
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย :  โครงการเร่งด่วน การประเมินความเหมาะสมที่ดินและจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

                       ส าหรับยางพารา อ้อย และมันส าปะหลังพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย  : การประเมินความเหมาะสมท่ีดินและจดัท าฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ส าหรับ 

ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลงัพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ส ำรวจตรวจสอบควำมถูกต้องผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำร

ปลูกยำงพำรำ อ้อยและมันส ำปะหลัง จังหวัดต่ำงๆ ในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง   : นายศุภชัย  อติชาติ   หน่วยงำนต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 
    ผู้ร่วมงำน  : นำงสำวรพีพร   ศรีสถิต หน่วยงำนต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 
   นำงสำวกุศล   ถมมำ หน่วยงำนต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 

นำงสำวญำณิน  สุปะมำ หน่วยงำนต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 
นำงสำวพรทิพย์ แพงจันทร์หน่วยงำนต้นสังกัด สวพ.3 ขอนแก่น 
 นำยปรีชำ      แสงโสดำ หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ. เลย 
 นำงนิยม ไข่มุก  หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ.นครพนม 
 นำยอมฤต วงษ์ศิริ หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ. อุดรธำนี 
 นำงแคทลียำ เอกอุ่น หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ. กำฬสินธุ์ 
 นำงศศิธร ประพรม หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ. ชัยภูมิ 
 นำงสำวบุญญำภำ ศรีหำตำหน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ.มุกดำหำร 

    นำยสิทธิพงศ์  ศรีสว่ำงวงศ์หน่วยงำนต้นสังกัด ศวพ. ขอนแก่น 

5. บทคัดย่อ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในพ้ืนที่เริ่มจำก ประชุมชี้แจงและเตรียมขั้นตอนกำรส ำรวจพื้นที่
โดยเลือกต ำแหน่งและตัวแทนแต่ละชั้นควำมเหมำะสม แบ่งตำมพ้ืนที่แต่ละจังหวัด ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 



เตรียมแบบส ำรวจและพิกัดภูมิศำสตร์แบ่งตำมเขตจังหวัดและชั้นควำมเหมำะสมแต่ละชั้นควำมเหมำะสม
เดินทำงออกส ำรวจตรวจสอบโดยกำรสังเกต สัมภำษณ์เกษตรกรตัวแทนแต่ละจุดพิกัดที่เลือกไว้ตำมที่ก ำหนด
ตำมแผนด ำเนินงำน ผลแบบส ำรวจมำประเมินควำมถูกต้อง และน ำผลไปปรับแก้ไขกำรประเมินควำม
เหมำะสมกิจกรรมที่ 2 ต่อไป 

 

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 าอ่ืน  

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 พร้อม  กับการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท างานด้านนี้ 

 

7. วิธีด าเนินการ      

กำรส ำรวจตรวจสอบพื้นท่ีจริงและผลกำรประเมิน ตำมแผนที่ชั้นควำมเหมำะสม ด ำเนินกำรทั้งพ้ืนที่ 
11 จังหวัด มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงและเตรียมขั้นตอนกำรส ำรวจพื้นที่โดยเลือกต ำแหน่งและตัวแทนแต่ละชั้นควำม
เหมำะสม แบ่งตำมพ้ืนที่แต่ละจังหวัด ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 
2. เตรียมแบบส ำรวจและพิกัดภูมิศำสตร์แบ่งตำมเขตจังหวัดและชั้นควำมเหมำะสมแต่ละชั้นควำม
เหมำะสม 
3. เดินทำงออกส ำรวจตรวจสอบโดยกำรสังเกต สัมภำษณ์เกษตรกรตัวแทนแต่ละจุดพิกัดท่ีเลือกไว้ตำมที่
ก ำหนดตำมแผนด ำเนินงำน 
4. ผลแบบส ำรวจมำประเมินควำมถูกต้อง และน ำผลไปปรับแก้ไขกำรประเมินควำมเหมำะสมกิจกรรมที่ 
2 ต่อไป 
เวลาและสถานที่    พฤศจิกายน พ.ศ. 2556        สิ้นสุด       ธันวาคม พ.ศ. 2557  
สถำนที่  สวพ. 3 กำฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ หนองบัวล ำภ ูหนองคำย มุกดำหำร สกลนคร อุดรธำนี        

    นครพนม บึงกำฬ และ เลย   
 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จัดท าแบบส ารวจวางแผนด าเนินการส ารวจแล้วเสร็จและเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจของทีมงาน
แต่ละจังหวัดจะเริ่มด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องภาคสนามในเดือนมิถุนายน 2557 และได้ออกส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบแต่ละจังหวัดถึงผลการวิเคราะห์แล้วเสร็จ 

   



ภาพฝึกอบรมและท าความเข้าใจการส ารวจภาคสนามในห้องเรียนก่อนออกดูของจริง 

     
วางแผนเส้นทางและจุดสังเกตในพ้ืนที่จริง           วัดพิกัดเทียบแผนที่กับสภาพที่เป็นจริง 
 

     
 

    
 

     



 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 ในการส ารวจความถูกตอ้งไดด้  าเนินการตามท่ีก าหนด แต่เน่ืองจากระยะเวลาและช่วงเวลาท าให้

การประเมินผลของระดบัความเหมาะสม ใชก้ารสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและการสอบถามขอ้มูล

ผลผลิตของมนัสะหลงัและอ้อยได ้ส่วนยางพาราใชว้ิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและพืชแวดลอ้ม

เป็นหลกัเน่ืองจากบางพืชท่ีไม่มีการปลกูจรงิ สว่นพืน้ท่ีท่ีปลกูยางพารา แตย่งัไม่ใหผ้ลผลิต จึงตอ้งใชว้ิธีการ

ดงักลา่เป็นส าคญั 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 นักวิจัยที่ร่วมด ำเนินกำรสำมำรถใช้ควำมรู้จำกกำรด ำเนินกำรไปปรับใช้ในกำรสังเกตและประเมินพ้ืนที่ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของพืชและสภำพแวดล้อมอย่ำงรวดเร็ว ก่อนกำรเก็บตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ในห้องปฎิบัตกำร

ได้ 

11. ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ร่วมงำนวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนส ำรวจและตรวจสอบภำคสนำม 
และนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญที่ร่วมด ำเนินกำรเป็นอย่ำงด ีและผู้บริหำรทุกระดับที่ให้กำรสนับสนุนใน 
กำรท ำงำน 
 

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 


