู่อ าศัย
กาหนดด้ วยหน่วยแผนที่ 22 มีความเหมาะสมต่อการใช้
ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย หรื อสร้ างสิง่ ปลูกสร้ างต่างๆ นอกจากนี ้
ในเขตพื ้นที่นี ้ได้ มีการกาหนดการใช้ ที่ดินไว้ ชัดเจนอยู่แล้ ว

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหรื อมหานคร แผนการใช้
การเกษตร และการอุปโภคบริ โภคในชุมชน เช่นเขื่อนขนาด
ที่ดินนี ้จึงคงลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินไว้ ตามเดิม
ใหญ่ ได้ แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิริธร เขื่อนน ้าอูน เขื่อนลา
6.2.5 โซนนิ่งพืน้ ที่แหล่ งนา้
ตะคอง หรื อแหล่งน ้าตามธรรมชาติ ได้ แก่บงึ หนองหาญ บึง
พื น้ ที่ โ ซนนิ่ ง บริ เ วณนี เ้ ป็ นพื น้ ที่ แ หล่ ง น า้ ที่ เ ป็ น
โขงหลง เป็ นต้ น กาหนดเป็ นหน่วยแผนที่ 23 ดังตารางที่ 13
แหล่งน ้าผิวดิน มีความเหมาะสมต่อการใช้ ประโยชน์ในการ
ตารางที่ 13 พื ้นที่การโซนนิ่งการผสมผสานการใช้ ที่ดินตามศักยภาพของพื ้นที่
เนือ้ ที่
หน่ วย
ทางเลือกการใช้ ท่ ดี ิน
แผนที่
ไร่
ร้ อยละ
1 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับข้ าว
6,227,152.92
5.90
2 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับอ้ อย
3,267,254.91
3.10
3 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับมันสาปะหลัง
5,315,077.64
5.04
4 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับยางพารา
503,796.07
0.48
5 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับอ้ อย-มันสาปะหลัง
4,066,147.93
3.85
6 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับอ้ อย-ยางพารา
979,341.72
0.93
7 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับมันสาปะหลัง-ยางพารา
1,589,719.87
1.51
8 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับข้ าว-อ้ อย
313,638.23
0.30
9 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับข้ าว-อ้ อย-ยางพารา
223,880.04
0.21
10 พื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับอ้ อย-มันสาปะหลัง-ยางพารา
1,977,483.12
1.87
รวมพืน้ ที่เหมาะสมมาก
24,463,492.45
23.18
11 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับข้ าว
10,794,270.18
10.23
12 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับอ้ อย
728,059.28
0.69
13 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับมันสาปะหลัง
6,814,888.98
6.46
14 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับยางพารา
917,987.79
0.87
15 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับข้ าว-อ้ อย
1,244,655.82
1.18
16 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับอ้ อย-มันสาปะหลัง
2,159,556.33
2.05
17 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับอ้ อย-ยางพารา
6,628,905.35
6.28
18 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับมันสาปะหลัง-ยางพารา
903,546.09
0.86
19 พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับอ้ อย-มันสาปะหลัง-ยางพารา
3,987,770.71
3.78
รวมพืน้ ที่เหมาะสมปานกลาง
34,179,640.52
32.39
รวมพืน้ ที่เหมาะสมมากและปานกลาง
58,643,132.97
55.58
20 พื ้นที่เหมาะสมน้ อยและไม่เหมาะสม
28,194,747.38
26.72
21 พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ป่ าโซน C) และ/หรื อพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้าที่1(1A, 1B) 13,833,768.83
