
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย :  โครงการเร่งด่วน การประเมินความเหมาะสมที่ดินและจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

                       ส าหรับยางพารา อ้อย และมันส าปะหลังพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย  : การประเมินความเหมาะสมท่ีดินและจดัท าฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ส าหรับ 

ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การประเมินความเหมาะสมการปลูก ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงั

ของจงัหวดัต่างๆ ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

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

 

5. บทคัดย่อ 

ด าเนินการน าขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของคุณสมบติัทางดา้น ดิน ภูมิอากาศ แปลงเขา้สู่ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ดว้ยโปรแกรม Arcmap  เพื่อเตรียมการวเิคราะห์ความเหมาะสม ของยางพารา มนั
ส าปะหลงัและออ้ย จากการ ก าหนดค่าคุณลกัษณะของแต่ละคุณสมบติั ก าหนดค่าชั้นความเหมาะสม
แบ่งเป็น สามระดบัคือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสม น าค่าถ่วงน ้าหนกัจากกิจกรรมท่ี 
1 มาก าหนด เขา้สู่สมการวิเคราะห์ความเหมาะสมแบบคณิตศาสตร์  ท  าการซอ้นทบัขอ้มูลชั้นความเหมาะสม
แต่ละคุณภาพท่ีดินเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีรวมทุกคุณภาพท่ีดิน ก าหนดชั้นความเหมาะสม
ของพื้นท่ีปลูก ยางารา ออ้ยและมนัส าปะหลงัจากกิจกรรมท่ี 1  เพื่อจดัท าแผนท่ีชั้นความเหมาะสมแต่ละ
จงัหวดั ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์และการปรับแกก้ารวเิคราะห์ความเหมาะสมเพื่อความ
ถูกตอ้ง ได้แผนที่ชั้นความเหมาะสมของการปลูกยางพารา มันส าปะหลังและอ้อย โดยแยก จัดท าแผนที่เป็น
รายจังหวัด 

 

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      



น าผลการด าเนินงานจากกิจกรรมท่ี 4 ซ่ึงจดัท าขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมาเขา้สู่ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อใชส้ าหรับวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีหาความเหมาะสมของ ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัมีขั้นตอน
การด าเนินงานดงัน้ี 

1. น าขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของคุณสมบติัทางดา้น ดิน ภูมิอากาศ แปลงเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ดว้ยโปรแกรม Arcmap  เพื่อเตรียมการวเิคราะห์ความเหมาะสมแต่ละพืชต่อไป 

2. ก าหนดค่าคุณลกัษณะของแต่ละคุณสมบติั ก าหนดค่าชั้นความเหมาะสมแบ่งเป็น สามระดบัคือ 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสม  

3. น าค่าถ่วงน ้าหนกัจากกิจกรรมท่ี 1 มาก าหนด เขา้สู่สมการวเิคราะห์ความเหมาะสมแบบ
คณิตศาสตร์ 

4. ท าการซอ้นทบัขอ้มูลชั้นความเหมาะสมแต่ละคุณภาพท่ีดินเพื่อวเิคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี
รวมทุกคุณภาพท่ีดิน 

5. ก าหนดชั้นความเหมาะสมของพื้นท่ีปลูก ยางารา ออ้ยและมนัส าปะหลงั เพื่อจดัท าแผนท่ีชั้น
ความเหมาะสมแต่ละจงัหวดั ส าหรับกิจกรรมส ารวจและตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ใน
สภาพพื้นท่ีจริงต่อไป 

6. ด าเนินการปรับแกก้ารวเิคราะห์ความเหมาะสมเพื่อความถูกตอ้งยิง่ข้ึนต่อไป 
7.จดัท าเอกสารและพิมพเ์อกสารผลการวเิคราะห์เผยแพร่ ใชใ้นการวจิยัและแกปั้ญหาแต่ละพื้นท่ี 

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

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ได้เตรียมข้อมูลและโปรแกรมการประเมินความเหมาะสมต่อการปลูก ยางพารา อ้อย และมัน
ส าปะหลัง ก าหนดแผนการประเมินซึ่งจะด าเนินการ พร้อมกันในทุกพ้ืนที่โดยได้ก าหนดวิธีการประเมิน 
ขั้นตอน และการตรวจสอบแต่ละข้ันตอน 



