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บทคัดย่อ 
  ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ปัจจุบันไทยต้องน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากทุกปี ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกลดลงอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุหลักหนึ่งคือเกษตรกรขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์ดี ข้อมูลพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยการวางแผนผลิต
เมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเกษตรกร และภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การจัดท าแผนที่ความเหมาะสม
ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2556-2557 ใช้
หลักการประเมินคุณภาพท่ีดิน และวิธีการประเมินแบบหลายปัจจัยในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ท าการศึกษาเน้นเฉพาะพ้ืนที่นาที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดระบบความเหมาะสมจ านวน 7  ปัจจัย ได้แก่ พ้ืนที่รับน้ าชลประทาน การระบายน้ าของดิน ปริมาณน้ าฝน
ในช่วงการผลิต อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงการผลิต pH ของดิน อินทรียวัตถุในดิน และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดิน และท าการถ่วงน้ าหนักของปัจจัยโดยอาศัยหลักการของการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  Analytical 
Hierarchy Process; AHP) หลังจากนั้นจึงประเมินความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ ผลที่ได้คือชั้นความเหมาะสมของการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แสดงเป็นแผนที่ความเหมาะสม 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก  S1) เหมาะสมปานกลาง 
(S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) จากการตรวจสอบความแม่นย าของการประเมินความเหมาะสม
ด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลผลผลิตในพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 55 ราย พบว่าความแม่นย าของการประเมินของทั้งสองอ าเภอมีค่าเท่ากับ 85.5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นจึงประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่นาเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือทั้ง 15 
จังหวัด โดยจัดแบ่งชั้นความเหมาะสมของพ้ืนที่เป็น 4 ระดับ เช่นเดียวกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า พ้ืนที่เหมาะสม
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มาก และเหมาะสมปานกลางส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มีพ้ืนที่รวม 4,677,288 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
46.9 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกข้าวของภาคเหนือ ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลืองในภาคเหนือในปี 2556 มีเพียง 
114,283 ไร่ เท่านั้น จึงเป็นโอกาสที่จะขยายพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือมายังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป 
 

4. ค าน า 
พ้ืนที่ผลิตถั่วเหลืองในประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 

2 แสนตัน หรือร้อยละ 5 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงต้องมีการน าเข้าเมล็ดและกากถ่ัวเหลืองใน
ปริมาณมากทุกปี สาเหตุส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมลดลง คือเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี 
ท าให้ผลผลิตต่ าและไม่สามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้ ดังนั้น การก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนการผลิต และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้เกษตรกรมีเมล็ด
พันธุ์ดีไว้ใช้อย่างเพียงพอ เป็นการขยายพ้ืนที่ปลูกและช่วยเพิ่มปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองเพ่ือใช้ภายในประเทศมากขึ้น 

จากอดีตถึงปัจจุบันการก าหนดพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมได้ด าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือก าหนดเขตการปลูกถั่วเหลืองเพ่ือผลิตเมล็ดทั่วไป ในขณะที่ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองยังมีอยู่จ ากัด การประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ นั้น ต้องค านึงถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อม คือ ดินและอากาศที่มีผลต่อผลผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสมใช้เป็นเมล็ดพันธุ์  จึงได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องด้านเมล็ดพันธุ์ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ของหน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแผนที่ความเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่นาเขตภาคเหนือ 

5. วิธีด าเนินการ   
การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
5.1 การก าหนดขอบเขตของพื้นที่ด าเนินการ ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการวิเคราะห์คือภาคเหนือ 15 จังหวัด 

ที่เป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองแหล่งใหญ่ของประเทศ และด าเนินการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองหลังการท านาปี ซึ่งเป็นฤดูท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

5.2 การก าหนดปัจจัย และค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัย การก าหนดปัจจัยและข้อจ ากัดที่ก าหนด
ความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ได้มาจากการร่วมคัดเลือกและวิเคราะห์จากผู้มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่ภาคเหนือ และก าหนดความส าคัญของแต่ละปัจจัยโดยการ
วิเคราะห์ตามล าดับชั้น  Analytical Hierarchy Process; AHP) กับ Pair Wise Comparison Method ของ 
Satty (1990) โดยให้ผู้ที่มีความรู้ด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ประเมินความส าคัญในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยทีละคู่  
จนครบทุกปัจจัย และน าค านวณเป็นค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

