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บทที ่1 
บทนํา 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ
ทาํงานร่วมกนัใน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัสินคา้เกษตร การบริหาร
จดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย ์ศูนยเ์รียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และธนาคารสินคา้เกษตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบด็เสร็จ (Single command) เพื่อเป็นกลไก
ในการขบัเคล่ือนนโยบายระดบัพื้นท่ี ซ่ึงกรมพฒันาท่ีดินไดรั้บมอบหมายให้เป็นคณะทาํงานและ
เลขานุการของคณะทาํงานบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ดงันั้นเพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) เป็นรูปธรรมเห็นผลชดัเจนในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงในกระบวนการดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีแผนท่ีเขตความเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมและเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการดาํเนินการในระบบการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 882 ศูนย ์
ซ่ึงเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนและเป็นแหล่งให้เกษตรกรเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั จนสามารถ
นาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชท้างการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนาํไปสู่มาตรการบริหารจดัการ
พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือ Zoning ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
ใหเ้กิดความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยแนวทาง
ในการปฏิบติั คือ ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ (S1 และ S2) และปรับเปล่ียนการผลิต
สินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (S3 และ N) ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายใหก้รมพฒันาท่ีดิน
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ดงันั้น เพื่อให้เศรษฐกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูน้าํนโยบายดงักล่าวไป
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในระดบัพื้นท่ีให้สามารถดาํเนินการขบัเคล่ือนนโยบายใหเ้กิดผลสาํเร็จ
และมีความต่อเน่ืองในการนาํไปปฏิบติั จึงจาํเป็นตอ้งมีการเรียบเรียงขั้นตอนและแนวทางในการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) แลว้นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองคค์วามรู้ เพื่อให้เศรษฐกรและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีใชเ้ปรียบเทียบรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ (S1 และ 
S2) กบัพื้นท่ีท่ีไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) เพื่อใชเ้ป็นทางเลือกให้เกษตรกรตดัสินใจในการผลิต
สินคา้เกษตรในอนาคต ซ่ึงจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด สามารถยกระดบัรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกรใหสู้งข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เศรษฐกรใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี สามารถจดัทาํขอ้มูลแผนการ
ใชท่ี้ดินก่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 
 2.2  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สอดคลอ้งกบัระดบั
ความเหมาะสมของท่ีดิน 

3. ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 
 3.1 ศึกษา สภาพปัญหา รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือนาํมาทบทวนขั้นตอน รูปแบบ
การผลิต ประสิทธิภาพการผลิตของสินคา้เกษตรต่างๆ ในระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงนกัวิชาการเกษตรไดจ้ดัระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน เป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
 S1 = ระดบัความเหมาะสมสูง 
 S2 = ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
 S3 = ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย 
 N = ไม่เหมาะสม 
  ในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ในชั้นแรกมีเป้าประสงคท่ี์จะส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดตน้ทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงมีหลกัการบริหารจดัการอยู ่2 แนวทาง ตามประกาศเขตความเหมาะสม
สาํหรับพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวคือ ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมสูง
กบัมีความเหมาะสมปานกลาง (S1 และ S2) จะส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนในพ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) จะพิจารณาปรับเปล่ียนสินคา้เกษตร 
 3.2 การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) กรณีเป็นการผลิตสินคา้เกษตรเฉพาะพ้ืนท่ี หรือ ตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เศรษฐกรจะตอ้งใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร เป้าหมายในดา้นตน้ทุน 
และผลตอบแทนของการผลิตพืช โดยจาํแนกกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งออกเป็น กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง
ในพื้นท่ีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งในพื้นท่ีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งในพื้นท่ีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งในพ้ืนท่ี
ไม่เหมาะสม (N) 
 3.3 วิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน รูปแบบการผลิต โดยวิเคราะห์ในรูปค่าเฉล่ียต่อพื้นท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ 
ประกอบดว้ย สภาพการผลิต ตน้ทุน และผลตอบแทนในการผลิต ซ่ึงจะวิเคราะห์แยกตามชนิดพืชและ
ระดบัความเหมาะสมของดิน 
 ตน้ทุนทั้งหมด = ตน้ทุนผนัแปร  +  ตน้ทุนคงท่ี 
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  1) ตน้ทุนผนัแปร (Variable costs) หมายถึงตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต คือ 
เป็นปัจจยัการท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาการผลิตหน่ึงๆ ไดแ้ก่ ผลรวม
ของค่าใชจ่้ายในการการเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเก่ียว ขนยา้ย และแปรรูปเบ้ืองตน้ก่อนขาย ค่าวสัดุ 
และปัจจยัการผลิต เป็นตน้ ตน้ทุนผนัแปร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด 
 ก. ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด หมายถึงตน้ทุนผนัแปรท่ีผูผ้ลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น 
ค่าเมลด็พนัธ์ุ ค่าปุ๋ย และค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้ 
 ข. ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด หมายถึงตน้ทุนผนัแปรท่ีผูผ้ลิตไม่ไดจ่้ายออกไปจริงเป็น
เงินสด ซ่ึงเป็นค่าปัจจยัการผลิตต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของผูผ้ลิตเอง เช่น ค่าเมลด็พนัธ์ุท่ีเก็บไวเ้อง และท่ีผูผ้ลิต
ตอ้งหามาและใชจ่้ายไปในรูปของส่ิงของหรือค่าแรงงานในครัวเรือน เป็นตน้ 
  2) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed costs) หมายถึงตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต
กล่าวคือ ไม่ว่าจะผลิตผลผลิตเป็นปริมาณเท่าไรก็ตาม ผูผ้ลิตจะตอ้งเสียตน้ทุนในจาํนวนท่ีคงท่ี ซ่ึงเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัคงท่ีในการผลิต คือ เป็นปัจจยัการผลิตท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิต เช่น เน้ือท่ีเพาะปลูก และอุปกรณ์การเกษตร เคร่ืองทุน
แรงต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัแบ่งตน้ทุนคงท่ีออกไดอี้ก 2 ประเภท คือ 
 ก. ตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสด หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งจ่ายในรูปของเงินสด ในจาํนวน
คงท่ี เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน เป็นตน้ 
 ข. ตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นเงินสด หมายถึงค่าใชจ่้ายจาํนวนคงท่ีท่ีผูผ้ลิตไม่ไดจ่้ายออกจริงในรูป
ของเงินสดหรือเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีประเมิน เช่น ค่าสึกหรอหรือค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์การเกษตร 
และค่าใชท่ี้ดิน กรณีเป็นท่ีดินของตนเองแต่ประเมินตามอตัราค่าเช่าท่ีดินในทอ้งถ่ินนั้น (รายละเอียด
การวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุน ผลตอบแทน ในภาคผนวกท่ี 4) 
 3.4 พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงและเหมาะสม
ปานกลาง (S1 และ S2) กบัพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) โดยการเปรียบเทียบ
ตน้ทุน และผลตอบแทนของการผลิตสินคา้เกษตร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางเลือกให้เกษตรกรตดัสินใจใน
การผลิตสินคา้เกษตรในอนาคตท่ีจะทาํให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด สามารถยกระดบัรายไดข้อง
เกษตรกรใหสู้งข้ึน 
 3.5 จดัทาํแนวทางการบริหารจดัการเขตการใช้ท่ีดินสําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) โดยเขียน
บรรยายเชิงพรรณาพร้อมประกอบตาราง 
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แผนผงัขั้นตอนการดําเนินการ 
แนวทางการบริหารจดัการเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ในส่วนของเศรษฐกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผู้ดาํเนินการ 
 นางไพจิตร  ชยัสิทธ์ิ ตาํแหน่ง เศรษฐกรชาํนาญการพิเศษ 

สาํรวจขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม 

จาํแนกตามระดบัความเหมาะสมของท่ีดิน 
วเิคราะห์ขอ้มูลและจดัทาํ

รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ประมวลผลและประเมิน
ประสิทธิภาพการผลิต 

วเิคราะห์ขอ้มูลและจดัทาํ
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

เปรียบเทียบรูปแบบการผลิต
สินคา้เกษตร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

จดัทาํแนวทางการบริหารจดัการเขตการใชท่ี้ดิน 

สาํหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 

กรณีมีขอ้มูล
ครบถว้น 

กรณีตอ้งการขอ้มูล
เฉพาะพ้ืนท่ี 

ทบทวนรูปแบบการผลิตและ
ประเมินประสิทธิภาพการผลิต 

รวบรวมขอ้มูลดา้นกายภาพ 
สภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจสังคม 

ศึกษารวบรวมประเดน็ปัญหา 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

และปรับแกไ้ขขอ้มูล 
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บทที ่2 
ความเป็นมาของการบริหารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning) 

 การบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั เป็นนโยบายในการจดัการ และ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสาํคญั
มาโดยตลอด ในรัฐบาลท่ีผา่นมาไดก้าํหนดเป้าหมายการปฏิรูปภาคการเกษตรกรรมของประเทศ (Agriculture 
Revolution) โดยมีกรอบแนวคิดสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา คือ Zoning = Area + Commodity + 
Human Resource กล่าวคือ การบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยปัจจัยหลัก ทั้ ง 3 ด้าน คือด้านพื้นท่ีและ
ทรัพยากร (Area & Resource) ด้านสินคา้ (Commodity) และด้านคน (Human Resource Smart Farmer & 
Smart Officer) ร่วมกนัขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จ ท่ีผ่านมา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดอ้อกประกาศ เร่ือง การกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับสินคา้ท่ีสําคญั ประกอบดว้ย พืช ปศุสัตว ์
และประมง ในระหวา่งวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ – 9 พฤษภาคม 2556 พร้อมทั้งจดัทาํแผนท่ีประกอบ จาํนวน 20 
ชนิดสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นพืช 13 ชนิดพืช ประกอบดว้ย ขา้ว มนัสาํปะหลงั ยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั ออ้ยโรงงาน 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สับปะรดโรงงาน ลาํไย เงาะ ทุเรียน มงัคุด มะพร้าว และกาแฟ ดา้นปศุสัตว ์5 ชนิด 
ประกอบดว้ย โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่เน้ือ และไก่ไข่ ดา้นประมง 2 ชนิด ประกอบดว้ย กุง้ทะเล และสัตวน์ํ้ าจืด 
โดยหลกัของการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม เป้าหมายท่ีสําคญั คือ ตอ้งการปรับสมดุล Demand Supply 
ของสินคา้เกษตรในแต่ละพ้ืนท่ี ในการประกาศเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง จะอาศยั
ขอ้มูลทางวิชาการ ศกัยภาพ กายภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิอากาศ ดิน นํ้า ความช้ืน 
แสงแดด สภาพแวดลอ้ม ดา้นต่างๆ นาํมาประกอบกบัขอ้มูล พืช สัตว ์ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้ง
วิเคราะห์ร่วมกบัความตอ้งการของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการทาํการเกษตรในแต่ละพื้นท่ี 
ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซ่ึงจะทาํใหเ้กษตรกร มีผลกาํไรท่ีสูงกวา่การทาํการเกษตรในพ้ืนท่ี
ไม่เหมาะสม โดยรัฐบาลมีมาตรการสนบัสนุน จูงใจ ใหข้อ้มูล และคาํแนะนาํทางวิชาการแก่เกษตรกร 
ในการปรับเปล่ียนการทาํการเกษตร ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า เป็นความสมคัรใจ และความพึงพอใจของเกษตรกร
เป็นหลกั ท่ีผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้การบูรณาการ ร่วมกบั กระทรวงมหาดไทย ในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายในระดบัจงัหวดั แต่จากการขบัเคล่ือนนโยบายในระยะเร่ิมตน้ กพ็บกบัปัญหาอุปสรรค 
ในการดาํเนินการพอสมควร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ ของการขบัเคล่ือน
นโยบายต่างๆ โดยเฉพาะความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการ ขั้นตอนในการขบัเคล่ือนนโยบาย
ดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม การขบัเคล่ือนนโยบายตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human 
Resource สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัการในการพฒันา ดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีไดใ้นทุกนโยบาย ไม่ว่าในอนาคต 
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จะมีการกาํหนดนโยบายการพฒันา โดยการใชช่ื้อนโยบาย ท่ีแตกต่างกนัก็ตาม เพราะเป้าหมายสาํคญั 
กเ็พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมของประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 กลไกในการขับเคลือ่นนโยบายการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning) 
 ในการขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) รัฐบาลท่ีผ่านมาได้
ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. กลไกการทาํงานระดับประเทศ 
  1.1 คณะรัฐมนตรีไดม้อบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานในการประสานงานการดาํเนินงานเร่ือง Zoning โดยบูรณาการทั้งใน
ส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์
และกระทรวงพลงังาน เป็นตน้ เพื่อใหมี้การพิจารณาท่ีครอบคลุมในเร่ือง Demand Supply การแปรรูป 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ เป็นตน้ 
  1.2) การกาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบดา้นการจดัทาํแผนท่ี (Master Map) ไดม้อบหมายให้
สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รับผิดชอบในการจดัทาํแผนท่ีทาง
อากาศในการ Monitor พื้นท่ีเกษตรเม่ือมีการปลูกในแต่ละฤดูกาล 
 2. กลไกการทาํงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2.1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมตาม
คาํสั่งท่ี 853/2556 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 โดยมีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอาํนาจหนา้ท่ีหลกัในการอาํนวยการขบัเคล่ือนนโยบาย
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการสาํคญั (Flagship Project) ท่ีสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ให้เกิดการดําเนินงานอย่างบูรณาการและเกิดผลสําเร็จเป็น
รูปธรรม 
 ในคาํสั่งเดียวกนัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการสาํคญั (Flagship Project) 
คณะท่ี 1 และคณะท่ี 2 สําหรับคณะท่ี 2 มีรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลอศกัด์ิ ร้ิวตระกูล
ไพบูลย)์ เป็นประธาน ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน รองหัวหนา้
ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอาํนาจหนา้ท่ีบูรณาการจดัทาํแผนปฏิบติัการ แผนงบประมาณ และขบัเคล่ือน
การดาํเนินงานตามโครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั โครงการพฒันา
เกษตรกรปราดเปร่ือง และโครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
โดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการสาํคญั (Flagship Project) คณะท่ี 2 ไดมี้การประชุมเม่ือวนัท่ี 14 
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พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งคณะทาํงานขบัเคล่ือนโครงการ flagship จาํนวน 3 คณะ ตามคาํสั่ง
คณะกรรมการท่ี 1/2556 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ประกอบดว้ย คณะทาํงานโครงการบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ คณะทาํงานโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปร่ือง และคณะทาํงานโครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
 โดยคณะทาํงานโครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั 
มีรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลอศกัด์ิ  ร้ิวตระกลูไพบูลย)์ เป็นประธาน ผูอ้าํนวยการ สาํนกั/
กองดา้นแผนงาน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคณะทาํงาน 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษผูอ้าํนวยการกองบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นคณะทาํงาน
และเลขานุการร่วม มีอาํนาจหนา้ท่ีบูรณาการจดัทาํแผนปฏิบติัการ แผนงบประมาณ และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานตามโครงการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคา้เกษตรท่ีสําคญัให้เกิดการดาํเนินงาน
อยา่งบูรณาการ เกิดผลสาํเร็จเป็นรูปธรรม 
 2.2) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  ได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินคา้เกษตร จาํนวน 11 คณะ คือ คณะอนุกรมการบริหารการผลิต
กลุ่มสินคา้ขา้ว กลุ่มสินคา้ออ้ย สับปะรด และพืชไร่อ่ืนๆ กลุ่มสินคา้มนัสําปะหลงั และปาลม์นํ้ ามนั 
กลุ่มสินคา้ประมง กลุ่มปศุสัตว ์กลุ่มสินคา้ยางพารา กลุ่มสินคา้ผลไม ้กลุ่มสินคา้สาํไย กลุ่มสินคา้กลว้ยไม ้
ไมด้อกไมป้ระดบั กลุ่มสินคา้พืชหัว และกลุ่มสินคา้พืชผกั มีอาํนาจหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสินคา้
เกษตรทั้งภาพรวม และกาํหนดแนวทางเพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
รวมทั้งประสานการดาํเนินงานให้เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั เพ่ือขบัเคล่ือน
แนวทางพฒันาสินคา้เกษตร 
 2.3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อให้มี
อาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบ กลัน่กรอง ประมวลขอ้เสนอ แผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการบริหารจดัการ
พื้นท่ีเกษตรกรรม และสนบัสนุนการผลิตของเกษตรกร 
 3 กลไกการทาํงานของจังหวดั  
  กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจงัหวดัแต่งตั้ งคณะกรรมการขบัเคล่ือนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตรกรรมของจงัหวดั เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้น
การเกษตรไปสู่การปฏิบติั โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน โดยใชข้อ้มูลตามประกาศเขตพื้นท่ี
เหมาะสมสําหรับผลิตสินคา้พืช ปศุสัตว ์และประมง ประกอบการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมและโครงการปรับเปล่ียนระบบการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ส่งให้
ส่วนกลาง ซ่ึงถือเป็นการจดัทาํโครงการตามความตอ้งการของพื้นท่ี (bottom-up) ท่ีสอดคลอ้งกนัผล
การวิเคราะห์เขตความเหมาะสมในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั 
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  ในช่วงเวลานั้นในเชิงนโยบาย มีเป้าหมายให้ลดพื้นท่ีปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงมี
ประมาณ 27.41 ลา้นไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร่้วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาสินคา้ท่ีควรส่งเสริม แนะนาํการปรับเปล่ียนจาก
การปลูกขา้วเป็นการปลูกออ้ยโรงงาน เพราะมีตลาด ไดแ้ก่ โรงงานนํ้ าตาล รองรับผลผลิตแน่นอน 
รวมทั้งผลตอบแทนดีกว่า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ขอ้มูลและเป้าหมายว่า มีโรงงานนํ้ าตาล 20 
โรง ท่ีมีกาํลงัการผลิตเหลือ สามารถรองรับผลผลิตไดอี้ก จึงกาํหนดพ้ืนท่ีรอบ 20 โรงงาน เป็นพื้นท่ี
เป้าหมาย ส่งเสริม แนะนาํเกษตรกรปรับเปล่ียนจากขา้วในเขตไม่เหมาะสมไปปลูกออ้ย โดยใหจ้งัหวดั
ดาํเนินการร่วมกบัโรงงาน ส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นท่ี แต่เน่ืองจากไม่ไดรั้บงบประมาณ ตอ้ง
ปรับใชง้บประมาณปกติมาดาํเนินการ ทาํใหไ้ม่สามารถจูงใจใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตได ้
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บทที ่3 
กรอบแนวคดิและหลกัการสําคญัของนโยบาย Zoning 

 การบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) มีเป้าประสงคใ์นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร 
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดตน้ทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต นอกจากน้ียงัช่วยแกปั้ญหา เร่ืองของผลผลิตสินคา้เกษตรหลายชนิดที่มีมาก
เกินความตอ้งการของตลาด ทาํให้ประสบภาวะราคาตกตํ่า เกิดภาระดา้นงบประมาณให้กบัภาครัฐท่ีตอ้ง
เขา้ไปช่วยเหลือแทรกแซงราคา รวมทั้งเกิดการร้องเรียน โดยการปิดเสน้ทางคมนาคม ทาํใหป้ระชาชน
ทัว่ไปเดือดร้อน 
 แนวคิดในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม ดาํเนินการภายใตน้โยบายของรัฐบาลในการจดัการ
และใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศ
เขตเหมาะสมสาํหรับการผลิตสินคา้เกษตร ทั้งดา้นพืช ดา้นปศุสัตว ์และดา้นประมง โดยในการประกาศ
เขตเหมาะสมของการผลิตสินคา้เกษตร ไดค้าํนึงถึงปัจจยัธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ดิน นํ้ า อากาศ 
แสงแดด ความช้ืนสัมพนัธ์ (Land suitability) และระดบัความตอ้งการของพืช (Crop Requirement) 
การผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั (Existing Land Use) หรือเง่ือนไขสาํหรับการผลิตอ่ืนๆ เช่น เป็นพื้นท่ี
ปลอดโรค เป็นตน้ ในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม นอกจากคาํนึงถึงเขตการผลิตท่ีเหมาะสมแลว้ 
ยงัตอ้งพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การปรับรูปแบบการผลิตในเขตเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม 
เพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการผลิตและการตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่าดว้ย
การพฒันามาตรฐานสินคา้ และลดตน้ทุน ดว้ยการจดัระบบขนส่งสินคา้ (Logistics) เป็นตน้ 
 หลกัของการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมในพื้นท่ีต่างๆ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) พื้นท่ี (Area) 
2) พืช ปศุสัตว ์ประมง ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี (Commodities) และ 3) เกษตรกร ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ (Human Resource) โดยใชต้ลาดเป็นตวัช้ีนาํในการส่งเสริมการผลิต ซ่ึงตั้งเป้าหมายว่า ผลิต
ออกมาแลว้ตอ้งขายไดใ้นราคาที่เกษตรกรอยูไ่ด ้และมีเจา้หนา้ที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ี ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม  
 กรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource มีสาระสําคัญ คือ การขับเคล่ือน
นโยบายการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ในพื้นท่ีหน่ึงให้ประสบความสาํเร็จตอ้งอาศยั
ความพร้อมของปัจจยัหลกั 3 ดา้นในการขบัเคล่ือน ประกอบดว้ย การบริหารจดัการพื้นท่ีและทรัพยากร
ท่ีเหมาะสม ผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาด รวมทั้งการมีบุคคลากรดา้นการเกษตรทั้งเกษตรกร
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และเจา้หนา้ท่ีท่ีจะทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่อยา่งไรก็ตาม พบว่า ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 3 ดา้นท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต่าง  ๆนั้น มีความแตกต่างกนั 
โดยในบางพื้นท่ีมีความพร้อมสาํหรับการพฒันา เช่น พื้นท่ีมีความเหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานเอ้ืออาํนวย 
สินคา้หลกัในพ้ืนท่ีมีราคาดี มีตลาดรองรับ มีบุคลากรทั้ง Smart Farmer และ Smart Officer ท่ีมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินคา้เกษตรต่าง  ๆในพ้ืนท่ีนั้น เป็นตน้ 
แต่ในบางพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตยงัขาดความพร้อมในบางเร่ือง หรือมีปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขก่อน การพฒันาในแต่ละ
พื้นท่ีถึงไม่สามารถใชรู้ปแบบ วิธีการเหมือนกนัได ้หน่วยงานในพื้นท่ีและคณะกรรมการระดบัจงัหวดั
จะตอ้งกาํหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรมในการพฒันาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีและสินคา้โดยคาํนึงถึงขอ้มูลขอ้เทจ็จริงจากปัจจยัทั้ง 3 ดา้นท่ีดาํเนินการสาํรวจ รวบรวม ตรวจสอบ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้เป็นสาํคญั 
 สําหรับชนิดของข้อมูลท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในปัจจัยหลักทั้ ง 3 ด้าน ซ่ึงหน่วยงานทั้ งใน
ส่วนกลางและจงัหวดัจาํเป็นตอ้งทราบเพ่ือนาํมาพิจารณากาํหนดแนวทางการพฒันาหรือตดัสินใจในการ
แนะนาํและส่งเสริมแก่เกษตรกรรมอยา่งเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 3-1) 

Zoning = Area + Commodity + Human Resources 

  พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  อุปสงคแ์ละอุปทาน  จาํนวนเกษตรกร 
 พื้นท่ีชลประทาน  ราคาตน้ทุนและผลตอบแทน  กลุ่มเป้าหมาย (Developing/ 

 
 ความตอ้งการของแหล่ง Existing/ตน้แบบ) 

