
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :  โครงการเร่งด่วน การประเมินความเหมาะสมที่ดินและจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

                       ส าหรับยางพารา อ้อย และมันส าปะหลังพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย  : การประเมินความเหมาะสมท่ีดินและจดัท าฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ส าหรับ 

ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาและวเิคราะห์ความความตอ้งการของพืชต่อสภาพแวดลอ้มใน

พื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง   : นายศุภชัย  อติชาติ   หน่วยงานต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 
    ผู้ร่วมงาน  : นางสาวรพีพร   ศรีสถิต หน่วยงานต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 

 นายปรีชา      แสงโสดา หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. เลย 
 นางนิยม ไข่มุก  หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ.นครพนม 
 นายอมฤต วงษ์ศิริ หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. อุดรธานี 
 นางแคทลียา เอกอุ่น หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. กาฬสินธุ์ 
 นางศศิธร ประพรม หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. ชัยภูมิ 
 นางสาวบุญญาภา ศรีหาตาหน่วยงานต้นสังกัด ศวพ.มุกดาหาร 

 

5. บทคัดย่อ 

 ด าเนินการจัดท าชั้นความเหมาะสมตามความต้องการของพืชได้แก่ ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงั

ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของ ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัแลว้ 

คดัเลือกคุณภาพท่ีดินและปัจจยัความตอ้งการของพืชร่วมกบันกัวชิาการเกษตรและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง น า

คุณภาพท่ีดินและปัจจยัท่ีเลือกไวท้  าการวเิคราะห์ หาค่าถ่วงน ้าหนกั แบบ AHP (Analytic Hierarchy Process 

) โดยการก าหนดระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีเลือก ค านวณ แมตทริกซ์  (matrix) ของแต่ละปัจจยั  ค  านวณ 

eigenvector  แต่ละปัจจยัและหาค่า แมตทริกซ์รวม Overall Preference Matrix (OPM) เพื่อหา ค่า Relative 



Value Vector (RVV) และตดัสินใจเลือกโดยพิจารณาร่วมกบัค่า Consistency Ratio  (CR) ทดสอบและปรับ

ค่าถ่วงน ้าหนกัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงก่อนน าไปใชใ้นกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมำ

หรับยางพารา ปัจจัยความเหมาะสมได้แก่ ปริมาณน้ าฝน  ความลาดชัน (%) การระบายน้ าของดิน ระดับน้ าใต้

ดิน(ม.) เนื้อดิน ความลึกหน้าดิน (ม.) และอินทรียวัตถุ (%)  มันส าปะหลัง ปัจจัยความเหมาะสมได้แก่ การ

ระบายน้ าของดิน ระดับน้ าใต้ดิน(ม.) ความลึกหน้าดิน (ม.) กรวดปะปนในดิน(%)เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง

ของดิน และความลาดชัน (%) และอ้อย ปัจจัยความเหมาะสมได้แก่ การระบายน้ าของดิน ระดับน้ าใต้ดิน(ม.) 

ความลึกหน้าดิน (ม.) กรวดปะปนในดิน(%)เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่างของดิน และ ความลาดชัน (%)  

6. ค าน า 

จากแผนการปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย (ปี 2556-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่1 ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ภายใต้โครงการ 7 โครงการ ได้แก่ มาตรฐานสินค้า GAP GMP CoC HACCP  มกษ. ด่านสินค้า

เกษตรชายแดน เครื่องจักรกลการเกษตร Green City  Seed Hub  Smart Farmer และ Zoning โดยมีการ

ก าหนดงบประมาณทั้งสิ้น 546,787.13 ล้านบาท ส าหรับการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 

เพ่ือสร้างความสมดุลของปริมาณการผลิตและความต้องการใช้สินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

ข้าว  ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่รู้

ความต้องการและปัญหาของเกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงจุด โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

มีประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (จิราวรรณ,2556) 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้กล่าวถึง การก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูก ข้าว มันส าปะหลัง 

ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุก

จังหวัด ส ารวจข้อมูลทางการเกษตรในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ข้อมูลจ านวน

เกษตรกรที่ท าอาชีพเกษตรกรรม ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมแต่

ละชนิด ช่วงเวลาที่ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดออกสู่ตลาดเป็นรายเดือน ผู้รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรและ

แปรรูปผลผลิตของจังหวัด แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมภายใต้ระบบชลประทาน หรือน้ าฝนหรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ 