 
5.3 การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยอาศัยเครื่องมือด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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1) น าเข้าข้อมูลขอบเขตของพ้ืนที่ที่ด าเนินการ โดยลงรายละเอียดถึงขอบเขตต าบล และต าแหน่ง
ที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้าน แหล่งน้ า ถนน พ้ืนที่ป่าไม้ น าเข้าในโปรแกรม GIS 

2) น าขอ้มูลด้านกายภาพ ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ที่รวบรวมได้มาประมวลผลเป็นแต่ละชั้น  layer) โดย
ตัดต่อให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวเท่านั้น 

3)  สร้างแผนที่ชั้นความเหมาะสมของ 7 แผนที่ จากปัจจัยที่คัดเลือกไว้ โดยแต่ละแผนที่แบ่งความ
เหมาะสมเป็น 4 ระดับ ตามความเหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแต่ละปัจจัย จากหลักเกณฑ์ของ FAO 
Framework ได้ก าหนดตัวเลขระดับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยไว้ดังนี้ ปัจจัยเหมาะสมมาก (S1=1.0) ปัจจัย
เหมาะสมปานกลาง  S2=0.8) ปัจจัยเหมาะสมน้อย  S3-0.5) และปัจจัยไม่เหมาะสม (N=0.0) 

5.4  ประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามกรอบแนวคิดของ 
FAO (1976) และการประเมินหลายปัจจัย ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการประเมินค่าที่ดินที่มีความเป็นสากลและ
ยอมรับในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ได้น าหลักการมาใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือ
ปลูกพืชหลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง และยางพารา  ชรัตน์ และวาสนา, 2553; สุทัศน์, 2553) การประเมินความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ในภาพรวม เป็นการสร้างเป็นแผนที่เดียวด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ด้วยการคูณ
ระดับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยกับค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัยนั้น ๆ และน ามารวมกัน แบ่งชั้นความเหมาะสม
ของพ้ืนทีต่่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็น 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก  S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสม
น้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)  

5.5 วิเคราะห์ความแม่นย าของการประเมิน โดยน าชั้นความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับผลิตถั่ว
เหลืองจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แบ่งเป็น 4 ระดับ เปรียบเทียบกับผลผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจาก
การรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จ านวน 55 ราย ที่ปลูกช่วงฤดูแล้งของอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
และค านวณความแม่นย าของการประเมินด้วยวิธี Confusion matrix 

5.6 ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือทั้ง 15 จังหวัด โดยจัดแบ่งชั้น
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ทางกายภาพและชีวภาพส าหรับผลิตถั่วเหลือง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก  S1) 
เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)  

 

เวลาและสถานที่ เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 
6. ผลการด าเนินงาน 
 6.1 หลักเกณฑ์และค่าคะแนนความเหมาะสม และค่าถ่วงน้ าหนัก 
  จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพ่ือก าหนด
ช่วงค่าของแต่ละปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดความเหมาะสมของพ้ืนที ่โดยมีการจัดระดับความเหมาะสมและค่า
คะแนนของแต่ละปัจจัยดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

1) พื้นที่เขตชลประทาน เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งหลังการท านาให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดคะแนน 1 ส าหรับพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน และ 0 ส าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักสูงสุด คือ 0.36 
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  2) การระบายน้ าของดิน เป็นข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้โดยกรมพัฒนาที่ดิน  2542)  พืชไร่
โดยทั่วไปไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีการแช่ขังของน้ าเป็นเวลานานตั้งแต่ 5-14 วัน ขึ้นไป แต่ในบาง
พ้ืนที่พบว่า ดินที่เกษตรกรใช้ปลูกข้าวเป็นนาดอน มีการระบายน้ าปานกลางถึงดี เหมาะสมส าหรับการปลูกถั่ว
เหลือง โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.29    