 การคมนาคมและโลจิสติกส์ แปรรูป/ตลาด  ความพร้อม/ศกัยภาพ/ความสนใจ 
  ท่ีตั้งและโรงงานแปรรูป/ตลาด  ระยะเวลาการออกผลผลิต/  ความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ 
พืน้ทีม่ศัีกยภาพในการปลูก  ปัญหาและภยัพิบติัดา้น ปฏิทินการเพาะปลูก การประกอบอาชีพ 

อ้อยโรงงาน (S1+S2) การเกษตร  พื้นท่ีปลูก & ผลผลิตต่อไร่  Smart Officer/Smart Officer  ตน้แบบ 
  ปัญหาเก่ียวกบัสภาพดิน  ฤดูกาล และดิน ฟ้า อากาศ เคร่ืองมือ & อุปกรณ์ทัว่ไปสาํหรับ  
  ความเหมาะสมในการเขตกรรม  เทคโนโลยกีารผลิต Smart Officer 
  ฯลฯ  โลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่   ระบบและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลย ี
 

 
อุปทานภาคการเกษตร สารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับ 

 
 

 ภาวะเศรษฐกิจ Smart Officer 
 

 
 จาํนวนประชากร & รสนิยม  การทาํงานร่วมกบัองคก์รเครือข่าย 

 
 

 ปริมาณและราคาสินคา้ ของ Smart Officer 
 

 
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีทดแทนกนัได ้  - ฯลฯ 
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รูปที ่3-1 ข้อมูลและปัจจัยทีค่วรพจิารณาในกรอบแนวคดิ Zoning = Area + Commodity + HumanResource 
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  การให้ไดม้าของขอ้มูลท่ีสําคญัดงักล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดข้อความร่วมมือให้
หน่วยงานในและนอกสังกดักระทรวง โดยเฉพาะหน่วยงานในระดบัจงัหวดัดาํเนินการสํารวจ รวบรวม
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งจากในพ้ืนท่ีมาเป็นระยะ ซ่ึงการบริหารจดัการขอ้มูลดงักล่าวมีความสาํคญั
และส่งผลต่อความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบาย Zoning เป็นอยา่งมาก ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็น
ปัจจยัในการพิจารณากาํหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม เพ่ือพฒันาการเกษตรใหต้รงตามศกัยภาพและ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + 
Human Resource ซ่ึงตอ้งมีการบูรณาการนโยบายต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะการพิจารณาความเช่ือมโยง
ของกรณีท่ีพบจากขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีและขอ้มูลจากส่วนกลางทั้งดา้นพ้ืนท่ีและทรัพยากร (Area & 
Resource) ดา้นสินคา้ (Commodity) และดา้นทรัพยากรบุคคลกร (Human Resource : Smart Farmer & 
Smart Officer) โดยจบัคู่กรณีต่างๆ แลว้กาํหนด โครงการ/กิจกรรม แนวทางการตอบสนองต่อกรณี รวมทั้ง
ช่วงเวลาในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

  ขั้นตอนการจัดทาํเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
  การกาํหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและการจดัทาํบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใชฐ้านขอ้มูลต่างๆ ในการวิเคราะห์โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ดงัน้ี 
  1. ใชข้อ้มูลสมบติัดิน (Soil property) จากแผนท่ีดิน (soil map) ไดแ้ก่ เน้ือดิน การระบายนํ้าของดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกของพืช (CEC) ความอ่ิมตวัดว้ยด่าง (BS) 
ความลึกของดิน ปริมาณกรวด ค่าการนาํไฟฟ้าของดิน ความลึกของชั้นจาโรไซด์ ปฏิกิริยาดิน (pH) ความ
ลาดชนั เป็นตน้ เพื่อประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน (soil suit) โดยใชร้ะดบัความตอ้งการ
ปัจจยัต่อการเจริญเติบโตของพืช (crop requirement) ดงัน้ี ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็น
ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) สภาวะการการหยัง่ลึกของราก (r) 
ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) การมีเกลือมากเกินไป (x) สารพิษ (z) ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) ความเสียหายจาก
การกดักร่อน (e) เป็นตน้ แบ่งชั้นความเหมาะสมออกเป็นชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) 
  2. นาํเขา้ขอ้มูลความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน (soil suit) ร่วมกบัแผนท่ีดิน (soil map) 
ไดเ้ป็นแผนท่ีความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน (soil suit map) 
  3. ซอ้นทบัแผนท่ีเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน (soil suit map) กบัเส้นชั้นนํ้ าฝน (isohyet map) 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นความตอ้งการนํ้ า ไดเ้ป็นแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน 
(land suit map) 
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  4. ซ้อนทบัแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน (land suit map) กบัเขตป่าไมต้ามกฎหมาย และสภาพ
การใชท่ี้ดินของพืชปัจจุบนั (present land use map) เพื่อใหไ้ดค้วามเหมาะสมของท่ีดินตามสภาพการใชท่ี้ดิน
ของพืชปัจจุบนั ในเขตเกษตรกรรมนอกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
  5. ซ้อนทบักบัขอบเขตการปกครอง (ท่ีมีรายละเอียด อาํเภอ ตาํบล) เลือกพ้ืนท่ีเฉพาะชั้นท่ีมี
ความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเฉพาะตาํบลท่ีมีสภาพการใชท่ี้ดิน
ของพืชปัจจุบนัมากกวา่ 40 ไร่ เพื่อประกาศเขตเหมาะสมสาํหรับปลูกพืชเศรษฐกิจต่อไป 
(รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน ดูในภาคผนวกท่ี 2) 
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บทที ่5 
แนวทางการปฏิบัตงิานของเศรษฐกรในการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

(Zoning) 

 การผลิตภาคเกษตรกรรมมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั และมีแนวโน้มท่ีจะมีบทบาทสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปใน
อนาคต จากขอ้มูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยมีพื้นท่ีเกษตรกรรมจาํนวน 152 ลา้นไร่ 
และเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด เน่ืองจากทรัพยากรดินและท่ีดินเป็นทรัพยากร
พื้นฐานท่ีมีค่าเป็นปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีมีความสําคญัและมีความจาํเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการ
บริหารจดัการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด หลกัการสําคญัขอ้หน่ึงคือการใชท่ี้ดินให้ตรง
ตามความเหมาะสมของท่ีดินและปรับเปล่ียนการใช้ท่ีดินในบริเวณการผลิตท่ีไม่เหมาะสมไปสู่
ทางเลือกท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาด 
 ทองโรจน์ (2534) กล่าวว่า การใชท้รัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นจะมีผลกระทบต่ออยา่งอ่ืนๆ 
ด้วยความสมดุล (balance) ของทรัพยากรต่างๆ น้ีมีความสําคญั แนวคิดน้ีเก่ียวโยงถึงระบบนิเวศ 
(Ecological System) ซ่ึงคลุมระบบทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการทาํลายหรือใช้
ทรัพยากรต่างๆ นั้น มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และหากระบบดงักล่าวน้ีถูกกระทบเกินเหตุแลว้ก็
ยอ่มจะมีผลเสียต่อคุณภาพและความยัง่ยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศนั้นเป็นระบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส้ินเปลืองหรือหมดไป ในแง่ของเศรษฐศาสตร์นั้น แมว้่าความหายากนั้นเป็นปัญหาหลกั 
แต่หลกัเศรษฐศาสตร์นั้นเก่ียวขอ้งกบัการทาํกาํไรสูงสุดและมกัจะในระยะสั้น นักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่า 
การพฒันาเศรษฐกิจนั้นสามารถดาํเนินไปได ้แมว้่าทรัพยากรจะหายากข้ึน ความเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่
มีขีดจาํกัด (limit to Growth) เหตุผลก็คือเราสามารถท่ีจะหาส่ิงทดแทน (substitute) ได้ เช่น ท่ีดินเป็น
ปัจจยัท่ีจาํกดั ถา้ตอ้งการเพิ่มผลผลิตขา้วเรากอ็าจใชเ้ทคโนโลย ีเช่น ขา้วพนัธ์ุใหม่ ปุ๋ยเคมี ฯลฯ แทนการขยาย
พื้นท่ีดินผลผลิตก็จะเพ่ิมข้ึน นักนิเวศวิทยาไม่คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ เพราะเขาเห็นว่าทรัพยากร
ทั้งหลายนั้นหมดส้ินไปได ้การอนุรักษ์ (conservation) จึงเป็นส่ิงจาํเป็น บางคร้ังอาจเรียกว่าการถนอมไว ้
(preservation) ดว้ยซํ้าไป ดว้ยเหตุน้ีเองแนวคิดท่ีคนสนใจเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงเป็นเร่ืองยุง่ยาก
เพราะเก่ียวกบัทั้ง Ecology และ Economics ซ่ึงแนวคิดของคนสองกลุ่มน้ีขดัแยง้กนั 
 นอกจากน้ี ทองโรจน์ (2534) ยงักล่าวอีกว่า รูปแบบการใชท่ี้ดินเปล่ียนแปลงตามเวลา จึงเป็น
เร่ืองของ dynamic ตวักาํหนดการเปล่ียนแปลงน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจและสังคม ตวัแปร
ท่ีสําคญั คือ ราคา รายได ้หรือผลตอบแทน เหตุผลท่ีคนเปล่ียนการใชท่ี้ดินจากท่ีดินเกษตรเป็นพื้นท่ี
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อุตสาหกรรมหรือเป็นท่ีอยูอ่าศยัก็เพราะมูลค่าท่ีดิน (หรือภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือ ค่าเช่าเศรษฐกิจ) สูงข้ึน 
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจากการปลูกพืชอยา่งหน่ึงมาเป็นพืชหรือกิจกรรมอีกอยา่งหน่ึงนั้น 
เกิดข้ึนเพราะราคาหรือรายได ้เปรียบเทียบท่ีเปล่ียนแปลงไป ราคาหรือผลตอบแทนจึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญั
ของการใชท่ี้ดิน และนอกจากปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์แลว้ การใชท่ี้ดินยงัถูกกระทบดว้ยปัจจยัทางสังคม
อนัรวมถึงวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือต่างๆ ของเกษตรกร 
 เศรษฐกรท่ีปฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงเป็นนักวิชาการท่ีจะนาํขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคมเพื่อ
การบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ไปสู่นกัวิชาการสาขาอ่ืนๆ หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผนงาน โครงการ เพื่อการพฒันา
ในระดบัพื้นท่ี โดยผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควรศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล ปริมาณความตอ้งการสินคา้ของ
ตลาดในระดบัต่างๆ (ตั้งแต่ระดบัโลกจนถึงระดบัจงัหวดั) ทั้งความตอ้งการในปัจจุบนัและแนวโน้ม
ความตอ้งการในอนาคต และพิจารณาเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณผลผลิตสินคา้เป้าหมายในปัจจุบนักบั
ขอ้มูลปริมาณแนวโนม้ความตอ้งการของสินคา้เป้าหมายแต่ละชนิดในตลาด ตั้งแต่ตลาดต่างประเทศ
และตลาดภายในประเทศวา่ยงัมีความตอ้งการสินคา้ในปริมาณเท่าใด และควรวิเคราะห์ต่อวา่จงัหวดัท่ีทาํ
การผลิตสินคา้เป้าหมายชนิดเดียวกนันั้นมีปริมาณเท่าใดและปริมาณผลผลิตสินคา้เป้าหมายของจงัหวดั
มีสัดส่วนเท่าใดของทั้งประเทศ แลว้จึงคาํนวณค่าส่วนต่างและคาดการณ์ปริมาณผลผลิตท่ีจงัหวดั
สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตของสินคา้เป้าหมายนั้นๆ 
 นอกจากน้ีเศรษฐกรควรวิเคราะห์ความตอ้งการสินคา้จากโรงงาน/แหล่งแปรรูป โดยพิจารณา
ขอ้มูลปริมาณการใชว้ตัถุดิบของโรงงาน/แหล่งแปรรูปท่ีใชผ้ลผลิตสินคา้เป้าหมายเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตสินค้าต่างๆ ในรัศมีท่ีสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ ท่ีได้มีการรวบรวม
ตรวจสอบไวแ้ลว้ ของจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ในประเด็นสําคญั เช่น กาํลงัการผลิตในปัจจุบนั 
กาํลงัการผลิตท่ียงัเพิ่มเติมได ้โอกาสหรือแผนการขยายโรงงาน/แหล่งแปรรูป คุณภาพวตัถุดิบท่ีตอ้งการ
ภายหลงัการเกบ็เก่ียว เป็นตน้ พิจารณาเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณผลผลิตสินคา้เป้าหมายในปัจจุบนักบั
ขอ้มูลความตอ้งการของโรงงาน/แหล่งแปรรูป ทั้งความตอ้งการในปัจจุบนั และความตอ้งการภายหลงั
การขยายกาํลงัการผลิตตามแผนและระยะเวลาท่ีการขยายโรงงาน/แหล่งแปรรูปแลว้เสร็จ โดยจดัลาํดบั
สินคา้เป้าหมายตามปริมาณท่ีโรงงาน/แหล่งแปรรูปตอ้งการ 