เป็นต้น และมีนโยบายพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer เพ่ือขับเคลื่อน Smart Famer ในพ้ืนที่  

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 สังกัดกรมวิชาการเกษตร มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อ แก้ปัญหาการผลิตพืชในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ าเป็นต้องเตรียมแผนและ



ยุทธศาสตร์การท างานให้สอดคล้องต่อแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาล เพ่ือรองรับการ

ขับเคลื่อนของทั้งระบบ และจัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน

กับพืชเศรษฐกิจหลัก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามแนวทางของ  FAO Framework (1976) เพ่ือ

เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการผลิตพืชและการบริหารจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะ

ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต ยางพารา อ้อย และมันส าปะหลัง

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมๆ กับการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท างานด้านนี้ 

7. วิธีด าเนินการ      

ด าเนินการรวบรวม วเิคราะห์ ขอ้มูลจากการด าเนินงานวจิยั เพื่อสังเคราะห์ขอ้มูลหาความตอ้งการของพื้นท่ี

ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

ตามแนวทางของ FAO framework ในการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร ซ่ึงใชคุ้ณสมบติั

คุณภาพท่ีดินปัจจยัต่าง ๆ ตามการตอบสนองของพืช มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของ ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัจากผลการ
ด าเนินงานวจิยั และเอกสารทางวชิาการของการผลิตพืชท่ีดี GAP 

2. ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของ ยางพารา ออ้ย และมนั
ส าปะหลงั 

3. ประชุมคดัเลือกคุณภาพท่ีดินและปัจจยัความตอ้งการของพืชร่วมกบันกัวชิาการเกษตรและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. น าคุณภาพท่ีดินและปัจจยัท่ีเลือกไวท้  าการวเิคราะห์ หาค่าถ่วงน ้าหนกั แบบ AHP (Analytic 
Hierarchy Process ) โดยการก าหนดระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีเลือก ค านวณ แมตทริกซ์  
(matrix) ของแต่ละปัจจยั  ค  านวณ eigenvector  แต่ละปัจจยัและหาค่า แมตทริกซ์รวม Overall 
Preference Matrix (OPM) เพื่อหา ค่า Relative Value Vector (RVV) และตดัสินใจเลือกโดย
พิจารณาร่วมกบัค่า Consistency Ratio  (CR)   

5. ทดสอบและปรับค่าถ่วงน ้าหนกัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงก่อนน าไปใชใ้นกิจกรรมการ
ประเมินความเหมาะสมต่อไป 

 
เวลาและสถานที่    พฤศจิกายน พ.ศ. 2556        สิ้นสุด       ธันวาคม พ.ศ. 2557  
สถานที่    สวพ. 3   
 



8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการของพืชตามการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผลการ
ทดสอบของพืชจากงานวิจัยอ่ืน มีการประชุมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระบบการปลูกพืชเพ่ือให้ค าแนะน า
และปรับแก้ความต้องการของพืชต่อสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโต และปรับแก้ความต้องการของแต่ละพืช
เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมที่ 2 

ตาราง ที่ 1 ปัจจัยชั้นความต้องการของยาพารา  
ปัจจัยความเหมาะสม ชั้นเหมาะสม ชั้นเหมาะสมน้อย ไม่เหมาะสม 

1.ปริมาณน้ าฝน > 1600 1200 -1600 < 1200 

2.ความลาดชัน (%) 0-20 20–35 >35 
3.การระบายน้ าของดิน ดี ปานกลาง เลว 

4.ระดับน้ าใต้ดิน(ม.) >1.0 0.50 – 1.0 0.20 - 0.50 

5.เนื้อดิน ร่วนเหนียว เหนียวปน
ทราย ร่วนเหนียวปน

ทราย 

ร่วนทราย ร่วนปนทราย
ละเอียด 

ทราย เหนียว 

6.ความลึกหน้าดิน (ม.) >1.5 1.0-1.5 0.50-1.0 

7. อินทรียวัตถุ (%) > 1.2 0.8-1.2 <0.8 
 
ตาราง ที่ 2 ปัจจัยชั้นความต้องการของมันส าปะหลัง  

ปัจจัยความเหมาะสม ชั้นเหมาะสม ชั้นเหมาะสมน้อย ไม่เหมาะสม 

1.การระบายน้ าของดิน ดี ปานกลาง เลว 

2.ระดับน้ าใต้ดิน(ม.) >0.50 0.30 – 0.50 <0.30 
3.ความลึกหน้าดิน (ม.) >0.50 0.30 – 0.50 <0.30 