3) ปริมาณน้ าฝนในช่วงการผลิต ปริมาณน้ าฝนในช่วงหลังปลูกถั่วเหลืองจนกระทั่งก่อนถึงระยะ
ฝักสุกแก่  เดือนมกราคม-มีนาคม) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง แต่ในทางกลับกัน
หากมีฝนตกในช่วงที่ถั่วเหลืองใกล้เก็บเกี่ยว  เมษายน) มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็นอย่างมาก 
โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.10 

 4) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงการผลิต อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จากผลการศึกษาของนรีลักษณ์ และคณะ  2553) พบว่าการตอบสนองของถั่ว
เหลืองต่ออุณหภูมิในสภาพการผลิตที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลกเป็นเส้นโค้ง โดย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
ท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิสูงถึง 32 องศาเซลเซียส ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์จึงเริ่ม
ลดลง โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับปริมาณน้ าฝนคือ 0.10 

  5) ปฏิกิริยาของดิน ปฏิกิริยาดินหรือความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีผลต่อลักษณะทางเคมีของ
ธาตุอาหารพืชในดินที่จะอยู่ในรูปที่พืชสามารถน าธาตุนั้นไปใช้ได้     นอกจากนี้ปฏิกิริยาดินยังมีผลต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดินต่าง ๆ อีกด้วย การจัดระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง และค่าคะแนนเป็นข้อมูลที่ได้มีการรวบรวม
โดยกรมพัฒนาที่ดิน  2542) โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.07 

 6) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีความส าคัญต่อสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของดิน และยังใช้ในการประเมินปริมาณไนโตรเจนในดิน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญของการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การจัดระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง และค่าคะแนนเป็นข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมโดยกรม
พัฒนาที่ดิน  2542) โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.05 
  7) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน ธาตุฟอสฟอรัสมีความจ าเป็นส าหรับการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตถั่วเหลือง ปกติแล้วถั่วเหลืองต้องการธาตุนี้เป็นจ านวนมาก และดินนาในเขตภาคเหนือ
มักประสบปัญหาขาดธาตุฟอสฟอรัสส่งผลให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลง โดยเฉพาะดินนาที่มีสภาพเป็นดินกรดท าให้
ฟอสฟอรัสไม่อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง และค่าคะแนน
เป็นข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมโดยกรมพัฒนาที่ดิน  2542) โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.03 
 

6.2 ความแม่นย าของการประเมินพื้นที่เหมาสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
จากการวิเคราะห์และจัดท าแผนที่ความเหมาะสมของพ้ืนที่นาข้าวส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับผลผลิตที่สุ่มเก็บตัวอย่างจริงจากแปลงเกษตรกรจ านวน 55 ราย พบว่าการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังนาในอ าเภอแม่ริมจากการประเมินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เหมาะสมปานกลางซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลผลผลิตจากการสุ่มตัวอย่าง เช่นเดียวกับการผลิตในพื้นที่อ าเภอแม่อายที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะสมน้อย
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สอดคล้องกับข้อมูลจากแปลงเกษตรกร เมื่อท าการตรวจสอบความแม่นย าของการประเมินของทั้งสองอ าเภอพบว่า
มีค่าเท่ากับ 85.5 เปอร์เซ็นต์  ตารางท่ี 2) 

6.3 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในดินนาภาคเหนือ 
จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่นาข้าวส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่ภาคเหนือ

รวม 15 จังหวัด พบว่าพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบ่งได้ ดังนี้ 
1) พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) กระจายอยู่ทั่วไปในภาค ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด พิษณุโลก ก าแพงเพชร 

สุโขทัย และล าปาง รวมพ้ืนที่ 443,886 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่นาของภาคเหนือ (ตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 2) โดยในเขตนี้มีปัจจัยที่เหมาะสมมากต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมีศักยภาพให้ผลผลิตเฉลี่ย
มากกว่า 300 กก./ไร ่