 เพื่อให้การผลิตสินคา้เกษตรของประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
มุ่งเนน้ในเร่ืองของการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมีเป้าประสงคท่ี์จะส่งเสริมการผลิตสินคา้
เกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี คือ การปรับสมดุลอุปสงค์ (Damand) และอุปทาน (Supply) ของ
สินคา้เกษตรในแต่ละพ้ืนท่ีร่วมกบัความตอ้งการตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการทาํการเกษตร
ในแต่ละพื้นท่ี เพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซ่ึงจะทาํใหเ้กษตรกรมีผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
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การทาํการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน จูงใจ ให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํ
ทางวิชาการแก่เกษตรกรในการปรับเปล่ียนการทาํการเกษตรภายใตเ้ง่ือนไขว่าเป็นความสมคัรใจและ
ความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลกั  
 พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิตตํ่า และตน้ทุนการผลิตสูง 
มีการใชพ้ื้นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี และผลผลิตมีปริมาณมากกว่าในฤดูเก็บเก่ียว ทาํให้
กระทบต่อระดบัราคาสินคา้เกษตร รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ฐานะยากจน 
ตลอดจนประสบปัญหาภยัพิบติัธรรมชาติจากภยัแลง้ อุทกภยั ทาํให้ผลผลิตเสียหายและมีปัญหาหน้ีสิน
ตามมา เม่ือพิจารณาการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเกษตรกรรม จาํแนกตามระดบัความเหมาะสมของท่ีดิน พบว่า 
พืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสําปะหลงั ยางพารา ปาล์มนํ้ ามนั ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มี
ปัญหาการใชพ้ื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย ไม่เหมาะสม และในพื้นท่ีป่าจาํนวนมาก โดยขา้วมีมากท่ีสุด 
29.51 ลา้นไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ ยางพารา 12.38 ลา้นไร่ มนัสาํปะหลงั 6.06 ลา้นไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์5.23 
ลา้นไร่ ออ้ยโรงงาน 4.38 ลา้นไร่ และปาลม์นํ้ามนั 2.22 ลา้นไร่ 
 ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจึงมุ่งเนน้ดาํเนินการจดัการในพื้นท่ีปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสมก่อนเป็นลาํดบัแรก เน่ืองจากขา้วเป็นพืชสาํคญัในพื้นท่ีทางการเกษตรสูงถึงร้อยละ 47 ของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมทั้งหมด เก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกวา่ 3.7 ลา้นครัวเรือน และเป็นเกษตรกร
รายย่อยท่ีมีรายไดต้ ํ่า มีผลผลิตตํ่า เฉล่ีย 350-450 กิโลกรัมต่อไร่ ประสบปัญหาในการบริหารจดัการ
ผลผลิตท่ีมีมากกว่าความตอ้งการประกอบกบัความผนัผวนของราคาขา้วจากตลาดโลก การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศและความไม่สมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความตอ้งการบริโภคขา้ว ซ่ึงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อรายไดข้องเกษตรกรไทย ดงันั้น เป้าหมายการดาํเนินงาน คือ การลดพ้ืนท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ี
เหมาะสมเล็กนอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) จาํนวน 27.41 ลา้นไร่ โดยพิจารณาสินคา้ท่ีจะปรับเปล่ียน 
เช่น ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ยางพารา การทาํเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว ์
ประมง เป็นตน้ แต่ในเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร่้วมกบัสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาสินคา้ท่ีควรส่งเสริมแนะนาํปรับเปล่ียน
จากการปลูกขา้วเป็นออ้ยโรงงาน เพราะมีตลาดหรือโรงงานนํ้ าตาลรองรับผลผลิตแน่นอน และให้
ผลตอบแทนดีกว่า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ขอ้มูลว่ามีโรงงานนํ้ าตาล 20 โรง ท่ีมีกาํลงัการผลิต
สามารถรองรับผลผลิตไดอี้ก จึงกาํหนดพื้นท่ีรอบ 20 โรงงานเป็นพื้นท่ีเป้าหมายส่งเสริมการปรับเปล่ียน
จากขา้วในเขตไม่เหมาะสมไปปลูกออ้ยโรงงาน 
 รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
 ในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมมีรูปแบบท่ีนาํเสนอเป็นขอ้มูลตวัอยา่งท่ีตั้งสมมุติฐานข้ึน 
ซ่ึงอาจจะมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานในหลายพ้ืนท่ีแต่ก็อาจไม่เหมาะสมกบัในหลายพื้นท่ี
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ตารางที ่5-1 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลติข้าวนาปีในพืน้ทีท่ี่เหมาะสมเลก็น้อยและไม่เหมาะสม  
  (S3 และ N) กบัการผลติอ้อยโรงงานในพืน้ที่มีความเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลาง  
   (S1 และ S2) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปีในพืน้ที่ทีเ่หมาะสม
เลก็น้อยและไม่เหมาะสม 

(S3 และ N) 

อ้อยโรงงานในพืน้ที่ 
ทีเ่หมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  5,343.35 11,289.72 5,946.37 
มูลค่าผลผลิต  6,105.00 13,990.63 7,885.63 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  761.65 2,700.91 1,939.26 

หมายเหตุ : 1. ขา้วนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ออ้ยโรงงาน ผลผลิตเฉล่ีย 14,423.33 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 0.97 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปี จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. อ้อยโรงงาน จากการสํารวจข้อมูลของกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนทรัพยากรนํ้ าเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  
   กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 รูปแบบที่ 2 พื้นท่ีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พ่ือสร้างรายไดใ้หม่ 
โดยการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) ของการปลูกขา้ว 27.41 ลา้นไร่ นาํมา
ซอ้นทบักบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(S1 และ S2) มาวิเคราะห์ร่วมกนัจะไดเ้ขต
ส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อสร้างรายไดใ้หม่ โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนให้
เกษตรกรรับทราบถึงความแตกต่างของการปรับเปล่ียน กล่าวคือ หากเกษตรกรปลูกขา้วนาปีในพื้นท่ี
เหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
มูลค่าผลผลิต 6,105.00 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 11.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 
5,343.35 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 761.65 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจ
ปรับเปล่ียนจากการทาํนาไปปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม (S1 และ S2) เกษตรกร
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 1,000.79 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 7,926.25 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 
7.92 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 4,292.19 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 
3,634.04 บาทต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของการผลิตขา้วนาปี ในพ้ืนท่ีเหมาะสมเลก็นอ้ย
และไม่เหมาะสม (S3 และ N) พบว่า เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดของการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สูงกว่าการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 2,872.41 บาทต่อไร่ ซ่ึงนบัว่าเกษตรกรมีรายไดสู้งกว่า
การผลิตขา้วหลายเท่า (ตารางท่ี 5-2) 
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ตารางที ่5-2 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ที่ เหมาะสมเล็กน้อยและ 
  ไม่เหมาะสม (S3 และ N) กับการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในพืน้ที่ที่มีความเหมาะสมสูง 
  และเหมาะสมปานกลาง (S1 และ S2) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปีในพืน้ที่ทีเ่หมาะสม
เลก็น้อยและไม่เหมาะสม  

(S3 และ N) 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในพืน้ที่
ทีเ่หมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  5,343.35 4,292.19 1,051.16 
มูลค่าผลผลิต  6,105.00 7,926.25 1,821.25 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  761.65 3,634.06 2,872.41 

หมายเหตุ : 1. ขา้วนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ผลผลิตเฉล่ีย 1,000.79 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 7.92 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปี จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 

 รูปแบบที่ 3 พื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกปาลม์นํ้ ามนัเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ 
ซ่ึงปาลม์นํ้ ามนัเป็นพืชท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิตหลายปีและหากจะปรับเปล่ียนในพื้นท่ีนาก็ควรมี
การยกร่องก่อนการปลูกและในการเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม์นํ้ามนั มีขอ้จาํกดัในเร่ืองคุณภาพของนํ้ ามนัปาลม์ 
ซ่ึงควรจะตอ้งขนส่งผลผลิตไปถึงโรงงานสกดัปาลม์นํ้ ามนัและนํ้ ามนัปาลม์ ภายใน 24 ชัว่โมง ดงันั้น 
ในการคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อการปรับเปล่ียนจึงควรคาํนึงถึงตลาดรับซ้ือผลผลิต ซ่ึงระยะทางไม่ควรจะห่าง
จากโรงงานมากนกั อาจจะใชรั้ศมีห่างจากโรงงานไม่เกิน 50 กิโลเมตร หรือรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร 
จากโรงงาน โดยโรงงานปาลม์นํ้ ามนัจะอยู่ในพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นส่วนใหญ่ ในการคดัเลือกพื้นท่ีอาจจะ
คดัเลือกพื้นท่ีนาขา้วท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) หรืออาจคดัเลือกพื้นท่ี
นาร้างในพื้นท่ีภาคใตม้าพิจารณา แลว้จึงนาํมาซ้อนทบักบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกปาลม์นํ้ ามนั 
(S1 และ S2) โดยกาํหนดรัศมีห่างจากโรงงานไม่เกิน 50 กิโลเมตร หรือรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร มาวิเคราะห์
ร่วมกนัจะไดเ้ขตส่งเสริมการปลูกปาลม์นํ้ ามนัเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนและ
ผลตอบแทนให้เกษตรกรรับทราบถึงความแตกต่างของการปรับเปล่ียน กล่าวคือ หากเกษตรกรปลูก
ขา้วนาปีในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 555 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 6,105.00 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 5,343.35 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 761.65 บาทต่อไร่ 
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แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจปรับเปล่ียนจากการทาํนาไปปลูกปาลม์นํ้ ามนั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
(S1 และ S2) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,690.10 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 13,321.26 บาทต่อไร่ 
จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 3.61 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 7,811.44 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนทั้งหมด 5,509.82 บาทต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของการผลิตขา้วนาปี ในพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) พบว่า เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ทั้งหมดของการผลิตปาล์มนํ้ ามนั สูงกว่าการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 4,748.17 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงนับว่า
เกษตรกรมีรายไดสู้งกวา่การผลิตขา้วหลายเท่า (ตารางท่ี 5-3) 

ตารางที ่5-3 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ที่ เหมาะสมเล็กน้อยและ 
  ไม่เหมาะสม (S3 และ N) กบัการผลติปาล์มนํา้มันในพืน้ที่มีความเหมาะสมสูงและเหมาะสม 
  ปานกลาง (S1 และ S2) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปีในพืน้ที่ทีเ่หมาะสม
เลก็น้อยและไม่เหมาะสม  

(S3 และ N) 

ปาล์มนํา้มนัในพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  5,343.35 7,811.44 2,473.59 
มูลค่าผลผลิต  6,105.00 13,321.26 7,216.36 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  761.65 5,509.82 4,748.17 

หมายเหตุ : 1. ขา้วนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ปาลม์นํ้ามนั ผลผลิตเฉล่ีย 3,690.10 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 3.61 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปี จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. ปาล์มนํ้ ามนั จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 2 กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 