13.11
22 พื ้นที่ชมุ ชนและอยูอ่ าศัย
2,681,988.11
2.54
23 พื ้นที่แหล่งน ้า
2,162,200.21
2.05
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด
105,515,837.5
100.00

ภาพที่ 4 แผนที่โซนนิ่งทางเลือกการใช้ ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.3 การวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์
2556/57 มีคา่ เท่ากับ 0.91 0.98 1.20 1.43 2.16 2.58 2.55
การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สาหรับ
2.68 1.34 2.33 2.21 1.30 และ 1.08 ตามลาดับ ดังตาราง
ปลูกพืชเศรษฐกิจข้ าวอ้ อย มันสาปะหลัง และ ยางพารา ใน
ที่ 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ วยอัตราส่วนต้ นทุนกาไร(BC
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ratio) โดยใช้ ข้อมูลพื ้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร และข้ อมูล
ของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแปรปรวน
สถิติการเกษตรของประเทศไทย จากสานักงานเศรษฐกิจ
เนื่องจากความเป็ นพลวัตรของกลไกลทางการตลาด ไม่วา่
การเกษตร ปี การผลิต 2541/42 ถึ ง 2556/57 พบว่า ส่ว น
จะเป็ น ต้ นทุนทางการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้ หรื อ
ใหญ่ ค่ า BC ratio ของการผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ในภาค
แม้ แต่ผลผลิตที่ได้ ล้ วนแล้ วแต่มีความพลวัตร เช่น หาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคา่ มากกว่า 1 เพียงเล็กน้ อย โดยค่า
ต้ นทุนในการผลิตสูงขึ ้น จะทาให้ ค่า C มีอตั ราสูงขึ ้ง และ
BC ratio ของการผลิ ต ข้ าวในปี 2544/45-2556/57 มี ค่ า
ส่งผลให้ ค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ลดลง หรื อหาก
เท่ า กั บ 1.06 1.31 1.61 1.44 1.28 1.31 1.71 1.26 1.08
ผลผลิตขายได้ ราคาสูงขึน้ ก็จะส่งผลให้ มีความคุ้มค่าทาง
0.92 1.04 1.11 และ 1.08 ตามลาดับ BC ratio ของการ
เศรษฐศาสตร์ มากขึ ้น ดังนันการวางแผนการใช้
้
ที่ดินเพื่อพืช
ผลิ ต อ้ อ ยในปี 2544/45-2556/57 มี ค่ า เท่ า กับ 1.19 0.87
เศรษฐกิจ จาเป็ นต้ องมีการนาข้ อมูลทางด้ านเศรษฐศาสตร์
1.16 1.01 1.09 1.23 1.15 0.91 1.04 1.41 1.43 1.41และ
ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการ
1.14 ตามลาดับ BC ratio ของการผลิตมันสาปะหลังในปี
วิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื ้นที่เชิงกายภาพด้ วย ซึ่งจะ
2544/45-2556/57 มีค่าเท่ากับ 0.83 1.26 1.21 1.09 1.44
ท าให้ มี ข้ อ มูลสนับ สนุ น ทางเลือ กการใช้ ที่ ดิ น ได้ อ ย่า งมี
1.53 1.44 1.75 0.97 1.14 1.59 1.21 และ 1.16 ตามลาดับ
ประสิทธิภาพ
และ BC ratio ของการผลิ ต ยางพาราในปี 2544/45ตารางที่ 14 B/C Ratio ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง และยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี การ
เพาะปลูก 2541/42 – 2556/57
อัตราส่ วนต้ นทุนกาไร (B/C Ratio)
ปี การเพาะปลูก
ข้ าว
อ้ อย
มันสาปะหลัง
ยางพารา
2541/42
1.23
1.11
1.59
0.76
2542/43
1.30
1.06
1.05
0.76
2543/44
1.21
1.17
0.81
0.99
2544/45
1.06
1.19
0.83
0.91
2545/46
1.31
0.87
1.26
0.98
2546/47
1.61
1.16
1.21
1.20
2547/48
1.44
1.01
1.09
1.43
2548/49
1.28
1.09
1.44
2.16
2549/50
1.31
1.23
1.53
2.58
2550/51
1.71
1.15
1.44
2.55
2551/52
1.26
0.91
1.75
2.68
2552/53
1.08
1.04
0.97
1.34
2553/54
0.92
1.41
1.14
2.33
2554/55
1.04
1.43
1.59
2.21
2555/56
1.11
1.41