2) พื้นที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) กระจายอยู่ทั่วไปในภาค ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด พิษณุโลก  
ก าแพงเพชร เชียงราย สุโขทัย  รวมพ้ืนที่ 4,233,402 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4 ของพ้ืนที่นาของภาคเหนือ โดย
ในเขตนี้มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมีศักยภาพให้ผลผลิตเฉลี่ย 200-300 กก/.ไร่ 

3) พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) กระจายอยู่ทั่วไปในภาค ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด พิษณุโลก  ก าแพงเพชร 
เชียงราย สุโขทัย  รวมพ้ืนที่ 5,238,188 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพื้นที่นาของภาคเหนือ โดยในเขตนี้มี
ปัจจัยที่เหมาะสมน้อยต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมีศักยภาพให้ผลผลิตเฉลี่ย 100-200 กก/.ไร่ 

4) พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) กระจายอยู่ท่ัวไปในภาค ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย  รวมพ้ืนที่ 
58,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของพ้ืนที่นาของภาคเหนือ โดยในเขตนี้มีปัจจัยไม่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง โดยมีศักยภาพให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ ากว่า 100 กก/.ไร่ 

จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีพ้ืนที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ในเขตภาคเหนือ มีพ้ืนที่รวม 4,677,288 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกข้าวของภาคเหนือ 
(ตารางที่ 3 และภาพที่ 2) ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในภาคเหนือในปี 2556 มีเพียง 114 ,283 ไร่  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จึงมีโอกาสที่จะขยายพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือมายังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้  

 

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองในปริมาณมาก แต่การผลิตถั่วเหลืองในประเทศยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องมีการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองเป็นจ านวนมากทุกปี สาเหตุหลักหนึ่งคือเกษตรกรขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์ดี การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยการวางแผน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน การจัดท าแผนที่ความเหมาะสมของพ้ืนที่นาในเขต
ภาคเหนือเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้ง ได้ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
และวิธีการประเมินแบบหลายปัจจัย จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการจัดระบบความเหมาะสม
จ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ พ้ืนที่เขตชลประทาน การระบายน้ าของดิน ปริมาณน้ าฝนในช่วงการผลิต อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยในช่วงการผลิต pH ของดิน อินทรียวัตถุในดิน และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน มีการถ่วง
น้ าหนักตามความส าคัญของปัจจัยเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นชั้นความเหมาะสมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ และได้ตรวจสอบ
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ความแม่นย าของการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 55 ราย พบความสอดคล้องกัน 85.5 เปอร์เซ็นต์ จึงได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่
ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของภาคเหนือรวม 15 จังหวัด พบว่ามีพ้ืนที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง 
รวม 4,677,288 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกข้าวของภาคเหนือ ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกถ่ัว
เหลืองในภาคเหนือในปี 2556 มีเพียง 114,283 ไร่ จึงมีโอกาสที่จะขยายพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือมายัง
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้ หากปัจจัยด้านพืชแข่งขัน หรือราคาผลผลิตจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลือง 
 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
5.   8.1 ได้ค าแนะน าพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ส าหรับแนะน าให้เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
6.           8.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อน าไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน      

9. เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2542. การประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ. กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และวาสนา พุฒกลาง. 2553. การประกอบแบบจ าลองพ้ืนที่เชิงพื้นที่ ส าหรับการประเมินความ
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ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
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               ปัจจัย  ค่าถ่วงน้ าหนัก S1 S2 S3 N 

1) พื้นที่เขตชลประทาน 0.36 1 0 0 0 

2) การระบายน้ าของดิน* 0.29 5,6 4 3 1,2 

3) ปริมาณน้ าฝนในชว่งการผลิต (mm.) 0.10 >90 60-90 30-60 <30 

4) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงการผลิต (C)  0.10 21-30 31-32 33-35 >35 