  1.2 กรณปีรับเปลีย่นจากการทาํนาปรังเป็นพชืฤดูแล้ง 
 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาภยัแลง้ โดยเฉพาะในพื้นท่ี 22 จงัหวดั ของลุ่มนํ้ า
เจา้พระยาใหญ่ ไดแ้ก่ ตาก กาํแพงเพชร สุโขทยั พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ ์นครสวรรค ์ชยันาท สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยธุยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซ่ึงทาํให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภยัแลง้ 
ขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูกขา้วนาปรัง เศรษฐกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัราชการในพ้ืนท่ี ควรท่ีจะส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชใชน้ํ้ านอ้ยทดแทน เช่น ถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
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(หลงันา) เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ท่ีเกษตรกรไม่สามารถ
ทาํนาได ้แต่ทั้งน้ี พื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ี 22 จงัหวดั ท่ีกล่าวมาก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีปฏิบติังานของตนเองได ้ซ่ึงขอยกตวัอยา่งรูปแบบของการปรับเปล่ียนจาก
การทาํนามาเป็นพืชใชน้ํ้ านอ้ย ดงัน้ี 
 รูปแบบที่ 1 นาํพื้นท่ีเป้าหมายในการส่งเสริม ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้วนาปรัง ท่ีมีความ
เหมาะสม มาซอ้นทบักบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) มาวิเคราะห์ร่วมกนั 
จะได้เขตส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้ าน้อยทดแทนการปลูกขา้วนาปรัง เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่
เกษตรกรในช่วงท่ีไม่สามารถทาํนาปรังได ้ซ่ึงเศรษฐกรหรือเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัราชการในพ้ืนท่ีตอ้ง
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน ให้เกษตรกรรับทราบถึง ความแตกต่างของการปรับเปล่ียน 
กล่าวคือ หากเกษตรกรปลูกขา้วนาปรังอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ า ทาํให้ไดรั้บผลผลิตและ
ผลตอบแทนของขา้วนาปรังนอ้ยกว่าปกติ จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบายและ
แผนการใชท่ี้ดิน ปีการผลิต 2557/58 ซ่ึงเกษตรกรเร่ิมประสบปัญหาภยัแลง้ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วนาปรัง
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 723.77 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 4,965.06 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 
6.86 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 4,812.66 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 
152.40 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจปรับเปล่ียนจากการทาํนาปรังไปปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) 
ซ่ึงเป็นพืชใชน้ํ้ าน้อยและเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม (S1 และ S2) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 303.21 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 5,033.29 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 16.60 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 3,824.99 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 1,208.30 บาทต่อไร่ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของการผลิตขา้วนาปรัง พบว่า เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนทั้งหมดของการผลิตถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) สูงกว่าการผลิตขา้วนาปรัง จาํนวน 1,055.90 บาท
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะพบวา่ เกษตรกรจะมีรายไดสู้งกวา่การผลิตขา้วนาปรังหลายเท่าและการผลิตขา้วนาปรัง
ตอ้งใชป้ริมาณนํ้ามากกวา่การผลิตถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) (ตารางท่ี 5-4) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่5-4 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาปรังกับการผลติพืชทดแทนถ่ัวเหลอืงฤดูแล้ง  
  (หลงันา) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปรังในพืน้ทีท่ี ่
เหมาะสม (S1 และ S2) 

ถั่วเหลอืงฤดูแล้ง (หลงันา) 
ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  4,812.66 3,824.99 987.67 
มูลค่าผลผลิต   4,965.06 5,033.29 68.23 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  152.40 1,208.30 1,055.90 

หมายเหตุ  1. ขา้วนาปรัง ผลผลิตเฉล่ีย 723.77 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 6.86 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) ผลผลิตเฉล่ีย 303.21 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 16.60 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปรัง จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. ถัว่เหลืองฤดูแลง้ (หลงันา) จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2 กองนโยบายและ 
   แผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 รูปแบบที่ 2 นาํพื้นท่ีเป้าหมายในการส่งเสริม ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้วนาปรัง ท่ีมีความ
เหมาะสม มาซอ้นทบักบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(หลงันา) มาวิเคราะห์ร่วมกนั 
จะได้เขตส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้ าน้อยทดแทนการปลูกขา้วนาปรัง เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่
เกษตรกรในช่วงท่ีไม่สามารถทาํนาปรังได้ ซ่ึงเศรษฐกรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีต้อง
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน ให้เกษตรกรรับทราบถึงความแตกต่างของการปรับเปล่ียน 
กล่าวคือ หากเกษตรกรปลูกขา้วนาปรังอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ า ทาํให้ไดรั้บผลผลิตและ
ผลตอบแทนของขา้วนาปรังนอ้ยกว่าปกติ จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน กองนโยบาย
และแผนการใช้ท่ีดิน ปีการผลิต 2557/58 ซ่ึงเกษตรกรเร่ิมประสบปัญหาภัยแลง้ เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตเฉล่ีย 723.77 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 4,965.06 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 
6.86 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้ งหมด 4,812.66 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ทั้งหมด 152.40 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจปรับเปล่ียนจากการทาํนาปรังไปปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
(หลงันา) ซ่ึงเป็นพืชใชน้ํ้ าน้อยและเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม (S1 และ S2) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 
1,121.29 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 6,424.99 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 5.73 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 5,630.68 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 794.31 
บาทต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาปรัง พบว่า เกษตรกรจะได้รับ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(หลงันา) สูงกว่าการผลิตขา้วนาปรัง 
จาํนวน 641.91 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะพบวา่ เกษตรกรจะมีรายไดสู้งกว่าการผลิตขา้วนาปรังหลายเท่า
และการผลิตขา้วนาปรังตอ้งใชป้ริมาณนํ้ามากกวา่การผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(หลงันา) (ตารางท่ี 5-5) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่5-5 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลติข้าวนาปรังกับการผลิตพืชทดแทนข้าวโพดเลีย้งสัตว์  
  (หลงันา) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปรังในพืน้ทีท่ี่ 
เหมาะสม (S1 และ S2) 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (หลงันา) 
ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  4,812.66 5,630.68 818.02 
มูลค่าผลผลิต  4,965.06 6,424.99 1,459.93 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  152.40 794.31 641.91 

หมายเหตุ  1. ขา้วนาปรัง ผลผลิตเฉล่ีย 723.77 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 6.86 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(หลงันา) ผลผลิตเฉล่ีย 1,121.29 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 5.73 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปรัง จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(หลงันา) จากการสาํรวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 2 กองนโยบายและ 
   แผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

 1.3 กรณปีรับเปลีย่นจากการทาํนาเป็นพชือาหารสัตว์ 
 นอกจากท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจแลว้ยงัมีการประกาศเขตเหมาะสมสาํหรับการเล้ียงปศุสัตว ์จาํนวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ โคเน้ือ โคนม 
สุกร ไก่เน้ือ และไก่ไข่ ดงันั้น พื้นท่ีท่ีจะส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ 
เศรษฐกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ียงัมีทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกร โดยการแนะนาํใหเ้กษตรกร
ปรับเปล่ียนไปเล้ียงสัตว ์เช่น โคเน้ือ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสัตว ์
เช่น หญา้เนเปียร์ เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการก็คือ คดัเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นเขตเหมาะสมในการเล้ียงโคเน้ือ ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเขตส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ โดยคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) ในการปลูกขา้ว 27.41 ลา้นไร่ มาซอ้นทบักบัพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพในการปลูกหญา้เนเปียร์ (S1 และ S2) ทั้งน้ีตอ้งมีสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่ง
รับซ้ือมาวิเคราะห์ร่วมกนัจะไดเ้ขตส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ เพื่อสร้างรายไดใ้หม่ โดยการเปรียบเทียบ
ตน้ทุนและผลตอบแทนให้เกษตรกรรับทราบถึงความแตกต่างของการปรับเปล่ียน ทั้งน้ี หญา้เนเปียร์ 
นอกจากเป็นพืชอาหารสัตว์แลว้ยงัเป็นพืชพลงังานได้ด้วย สําหรับขา้วนาปีท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ี
เหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
มูลค่าผลผลิต 6,105.00 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 11.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 
5,343.35 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 761.65 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจ
ปรับเปล่ียนไปปลูกหญา้เนเปียร์ เพ่ือเป็นอาหารสัตว ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงและเหมาะสม

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ปานกลาง (S1 และ S2) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 35ตนัต่อไร่ต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 10,500.00 
บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 300.00 บาทต่อตนั โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 6,932.50 บาทต่อไร่ ไดรั้บ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 3,567.50 บาทต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของการผลิต
ขา้วนาปีในพื้นท่ีเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) พบว่า เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนทั้งหมดของหญา้เนเปียร์สูงกว่าการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 2,805.85 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า 
เกษตรกรจะมีรายไดสู้งกวา่การทาํนาหลายเท่า (ตารางท่ี 5-6) 
 อน่ึง ในการปลูกหญา้เนเปียร์ พื้นท่ี 1 ไร่ สามารถตดัมาเล้ียงโค ไดป้ระมาณ 5-6 ตวั ลงทุน
ปลูก 1 คร้ัง สามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตไดป้ระมาณ 10 ปี ซ่ึงถา้คิดถึงผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียวไดน้าน 10 ปี ต่อการ
ปลูก 1 คร้ัง จะทาํใหต้น้ทุนการผลิตตํ่ามาก และเกษตรกรยงัมีรายไดจ้ากการเล้ียงโคอีกดว้ย 
 นอกจากหญ้าเนเปียร์จะปลูกเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ในเขตร้อนแลว้ จากการวิจยั พบว่า 
หญา้เนเปียร์ยงัมีศกัยภาพสูงในการผลิตเป็นพลงังานทดแทน (การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ 1 MW 
ใชพ้ื้นท่ีปลูกหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ประมาณ 800-1,000 ไร่) ดงันั้น หากทาํการวิจยัเพื่อหาสายพนัธ์ุ
ที่เหมาะสมในการปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละพ้ืนท่ี ก็จะเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะสมในการผลิต
พลงังานทดแทน เกิดความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศ 
 ทั้งน้ี การผลิตหญา้เนเปียร์ท่ีปลูกเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานไม่ว่าปลูกเพื่อผลิต
เป็นไฟฟ้าหรือก๊าซชีวภาพ ควรปลูกในพื้นท่ีราบ รับแสงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถตดัไดทุ้ก 45 วนั 

ตารางที ่5-6 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลติข้าวนาปีในพืน้ที่เหมาะสมเลก็น้อยและไม่เหมาะสม  
 (S3 และ N) กบัการผลติหญ้าเนเปียร์ ในพืน้ทีท่ีมี่ความเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลาง  
  (S1 และ S2) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปีในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
เลก็น้อยและไม่เหมาะสม  

(S3 และ N) 

หญ้าเนเปียร์ในพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด  5,343.35 6,932.50 1,589.15 
มูลค่าผลผลิต  6,105.00 10,500.00 4,395.00 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด  761.65 3,567.50 2,805.85 