1.21
1.30
2556/57
1.08
1.14
1.16
1.08

7. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ สร้ างข้ อมูลภูมิสารสนเทศในการทา
โซนนิ่งพื ้นที่การเกษตรเชิงพื ้นที่ด้วยการสร้ างขอบเขตหน่วย
การใช้ ที่ดินที่เหมาะสมสาหรับการผสมผสานทางเลือกการ
ใช้ ที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จากการบูรณาการ
คุณภาพที่ดินตามหลักการประเมินที่ดินของ FAO (1983)
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ ปลูก พื ช
เศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ข้ า ว อ้ อ ย มัน สาปะหลัง และยางพารา
จากนัน้ บูรณาการข้ อมูลความเหมาะสมของที่ดินสาหรับ
พื ช แต่ ล ะชนิ ด มาบูร ณาการแบบซ้ อ นทับ และคัด เลื อ ก
เฉพาะบริ เวณที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง เพื่อ
สร้ างข้ อมูลภูมิสารสนเทศสนับสนุนการจัดทาแผนที่โซนนิ่ง
พื ้นที่การเกษตรสาหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ ที่ดิน
ผลการศึกษาสามารถประเมินพืน้ ที่เหมาะสมสาหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิ จ 4 ชนิด ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง
และยางพารา โดยจาแนกระดับความเหมาะสมออกเป็ น
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้ อย และไม่
เหมาะสม พบว่า พืน้ ที่ เหมาะสมสาหรั บปลูก ข้ าว มี พื น้ ที่
เหมาะสมมากและปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.86 และ
14.80 ของพื น้ ที่ ตามลาดับ พื น้ ที่ เ หมาะสมสาหรั บ ปลูก
อ้ อ ยมี พื น้ ที่ เหมาะสมมากและปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อยละ
10.26 และ 18.00 ของพื น้ ที่ ตามล าดับ พื น้ ที่ เ หมาะสม
สาหรั บปลูกมันสาปะหลังมีพืน้ ที่เ หมาะสมมากและปาน
กลาง คิ ด เป็ นร้ อยละ 18.19 และ 16.69 ของพื น้ ที่
ตามลาดับ พื น้ ที่ เ หมาะสมสาหรั บ ปลูก ยางพารามี พืน้ ที่
เหมาะสมมากและปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.28 และ
16.70 ของพื ้นที่ตามลาดับ
การบูรณาการข้ อมูลความเหมาะสมของที่ดินสาหรับ
พืชแต่ละชนิด โดยการคัดเลือกเฉพาะพื น้ ที่เหมาะสมมาก
และเหมาะสมปานกลาง นามาสร้ างเป็ นแผนที่โซนนิ่งพื ้นที่
การเกษตรสาหรับการผสมผสานทางเลือกการใช้ ที่ดิน ผล
การบูรณาการสามารถสร้ างหน่วยแผนที่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 23 หน่วย
แผนที่ โดยมีความยืดหยุ่นให้ เกษตรกรสามารถเลือกปลูก
พืชและผสมผสานการใช้ ที่ดิ นได้ หลายชนิด การกาหนด
หน่วยแผนที่และโซนนิ่งแบ่งออกเป็ น 5 โซนนิ่งหลัก ได้ แก่
โซนนิ่งพื ้นที่เหมาะสมมากสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โซนนิ่ง

พื ้นที่เหมาะสมปานกลางสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โซนนิ่ง
พื น้ ที่ ป่ าไม้ เ พื่ อ การอนุรั ก ษ์ โซนนิ่ ง พื น้ ที่ ชุม ชนและที่ อ ยู่
อาศัย และโซนนิ่ ง พื น้ ที่ แ หล่ง น า้ มี เ นื อ้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ
23.18 32.39 26.72 13.11 2.54 และ 2.05 ของพื น้ ที่ ทั ง้
ภาค ตามลาดับ
เพื่ อ ให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ส ามารถน าไปใช้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ในขันตอนการประเมิ
้
นค่าที่ดินควร
มี วิ ธี ก ารประมาณผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ในแต่ ล ะระดั บ ความ
เหมาะสมและในแต่ละพืช ซึ่งเป็ นแผนการดาเนินการวิจยั
ต่อไปในอนาคต
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