5) ปฏิกิริยาดิน (pH) 0.07 5.6-7.3 7.4-7.8 7.9-8.4 <8.4 
   5.1-5.5 4.5-5.0 <4.5 

6) อินทรียวัตถุในดิน (%) 0.05 >2.5 1-2.5 <1  

7) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน็ประโยชน์ในดิน (mg/kg) 0.03 >25 6-25 <6  
* 1= very poor drained           2= Poorly drained     3= Somewhat poorly drained   
  4= Moderately well drained  5= Well drained และ 6= Excessively drained 

 
 
ตารางท่ี 2 การตรวจสอบความแม่นย าของการประเมินความเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากแปลงเกษตรกร ฤดูแล้งปี 2556  
  หน่วย: จ านวนแปลงเกษตรกร 

ความเหมาะสมของ
พื้นที่จากการประเมิน 

ความเหมาะสมของพื้นที่จากข้อมูลแปลงเกษตรกร 
เหมาะสมมาก  

(S1) 
เหมาะสมปานกลาง 

(S2) 
เหมาะสมน้อย 

(S3) 
ไม่เหมาะสม  

(N) 
เหมาะสมมาก (S1) - - - - 
เหมาะสมปานกลาง  S2) - 34 8 - 
เหมาะสมน้อย  S3) - - 13 - 
ไม่เหมาะสม  N) - - - - 
รวม  - 34 21 - 

ความถูกต้องของการประเมิน = 85.5% 

 

 

 

ตารางท่ี 3 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังการท านาในพ้ืนที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด 
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หน่วย: ไร ่
จังหวัด ระดับความเหมาะสมของพื้นทีส่ าหรับปลูกถั่วเหลืองหลังนา พื้นที่เหมาะสม 

ถั่วเหลืองหลังนา 
(S1+S2) 

   พื้นที่ปลูก 
ฤดูแล้ง 
ปี 2556 

  เหมาะสมมาก  
(S1) 

เหมาะสมปานกลาง  
(S2) 

เหมาะสมน้อย  
(S3) 

ไม่เหมาะสม 
(N) 

พิษณุโลก 61,368 535,614 604,376 334 596,982 515 
ก าแพงเพชร 67,690 529,155 706,486 - 596,845 667 
เชียงราย 20,266 471,028 702,014 - 491,294 18,515 
เพชรบูรณ ์ 27,061 430,885 574,809 1,959 457,946 483 
สุโขทัย 34,672 418,122 381,646 22,436 452,794 6,701 
พิจิตร 13,600 395,109 992,871 - 408,709 - 
อุตรดิตถ์ 43,359 267,976 88,258 33,896 311,335 2,052 
เชียงใหม่ 26,108 275,793 196,966 - 301,901 11,468 
ล าปาง 49,360 184,984 196,068 - 234,344 9,034 
แพร ่ 27,564 178,815 54,739 34 206,379 22,542 
พะเยา 13,416 182,151 440,653 - 195,567 113 
น่าน 28,417 125,932 82,072 - 154,349 18,505 
ล าพูน 11,586 109,339 45,197 - 120,925 - 
ตาก 18,000 92,502 90,629 - 110,502 14,865 
แม่ฮ่องสอน 1,419 35,997 81,404 - 37,416 8,823 

รวม 443,886 4,233,402 5,238,188 58,659 4,677,288 114,283 
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ภาพที่ 1   ความเหมาะสมของพ้ืนที่นาข้าวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังเก็บเก่ียวข้าวจากการรวบรวมข้อมูล
จากแปลงเกษตรกรจ านวน 55 ราย พ้ืนที่อ าเภอแม่ริม (a) และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (b) 
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ความเหมาะสมจากการประเมิน 

    

(a)      (b) 

ความเหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ ์
ถั่วเหลืองแปลงเกษตรกร 

 
 
 

ความเหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ ์
ถั่วเหลืองจากการประเมิน 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไม่เหมาะสม 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไม่เหมาะสม 
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      ภาพที่ 2  แผนที่ความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังการท านา 15 จังหวัดภาคเหนือ  
         โดยเป็นพื้นที่เหมาะสมมาก  a) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (b) พ้ืนที่เหมาะสมน้อย  c) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  d) 

 

          ) a)      (b) 

          ) c)      (d) 