หมายเหตุ : 1. ขา้วนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. หญา้เนเปียร์ ผลผลิตเฉล่ีย 35 ตนัต่อไร่ต่อปี ราคา 300 บาทต่อตนั 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปี จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. หญา้เนเปียร์ จากสถาบนัผลิตผลเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 1.4 กรณปีรับเปลีย่นจากการทาํนาเป็นการทาํประมง 
 นอกจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมไปปลูกพืชชนิดใหม่หรือไปเล้ียง
ปศุสตัวแ์ลว้ เศรษฐกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ียงัมีทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกร โดยการแนะนาํ
ใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนไปทาํประมง เช่น การเล้ียงปลานิลและการเพาะเล้ียงกุง้ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ในการส่งเสริมให้มีการทาํประมง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํประกาศเขตเหมาะสมสาํหรับ
ทาํการประมง สาํหรับวิธีการ คือ คดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) 
ในการปลูกขา้ว 27.41 ลา้นไร่ มาซอ้นทบักบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการทาํประมง (S1 และ S2) ซ่ึงตอ้งมี
ตลาดเพ่ือรับซ้ือผลผลิต มาวิเคราะห์ร่วมกนัจะไดเ้ขตส่งเสริมการประมงเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ ในท่ีน้ีขอ
ยกตวัอยา่งเป็นเขตส่งเสริมการเล้ียงปลานิล โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนให้เกษตรกร
รับทราบถึงความแตกต่างของการปรับเปล่ียน ซ่ึงขา้วนาปีท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เล็กนอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า
ผลผลิต 6,105.00 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 11.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้งหมด 5,343.35 
บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 761.65 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรตดัสินใจปรับเปลี่ยน
ไปเล้ียงปลานิลในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลาง (S1 และ S2) เกษตรกรไดรั้บผลผลิต
เฉล่ีย 850 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 40,375.00 บาทต่อไร่ จากราคาผลผลิตเฉล่ีย 47.50 
บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตน้ทุนทั้ งหมด 34,783.00 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้ งหมด 
5,592.00 บาทต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของการผลิตขา้วนาปีในพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอ้ย
และไม่เหมาะสม (S3 และ N) พบว่า เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดของการเล้ียงปลานิล
สูงกว่าการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 4,830.35 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงนับว่าเกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่า
การผลิตขา้วหลายเท่า (ตารางท่ี 5-7) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่5-7 เปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลติข้าวนาปีในพืน้ที่เหมาะสมเลก็น้อยและไม่เหมาะสม  
  (S3 และ N) กบัการส่งเสริมการเลีย้งปลานิลในพืน้ที่ที่มีความเหมาะสมสูงและเหมาะสม 
  ปานกลาง (S1 และ S2) 

(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ 
ข้าวนาปีในพืน้ที่ทีเ่หมาะสม
เลก็น้อยและไม่เหมาะสม 

(S3 และ N) 

ปลานิลในพืน้ที ่
ที่เหมาะสม (S1 และ S2) 

ส่วนต่าง 

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 5,343.35 34,783.00 29,439.65 
มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)  6,105.00 40,375.00 34,270.00 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 761.65 5,592.00 4,830.35 

หมายเหตุ : 1. ขา้วนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 11.00 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. ปลานิล ผลผลิตเฉล่ีย 850 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น เล้ียงปีละ 2 รุ่น ราคา 47.50 บาทต่อกิโลกรัม 
ทีม่า : 1. ขา้วนาปี จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน  
   กรมพฒันาท่ีดิน 
 2. ปลานิล จากกรมประมง 

 2. กรณเีกษตรกรผลติสินค้าเกษตร อยู่ในพืน้ทีท่ีมี่ความเหมาะสม (S1 และ S2)  
 ในกรณีเกษตรกรผลิตสินคา้เกษตร อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่แลว้ ทางเศรษฐกรหรือ 
เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่ในพ้ืนท่ี ก็ควรใชว้ิธีการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการให้
องคค์วามรู้ เช่น ขอ้มูลดา้นการผลิตทางการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดตน้ทุนทางการผลิต การแนะนาํพนัธ์ุท่ีดี การจดัทาํเขตปลอดโรค การแนะนาํการใชปุ๋้ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การส่งเสริมการใชปุ๋้ยพืชสด การคน้หา ผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ
การเกษตรแต่ละดา้น ในมิติ ประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแปลงตน้แบบ จากผูมี้
ประสบการณ์จริง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง รวมถึงการนาํพา เกษตรกรมาศึกษา
ดูงานหรือเรียนรู้จากแปลงตน้แบบ เพื่อพฒันาการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน GAP ตลอดจนแนะนาํหรือจดัหา 
แหล่งเงินทุน และสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า เป็นตน้ 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. สรุป 
 แนวทางการบริหารจดัการเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ฉบบัน้ีมีเง่ือนไข
ท่ีเศรษฐกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีควรจะพิจารณาประกอบ คือ 
 1.1  ต้องเป็นการนําเอาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ของนักวิชาการมาบูรณาการร่วมกันทั้ ง
นักวิชาการเกษตร นักสํารวจดิน เศรษฐกร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจนต้องศึกษา
นโยบายและยุทธศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจะไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงค ์
สามารถท่ีจะนาํไปเสนอแนะทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกรได ้
 1.2  เมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแลว้ ตอ้งมีขอ้มูลประกอบให้แก่เกษตรกรเพื่อการ
ตดัสินใจท่ีจะปรับเปล่ียน เช่น ตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของตลาด โรงงานท่ีจะรับซ้ือ สหกรณ์ท่ีจะ
รวบรวมผลผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ีควรคาํนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การจดัหาแหล่งนํ้ า 
ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ ท่ีจะมารองรับการปรับเปล่ียนการผลิต แต่ทั้งน้ี ไม่ควรเป็นการ
บงัคบัให้เกษตรกรปรับเปล่ียน ตอ้งข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของตวัเกษตรกรเอง เราเป็นเพียงผูช้ี้แนะ
เท่านั้น 
 1.3  ในการนาํแนวทางการบริหารจดัการเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ไปปฏิบติั
ในพื้นท่ีจริง อาจมีปัญหาอุปสรรค และการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงจาํเป็นท่ีเศรษฐกรและ
เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี ตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้ทนักบัเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะจดัทาํ
แนวทางการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้ไดร้ายละเอียดในทุกขั้นตอน แต่ผูป้ฏิบติัสามารถท่ีจะ
ใชเ้ป็นแนวทางในการนาํไปปฏิบติัในพื้นท่ีของตนไดใ้นระดบัหน่ึง โดยการปรับเปล่ียนให้ตรงกบั
สภาพภูมิประเทศและพ้ืนท่ีปฏิบติังานของตน 

2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1  แนวทางการบริหารจดัการเขตการใชท่ี้ดินสาํหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ฉบบัน้ี เป็น
เพียงกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานเท่านั้น ดงันั้น เม่ือนาํไปแปลงแผนเพ่ือปฏิบติังานในพ้ืนท่ี
จริงท่ีตนรับผิดชอบ จึงควรมีการปรับเปล่ียน แกไ้ข ให้ตรงตามสถานการณ์และนโยบาย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด 
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 2.2  ในการจดัทาํแผนงาน โครงการ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาในระดบัพื้นท่ี ควรมีการศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจสังคมพื้นฐาน ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ความต้องการของตลาดและของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถส่งเสริมและพฒันาการผลิตทางการเกษตรได้ตรงตามท่ีตลาด
ตอ้งการ เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผลผลิตลน้ตลาดและราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า 
 2.3  ในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเกษตรกรทาํการผลิตสินคา้เกษตรอยู่ในพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมเลก็นอ้ยและไม่เหมาะสม (S3 และ N) ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิตตํ่า 
ตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการใชพ้ื้นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของท่ีดิน กรณีดงักล่าวเราควรพิจารณา
สินคา้เกษตรท่ีควรส่งเสริมแนะนาํใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียน มาผลิตสินคา้เกษตรท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่า 
โดยตอ้งช้ีแจงทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการทาํเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม และนาํเสนอ
ทางเลือกการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทดแทน ตามความสมคัรใจของเกษตรกร ซ่ึงทางเลือกท่ีนาํเสนอ 
เราจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียน 
มาเป็นการผลิตท่ีได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงพืชท่ีควร
พิจารณาตอ้งเป็นพืชท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง โดยอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจ
ท่ียกตวัอย่างในฉบบัน้ี เช่น อาจปรับเปล่ียนเป็นพืชผกั พืชสมุนไพร พืชพลงังาน เกษตรผสมผสาน 
รวมทั้งปรับเปล่ียนไปทาํปศุสัตว ์เช่น โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า เช่น 
ปลานํ้าจืดต่างๆ หรือการเพาะเล้ียงกุง้ เป็นตน้ ทั้งน้ี เศรษฐกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ตอ้งเป็น
ผูพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและความตอ้งการของตลาด ตลอดจนความสมคัรใจของ
เกษตรกร 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



เอกสารอ้างองิ 

กมล ริมคีรี. ม.ป.ป. พืชอาหารสัตว์ พลังงานสีเขียว. สาํนกัพฒันาอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว.์ กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์. 
กรมประมง. ม.ป.ป. การผลติปลานิล. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมปศุสตัว.์ ม.ป.ป. การเลีย้งโคเนือ้. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. ม.ป.ป. รายได้และต้นทุนจากการปลูกหญ้าพลงังาน.  
 กระทรวงพลงังาน. (เอกสารไม่ตีพิมพ)์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557. คู่มือการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหาร 
 จัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน.2556. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลีย้งสัตว์. กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน.2556. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปี. กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน.2556. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มนํ้ามัน. กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน.2558. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หลังนา).  
 กรมพฒันาท่ีดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (เอกสารไม่ตีพิมพ)์ 
กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน.2558. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง. กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ี ดิน.2558. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง (หลังนา).  
 กรมพฒันาท่ีดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (เอกสารไม่ตีพิมพ)์ 
กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน.2558. เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน. กรมพฒันาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กองวิจยัและพฒันาประมงนํ้ าจืด. 2558. คู่มือการเพิม่ประสิทธ์ิภาพและการลดต้นทุนการเลีย้งปลานิล.  
 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
คณะทาํงานการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning). 2559. คู่มือการดําเนินงานการบริหารจัดการ  
 พืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
คณะทาํงานจดัทาํคู่มือกระบวนการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน. สํานักสํารวจดินและแผนการใชท่ี้ดิน. 2555. 
 วธีิการปฏิบัติงานเขตพฒันาทีด่ิน สําหรับเศรษฐกร. กรมพฒันาท่ีดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ธนสิทธ์ิ  เหล่าประเสริฐ. (2556, 8 กรกฎาคม). เนเปียร์หญ้าสร้างอนาคตใช้ทั้งเลีย้งสัตว์ได้ทั้งพลงังาน 
 เทคโนโลยชีาวบ้าน. มติชนบท 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา. ม.ป.ป. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง. กรมปศุสัตว.์ กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์. (บทความการเกษตร). 
สํานักนโยบายและแผนการใช้ท่ี ดิน. ม.ป.ป. คู่ มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน. 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ภาคผนวกที ่1 
การดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ในการขบัเคลือ่นเขตเกษตรเศรษฐกจิ (Zoning ภาคเกษตร)  