                          

 
ภาพที่ 1 ชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 



 
ภาพที่ 2 ชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 



 
ภาพที่ 3 ชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 



 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดเลย 
 



 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดนครพนม 
 

 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดมุกดาหาร 
 

 
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดสกลนคร 
 



 
ภาพที่ 11เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดหนองคาย 
 

 
ภาพที่ 12 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกยาพารา รายอ าเภอ จังหวัดอุดรธานี 
 



 
ภาพที่ 14 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
ภาพที่ 15 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 

 
ภาพที่ 16 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดชัยภูมิ 



 
ภาพที่ 17 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดเลย 
 

 
ภาพที่ 18 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดนครพนม 
 

 
 
ภาพที่ 19 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดมุกดาหาร 
 



 
ภาพที่ 20 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดสกลนคร 
 

 
ภาพที่ 21 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดหนองคาย 
 

 
ภาพที่ 22 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 



 
ภาพที่ 23 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกอ้อย รายอ าเภอ จังหวัดอุดรธานี 

 
ภาพที่ 24 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
ภาพที่ 25 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 



 
ภาพที่ 26 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ภาพที่ 27 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดเลย 
 

 
ภาพที่ 28 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดนครพนม 
 



 
ภาพที่ 29 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดมุกดาหาร 
 

 
ภาพที่ 30 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดสกลนคร 

 
ภาพที่ 31 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดหนองคาย 
 



 
ภาพที่ 32 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
ภาพที่ 33 เปรียบเทียบชั้นความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง รายอ าเภอ จังหวัดอุดรธานี 
 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 การจดัท าการประเมินความเหมาะสมของการปลกู ยางพารา มนัส าปะหลงั และออ้ย ไดช้ัน้ความ

เหมาะสมตามลกัษณะขอ้มูลชัน้ปัจจยัท่ีใชซ้ึ่งมีความแตกต่างไปตามลกัษณะพืน้ท่ีและชัน้ขอ้มลูของฐสน

ขอ้มลู โดยชัน้ความเหมาะสมของ มนัส าปะหลังและ ออ้ยจะไปในทิศทางเดียวกนัเน่ืองจากปัจจบัชัน้ความ

เหมาะสมท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกนั อีกทัง้สภาพความตอ้งการและการใชป้ระโยนชท่ี์ดินเป็นพืน้ท่ีสลบักนัไป

มาระหวา่ง มนัส าปะหลงัและออ้ยตลอดมา การตดัสินใจเลือกศกัยภาพของพืน้ท่ี จึงมกัจะใกลเ้คียงกนั โดย

ในความเป็นจริงเกษตรกรมิไดพ้ิจารณาในดา้นนีม้ากนกั แตใ่นดา้นงานวิจยัการเลือกพืน้ท่ีเพ่ือทดสอลและ

ด าเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องามารถน าขอ้มูลไปใช้ร่วมในการศึกษาวิจัยได ้และสามารถเปรียบเทียบกับ

ศกัยภาพการผลิตในเรื่องของการใชปั้จจยัท่ีเหมาะสมได ้

 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

นักวิจัยในพื้นที่สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการเลือกพ้ืนที่ท างานวิจัยและทดสอบการใช้ปัจจัย

การผลิตและการตอบสนองของพืชในการให้ผลผลิตได้ อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ

เลือกผลิตหรือปรับปรุงการผลิตพืชที่ตนเองเลือกให้สามารถตอบสนองและให้ผลผลิตเต็มศักยภาพของที่ดิน

และพืชได้อย่างเหมาะสม 

11. ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ร่วมงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วม
ด าเนินการให้ค าปรึกษาเป็นอย่างด ีและผู้บริหารทุกระดับที่ให้การสนับสนุนในการท 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  การสัมมนาวชิาการเกษตรอีสาน . 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. 

 

13. ภาคผนวก 