4.กรวดปะปนในดิน(%) ไม่มี เล็กน้อย ค่อนข้างมาก 

5.เนื้อดิน ทรายร่วน ทรายจัด เหนียวจัด 
6.ความเป็นกรด-ด่างของ
ดิน 

5.5-7.0 4.5-5.5,7.0-8.0 <4.5,>8 

7. ความลาดชัน (%) < 5.0 5.0-10.0 >10.0 

 
ตาราง ที่ 3 ปัจจัยชั้นความต้องการของอ้อย  

ปัจจัยความเหมาะสม ชั้นเหมาะสม ชั้นเหมาะสมน้อย ไม่เหมาะสม 

1.การระบายน้ าของดิน ดี ปานกลาง เลว 
2.ระดับน้ าใต้ดิน(ม.) >150 0.50 – 1.50 <0.50 



3.ความลึกหน้าดิน (ม.) >1.0 0.50 – 1.00 <0.50 

4.กรวดปะปนในดิน(%) ไม่มี เล็กน้อย ค่อนข้างมาก 
5.เนื้อดิน ร่วนทราย ร่วนเหนียว 

ร่วนปนทราย 
ทราย ทรายจัด 

6.ความเป็นกรด-ด่างของ
ดิน 

5.5-7.0 4.5-5.5,7.0-8.0 <4.5,>8 

7. ความลาดชัน (%) < 3.0 3.0-10 >10.0 
 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

  ปัจจัยความเหมาะสมในแต่ละชนิดพืชจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการเจริญเติบโตและการ

ใหผ้ลผลิต ซึ่งการตอบสนองของพืชจะสมัพันธไ์ปกับปัจจยัอ่ืน ๆ และสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกัน ดงันัน้การ

ปรบัปรุงใหมี้ความแม่นย ามากขึน้จะตอ้งอาศยัการศึกษาอย่างละเอียดของการตอบสนองของพืชและ

ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ในอนาคตตอ่ไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 น าผลจากการศึกษาปัจจับใช้เป็นค่าในการศึกษาก าหนดชั้นความเหมาะสมต่อไป 

11. ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ร่วมงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานศึกษาปัจจัยความต้องการของพืช 
และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมด าเนินการเป็นอย่างด ีและผู้บริหารทุกระดับที่ให้การสนับสนุนใน 
การท างาน 

12. เอกสารอ้างอิง 

บุญช่วย  สงฆนาม  กอ้นทอง  พวงประโคน  วิชน  แนวน้อย  และ  ทองปูน  ประทุมรุ่ง. 2548.  การสืบคน้
ขอ้มูลเพื่อวางแผนวิจยัและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
โดยมีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางเพื่อพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัสู่อุตสาหกรรมเอทานอล. ส านกัวิจยั
และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 กรมวชิาการเกษตร. 103 หนา้. 

วนัทนา  เลิศศิริวรกุล  บุญช่วย  สงฆนาม  ชยัศกัด์ิ  แผว้พลสง  วินัย  ศรวตั  สุกิจ  รัตนศรีวงษ์  และ  กอ้น
ทอง  พวงประโคน . 2549.  การสืบค้นข้อมูลการผลิตอ้อยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร. การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์  การสัมมนาวิชาการเกษตรอีสาน . 23-24 มกราคม  2549. 

สถาบนัวจิยัพืชไร่. 2542. รายงานประจ าปี 2542.  สถาบนัวจิยัพืชไร่กรมวชิาการเกษตร. 85 หนา้. 



ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร. 2551. ขอ้มูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร.ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ .      

อรรถชยั  จินตะเวช  วินยั  ศรวตั   กอ้นทอง  พวงประโคน   หสัไชย  บุญจูง   เกริก  ป้ันเหน่งเพชร   พนมศกัด์ิ  
พรหมบุรมย ์  และ  ปรีชา  พราหมณีย ์ . 2543.  แบบจ าลองระบบการผลิตพืชกบังานวจิยัระบบท า
ฟาร์ม. ใน ระบบเกษตรเพื่อการจดัการทรัพยากรและพฒันาองคก์รชุมชนอยา่งย ัง่ยนื รายงานการ
สัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 
หนา้ 213-235. 

 