ก่อนมีนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ในปีงบประมาณ 2556 
 1. มอบหมายหน่วยงานในส่วนภูมิภาค จัดทําข้อมูลพืน้ฐานการเกษตรในพืน้ที่แต่ละจังหวัด เช่น 
พื้นท่ีเกษตรกรรม จาํนวนเกษตรกร สินคา้เกษตรท่ีสาํคญั ปริมาณผลผลิต ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด 
และขอ้มูลดา้นการเกษตรท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ 
 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้อกประกาศเขตเหมาะสม ต่อการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง 
โดยยดึหลกัวิชาการประกอบดว้ย ขอ้มูลดิน (เน้ือดิน การระบายนํ้า ความลาดชนั) ระดบัความตอ้งการ
ของพืช (อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณธาตุอาหาร ความชุ่มช้ืน) จาํนวน 20 ชนิดสินคา้ ไดแ้ก่ พืช 13 ชนิด 
ปศุสัตว ์5 ชนิด และประมง 2 ชนิด (ขา้ว มนัสาํปะหลงั ยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั ออ้ยโรงงาน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
สับปะรดโรงงาน ลาํไย เงาะ ทุเรียน มงัคุด มะพร้าว และกาแฟ/โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ และไก่ไข่/
กุง้ทะเล และ ปลานิลและสตัวน์ํ้ าจืด) 
ในปีงบประมาณ 2557 
 1. ขอความร่วมมือทุกจงัหวดั (ยกเวน้ กทม.) แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านการเกษตรกรรมของจังหวัด โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนนโยบาย
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตรในสู่การปฏิบติั 
 2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดําเนินการสํารวจข้อมูลพืน้ที่ตามประกาศเขตความเหมาะสมเพือ่ขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการฯ กาํหนดแผนการดําเนินงานปี 2557 ในพื้นท่ีเหมาะสมวางแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมวางแผนการปรับเปล่ียนการผลิต รวมทั้งสาํรวจขอ้มูล
ปริมาณและความตอ้งการสินคา้ตามประกาศ 20 ชนิด ในแต่ละจงัหวดั และสาํรวจพื้นท่ีเหมาะสมและ
ไม่เหมาะสม เพื่อแจง้แกไ้ขพื้นท่ีท่ีประกาศเขตท่ีไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั 
 3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประกาศเขตเหมาะสม สํารวจ ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการประกาศเขต 
ทั้งดา้นพืช (กรมพฒันาท่ีดิน) ดา้นประมง (กรมประมง) และดา้นปศุสตัว ์(กรมปศุสตัว)์ 
  เสนอของบประมาณ 2,000 ลา้นบาท (มีงบจดัทาํแผนท่ี 700 ลา้นบาท) เพื่อดาํเนินการขบัเคล่ือน
นโยบาย แต่ไม่ไดรั้บงบประมาณ สาํหรับการสํารวจขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการประกาศเขตเหมาะสม 
ไดป้รับเปล่ียนงบประมาณปกติไปสนบัสนุนการดาํเนินงานใหก้บักรมพฒันาท่ีดิน 4.0 ลา้นบาท 
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 4. ในช่วงเวลานั้น ในเชิงนโยบาย มีเป้าหมายใหล้ดพื้นท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ีเขตไม่เหมาะสม ซ่ึงขอ้มูล
ขณะนั้ นมีประมาณ 27 ลา้นไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาสินคา้ท่ีควรส่งเสริมแนะนาํการเปล่ียน
การปลูกขา้วเป็นปลูกออ้ยโรงงานในพื้นท่ีเหมาะสมเพราะมีตลาด/โรงงานนํ้ าตาลรองรับผลผลิต
แน่นอน รวมทั้งในดา้นผลตอบแทนดีกว่า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ขอ้มูลเป้าหมายว่ามีโรงงาน
นํ้ าตาล 20 โรง ท่ีมีกาํลงัการผลิตเหลือสามารถรองรับผลผลิตไดอี้ก จึงกาํหนดพื้นท่ีรอบ 20 โรงงาน 
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายส่งเสริมแนะนาํเกษตรกรปรับเปล่ียนจากขา้วในเขตไม่เหมาะสมไปปลูกออ้ยโรงงาน 
โดยใหจ้งัหวดัดาํเนินการร่วมกนัโรงงาน ส่วนราชการ และเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 5. ผลการดาํเนินงาน ปี 2557 ในพื้นท่ี 76 จงัหวดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาํเนินการร่วมกบั
จงัหวดั โดยไม่ไดรั้บงบประมาณ ตอ้งปรับใชง้บประมาณปกติมาดาํเนินงาน ทาํใหไ้ม่สามารถจูงใจให้
เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตได ้
 ด้านการปรับเปลีย่นการผลติ 
 - ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกขา้วไม่เหมาะสมเป็นสินคา้อ่ืน เกษตรกร 41,406 ราย พื้นท่ี 432,027 ไร่ 
โดยมีการปรับเปล่ียนสูงสุด คือ ขา้วเป็นออ้ยโรงงาน จาํนวนเกษตรกร 32,371 ราย พื้นท่ี 387,829 ไร่ 
 - ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกสินคา้เกษตรท่ีไม่เหมาะสมเป็นสินคา้อ่ืน เกษตรกร 5,663 ราย พื้นท่ี 
46,847 ไร่  
 ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ เกษตรกร 424,489 ราย พื้นท่ี 3,107,167 ไร่ 
 6. แผนการดาํเนินงาน ปี 2558 ในพื้นท่ี 76 จงัหวดั 
 เป็นแผนท่ีเสนอตามความตอ้งการในพื้นท่ี ขอ้มูลล่าสุด มิถุนายน 2557 
 เป็นการดาํเนินงานตามนโยบายต่อเน่ือง 
 ด้านการปรับเปลีย่นการผลติ 
 - ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกขา้วไม่เหมาะสมเป็นสินคา้อ่ืน จาํนวนเกษตรกร 78,077 ราย พื้นท่ี 728,895 ไร่ 
โดยมีการปรับเปล่ียนสูงสุด คือ ขา้วเป็นออ้ยโรงงาน จาํนวนเกษตรกร 59,885 ราย พื้นท่ี 644,511 ไร่ 
  - ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกสินคา้เกษตรท่ีไม่เหมาะสมเป็นสินคา้อ่ืน เกษตรกร 3,693 ราย พื้นท่ี 
13,276 ไร่ โดยมีการปรับเปล่ียนสูงสุด คือ ยางพาราเป็นปาลม์นํ้ามนั เกษตรกร 769 รายพ้ืนท่ี 8,585 ไร่ 
  ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ เกษตรกร 578,072 ราย พื้นท่ี 9,561,378 ไร่ 
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นโยบาย คสช. และการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) 
  1.1 แถลงในรายการคืนความสุขใหค้นในชาติ จาํนวน 4 คร้ัง คือ 
 - เม่ือวนัท่ี 20 และ 27 มิถุนายน 2557 “ใช้วิธีการ Zoning สนับสนุนการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว”  
 - เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 “การจดัทาํ Zoning เป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผลผลิตลน้ตลาดได ้
ขอใหเ้กษตรกรใหค้วามร่วมมือ การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มปริมาณการนาํผลผลิตใชใ้นประเทศ” 
 - เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 “การจดัทาํ Zoning ตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจกบัเกษตรกรก่อน 
ถึงจะมีการบงัคบัใชไ้ด”้ 
 - เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 “การจดัทาํร่างยทุธศาสตร์สินคา้เกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 
4 สินคา้ เป็น Road Map คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั และออ้ย เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือน
สินคา้เกษตร อาหาร และพลงังานทดแทน จากทั้ง 4 สินคา้” 
  1.2 มติ คสช. มีขอ้สัง่การ 2 คร้ัง คือ 
 - เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 มีขอ้สั่งการ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจา้ภาพ ศึกษาและจดัทาํแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ เช่น ขา้ว ออ้ย ปาลม์นํ้ ามนั ยางพารา โดยส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมเดิมท่ีมีอยู่แลว้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วท่ีประสบปัญหาภยัแลง้หรืออุทกภยัเป็น
ประจาํ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มเดิม 
 - เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 มีคาํสั่งท่ี 116/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจดัทาํ
ยุทธศาสตร์สินคา้เกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินคา้ (Road Map) คือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสําปะหลงั 
ปาลม์นํ้ ามนั และออ้ย เพ่ือให้เกิดความสมดุลเขม้แขง็และเกิดการแข่งขนัท่ีย ั้งยนื ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาประเทศในภาพรวม 
 2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องเมื่อวนัที ่6 สิงหาคม 2557 ทีส่ภาพฒัน์ 
 2.1 ผูร่้วมประชุม ประกอบดว้ย ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 20 หน่วยงาน 81 คน 
 2.2 ผลการประชุม 
 - เป้าหมาย ลดพื้นท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ีเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม จาํนวน 27.41 ลา้นไร่ 
โดยพิจารณาสินคา้ท่ีจะปรับเปล่ียน เช่น ออ้ยโรงงาน มนัสําปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ยางพารา รวมทั้งหญา้เนปียร์ และการทาํเกษตรผสมผสาน/เล้ียงปลา เป็นตน้ 
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 - จดัทาํมาตรการสนบัสนุนและส่งเสริม เพื่อกาํหนดบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
การขบัเคล่ือนการดาํเนินงานใหเ้ป็นรูปธรรม 
 - มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย โดยเชิญ
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งร่วมหารือ เพื่อใหมี้ความชดัเจนเก่ียวกบั 
 1) พื้นท่ีเป้าหมายและการระยะเวลาดาํเนินการ ใหส้อดคลอ้งกบักาํลงัการผลิตของโรงงาน 
 2) วิเคราะห์ศกัยภาพการผลิตและโอกาสดา้นการตลาด 
 3) มาตรการจูงใจดา้นต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน 
 ทั้งน้ี ไม่ควรเน้นการให้ความช่วยเหลือเป็นตวัเงินมากเกินไป และตอ้งรอ Demand จาก
ผูป้ระกอบการโรงงาน และภาพรวมของประเทศท่ีชัดเจน เพื่อวางแผนเชิงพื้นท่ีประกอบการผลิต 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งพืชอาหาร และพืชพลงังานทดแทน 
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมจัดทาํยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพชืเศรษฐกจิ 4 สินค้าฯ 
 จดัประชุมคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2557 โดยมี พลเอกฉตัรชยั สาริกลัยะ เป็นประธาน 
 3.1 แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ รายพืชสินคา้ฯ ละ 2 ท่าน รวม 8 ท่าน ตามคาํสั่งท่ี 1/2557 
ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 
 3.2 แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํยทุธศาสตร์ (Road Map) 4 สินคา้ (Road Map) คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ามนั และออ้ย ตามคาํสัง่ท่ี 2/2557 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 
 4. คณะทาํงานจัดทาํยุทธศาสตร์ (Road Map) 4 สินค้า คอื ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันสําปะหลงั ปาล์มนํา้มัน 
และอ้อย ไดป้ระชุมหารือช่วงวนัท่ี 25 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2557 มีความกา้วหนา้การดาํเนินงาน 
 4.1 ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
  วิสยัทศัน์ หรือ Position ผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวคุ์ณภาพในอาหารสตัวเ์พื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
  เป้าหมาย  - เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
      - ปรับเล่ือนระยะเวลาปลูกเพ่ือใหผ้ลผลิตสู่ตลาดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช ้
 4.2 มนัสาํปะหลงั 
  วิสัยทศัน์ หรือ Position ผูน้าํในการส่งออกอนัดบั 1 ของโลก และเป็นศูนยก์ลางการผลิตและ
การคา้ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของโลก    
  เป้าหมาย  - เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
      - พฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั โดยนาํแนวคิดดา้นคลสัเตอร์มาใชใ้นการ
บริหารจดัการ 
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 4.3 ปาลม์นํ้ามนั 
 วิสัยทศัน์ หรือ Position อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ ามนัมีความยัง่ยืน เพื่อความมัน่คงทางดา้น
อาหารและพลงังานท่ีสะอาดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 เป้าหมาย - การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสนองตอบความตอ้งการใชใ้นประเทศ ทั้งเพื่อบริโภค
และเพื่อพลงังาน และส่งออกส่วนเกิน 
 4.4 ออ้ย 
 วิสัยทศัน์ หรือ Position เป็นผูน้ําในการส่งออกนํ้ าตาลในเอเชีย และการเป็นศูนยก์ลางเอทานอล
ของภูมิภาค 
 เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ จดัระบบนํ้าในไร่ออ้ย
และจดัแปลงปลูกเพื่อใชเ้คร่ืองจกัรกล 
 นอกเหนือจากพื้นท่ีและสินคา้แลว้ ดา้นการบริหารจดัการ Demand และ Supply ยงัมีความไม่
สมบูรณ์ครบถว้น เน่ืองจากยงัมีผลผลิตในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เช่น ในพื้นท่ีป่า อีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมและบริหารจดัการได ้ซ่ึงมีการประชุมเพื่อวางแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั ระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ท่ีผ่านมา นอกจากน้ีในผงัเศรษฐกิจเสรี Demand และ Supply ท่ีเกิดจากพื้นท่ี
ของประเทศเพ่ือนบา้น จะมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการในประเทศไทย 
 ทั้ง 4 สินคา้ กาํลงัอยูร่ะหว่างการจดัทาํ Road Map สินคา้ ระยะเร่งด่วน (ปี 57/58) ระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว เพื่อบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือ Zoning การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
การนาํนวตักรรมมาใชใ้นการผลิต การผลิตแบบเกษตรสมยัใหม่ การเช่ือมโยงดา้นการตลาด และการสร้าง
ความร่วมมือในการพฒันาสินคา้เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงคาดวา่จะนาํหารืออีกคร้ังในสปัดาห์หนา้ 
 ในมิติสินคา้ทั้ง 4 ชนิด ควรนาํแนวทางการช่วยเหลือสินคา้ ขา้ว และยางพารา มาประกอบการ
พิจารณาซ่ึงภาคเอกชนให้ความสาํคญัโดยมีขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนผา่น คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทั้งน้ีจะตอ้งมีการช้ีเป้าหมายความตอ้งการ
ของแต่ละสินคา้ รวมทั้งมีเคร่ืองมือในการจูงใจในแต่ละสินคา้ เช่น ยางมีเงิน Cess เป็นตน้ 
 5. การจัดทาํศูนย์เรียนรู้โดยใช้หลกัการ Zoning 
 คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้จาํแนกตามพื้นท่ี ท่ีมีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเลก็นอ้ย 
และไม่เหมาะสม ประกอบกบัความตอ้งการของเกษตรกร จึงจะมีประเดน็การเรียนรู้ทั้งการพฒันาและ
การเปล่ียนกิจกรรมตามหลกัของ Zoning จากเกษตรกรตน้แบบท่ีไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาจน
ประสบความสาํเร็จ สามารถถ่ายทอดและเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ระดบัอาํเภอและตาํบล นาํแผนท่ีตามประกาศเขตเหมาะสม 
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(S1 S2 S3 และ N) ไปสร้างความเขา้ใจแก่เกษตรกร และจดัทาํศูนยเ์รียนรู้ 882 ศูนย ์ประกอบดว้ย ขา้ว 
396 ศูนย ์ไมผ้ลต่างๆ 107 ศูนย ์พืชผกัต่างๆ 85 ศูนย ์มนัสาํปะหลงั 55 ศูนย ์ยางพารา 23 ศูนย ์ออ้ยโรงงาน 
6 ศูนย ์และกิจกรรมไร่นาสวนผสมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 183 ศูนย ์
 6. แนวทางการขับเคลือ่นโซนน่ิง : Zoning Blueprint ประกอบด้วย 3 ด้านหลกั 
 6.1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เช่น แหล่งผลิต ปริมาณการผลิต ปฏิทินการเพาะปลูก 
ตน้ทุนการผลิต ปริมาณความตอ้งการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แนวโนม้ของตลาด
ในอนาคตขา้งหนา้ เป้าหมายการผลิตท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้เกษตรแต่ละชนิด ตน้ทุนการผลิต ราคา
ท่ีเกษตรกรไดรั้บ กาํลงัการผลิต และท่ีตั้งโรงงานในกรณีท่ีสินคา้ตอ้งส่งโรงงานเพ่ือแปรรูป ฯลฯ 
 6.2 จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการกาํหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ มาตรการ/
แนวทางพฒันาสินคา้เกษตร รวมทั้งจดัทาํท่าทีและร่วมเจรจาการคา้สินคา้เกษตรและความร่วมมือดา้น
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จดัทาํรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย Zoning ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุตามวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัสถานการณ์และกลไกต่างๆ ท่ีมีอยู ่
สามารถดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.3 กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นรายสินค้า ดาํเนินการกาํหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินคา้แต่ละชนิดโดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้เกษตร และมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
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หลกัเกณฑ์การประเมนิความเหมาะสมของทีด่นิ 

 การจดัทาํเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใชห้ลกัการประเมินความเหมาะสมท่ีดิน 
(Qualitative Land Evaluation) ตามหลกัการของ FAO Framework โดยการประเมินความเหมาะสมท่ีดิน 
เป็นการพิจารณาศกัยภาพของหน่วยทรัพยากรท่ีดินต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในการจดัการ
ท่ีแตกต่างกนั วิธีการประเมินใชว้ิธีการจบัคู่ (Matching) ระหว่างคุณภาพท่ีดิน (Land Quality) และปัจจยั
ท่ีมีผล ต่อการเจริญเติบโตของพชื (Crop Requirement) ทั้งน้ี สามารถจดัลาํดบัความเหมาะสมของพืชออกเป็น 
4 ระดบั ไดแ้ก่ 
 S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
 S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
 S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (Marginally suitable) 
 N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not suitable) 
 คุณภาพท่ีดินเป็นคุณภาพของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช โดยคุณภาพ
ท่ีดินประกอบดว้ยคุณลกัษณะของดิน (Soil Characteristic) ตวัเดียวหรือหลายตวั คุณภาพท่ีดินในระบบ
ของ FAO ไดก้าํหนดไว ้25 ชนิด แต่ภายใตเ้ง่ือนไขการคดัเลือกคุณภาพท่ีดินตอ้งประกอบดว้ยเง่ือนไข
ครบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) สมบติัดินตอ้งมีผลต่อพืชนั้นๆ 2) ตอ้งมีค่าวกฤตท่ีพบในพื้นท่ีท่ีปลูกพืช 3) 
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถรวบรวมได ้ซ่ึงจากเง่ือนไขการคดัเลือกคุณภาพท่ีดินดังกล่าว สามารถคดัเลือก
คุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชไดด้งัตารางภาคผนวกท่ี 1 

ตารางภาคผนวกที ่1 คุณลกัษณะดินทีเ่ป็นตัวแทนของคุณภาพทีด่ิน 

คุณภาพท่ีดนิที่มีอทิธิพล คุณลกัษณะดนิที่เป็นตัวแทน 

ต่อการเจริญเตบิโตของพชื (Land Quality) (Soil Characteristic) 

 1. ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช   - ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบปี 
  (Moisture Availability : m)  - ความตอ้งการนํ้าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช 
  - เน้ือดิน 
 2. ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช   - สภาพการระบายนาของดิน 
  (Oxygen Availability : o)  
 3. ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร   - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  (Nutrient Availability : s)  - ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ต่อ) 

คุณภาพท่ีดนิที่มีอทิธิพล คุณลกัษณะดนิที่เป็นตัวแทน 

ต่อการเจริญเตบิโตของพชื (Land Quality) (Soil Characteristic) 

 4. ความจุในการดูดยดืธาตุอาหาร   - ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก  
  (Nutrient Retention : n)   (Cation Exchange Capacity : C.E.C.) 
  - ความอ่ิมตวัดว้ยด่าง (Base Saturation : B.S.) 
 5. ความเสียหายจากนํ้าท่วม (Flood Hazard : f)  - จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วมในรอบปีท่ีกาํหนด 
 6 สภาวะการหยัง่ลึกของรากพืช   - ความลึกของดิน 
  (Rooting Conditions : r)  - ชั้นการหยัง่ลึกของรากพืช 
 7. การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts : x)  - ความเคม็ของดินนิยมวดัค่าการนาํไฟฟ้า  
   (Electrical Conductivity : EC.) 
 8. สารพิษ (Soil Toxicities : z)  - ระดบัความลึกของจุดประสีเหลืองฟางขา้วซ่ึงมีสาร 
   ประกอบจาโรไซต ์(jarosite) มีค่า pH ตํ่ามาก 
 9. สภาวะการเขตกรรม (Soil workability :k)  - ชั้นความยากง่ายในการไถพรวน 
 10. ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร   -  ความลาดชนัของพื้นท่ี 
  (Potential for Mechanization : w)  - ปริมาณหินโผล่ 
  - ปริมาณกอ้นหิน 
  - การมีเน้ือดินเหนียวจดั 
 11. ความเสียหายจากการกดักร่อน (Erosion Hazard : e)  - ความลาดชนัของพื้นท่ี 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

 กรมพฒันาท่ีดินไดจ้ดัทาํแผนท่ีกลุ่มชุดดินท่ีแสดงขอบเขตกลุ่มชุดดินพร้อมตารางคุณลกัษณะ
ของกลุ่มชุดดิน ตวัอยา่งคุณลกัษณะดินตามกลุ่มชุดดิน ดงัตารางภาคผนวกท่ี 2 

ตารางภาคผนวกที ่2 ตัวอย่างคุณลกัษณะดินตามกลุ่มชุดดิน 

คุณลกัษณะดนิ หน่วย 
กลุ่มชุดดนิ 

7 15 22 28 31B 33b 35B 
เน้ือดินบน - cl sil sl c cl sil sil 
เน้ือดินล่าง - c sicl sl c c sicl sicl 
การระบายนํ้า - เลว ค่อนขา้ง ค่อนขา้ง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 
   เลว เลว   ค่อนขา้งเลว  
อินทรียวตัถุ - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 
ความอุดมสมบรูณ์ - ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ของดิน         
ปฏิกิริยาดินบน - 5.0-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 6.5-8.0 6.0-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 
ปฏิกิริยาดินล่าง - 6.0-7.0 6.5-8.0 5.5-6.5 8.0-8.5 5.5-7.0 7.0-8.5 4.5-5.0 
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ตารางภาคผนวกที ่2 (ต่อ) 

คุณลกัษณะดนิ หน่วย 
กลุ่มชุดดนิ 

7 15 22 28 31B 33b 35B 
ความจุในการแลกเปล่ียน % 10-20 10-20 <10 >20 >20 <10 <10 
ประจุบวก (C.E.C.)         
ความอ่ิมตวัดว้ยประจุ % >75 35-75 35-75 35-75 35-75 >75 <35 
บวก ท่ีเป็นด่าง(B.S.)         
ความลึกของดิน cm. >150 >150 >150 >150 >150 >150 >150 
ค่าการนาํไฟฟ้า (E.C.) mmho. <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
 /cm.        
ความลาดชนั % 0-2 0-2 0-2 0-2 2-5 0-2 2-5 

ทีม่า : กรมพฒันาท่ีดิน (2553) 

 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเจริญของพชื (Crop Requirement) 
 พืชแต่ละชนิดมีความตอ้งการปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัความตอ้งการดา้นพืช 
ประกอบดว้ย ปริมาณนํ้ าฝนหรือความตอ้งการนํ้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช การระบายนํ้าของดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุท่ีเป็นด่าง ฯลฯ 
 การกาํหนดระดบัความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกาํหนดโดยอาศยัช่วงค่า
ความเหมาะสมจากการคาดคะเนปัจจยัร่วม หากมีช่วงค่าความเหมาะสมมากจะใหค่้าพิสัยสูง แต่ค่าปัจจยั
ใดท่ีมีช่วงท่ี มีผลต่อการหยดุชะงกัการเจริญเติบโตของพืชจะให้ค่าพิสัยตํ่า เช่น อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงจะถูกกําหนดให้มีค่าพิสัยสูง แต่ช่วงอุณหภูมิท่ีทําให้พืช
เจริญเติบโตชา้หรือหยดุชะงกั การเจริญเติบโตจะถูกกาํหนดใหมี้ค่าพิสยัตํ่าสุด 
 การกาํหนดระดบัความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพท่ีดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงในตารางภาคผนวกท่ี 3 ถึงตารางภาคผนวกท่ี 15 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-10 

ตารางภาคผนวกที ่3 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
 เศรษฐกจิข้าว 

ข้าว ค่าพสัิย 
คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน ์ ความตอ้งการนํ้าในช่วง mm. 700-800 550-700 400-550 <400 
ต่อพืช (m) การเจริญเติบโตของพืช      

ความเป็นประโยชน์ของ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน class สูงมาก สูง ตํ่า ตํ่ามาก - 
ธาตุอาหาร (s)   ปานกลาง    

ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 3-15 <3 - 
ธาตุอาหาร (n) B.S. ดินล่าง % >35 <35 - - 

สภาวะการหย ัง่ลึก ความลึกของดิน cm. >50 25-50 15-25 <15 

ของราก (r) ปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบ % <5 5-15 15-40 >40 

 ในหนา้ตดัดิน      

ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วมในช่วงรอบปี year/time 10 5-9 3-5 1-2 

การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํไฟฟ้า (EC.) mmho./cm. <2 2-5 5-10 >10 

สารพิษ (z) ระดบัความลึกของชั้นจุดประสี cm. >150 100-150 50-100 <50 
 เหลืองฟางขา้วซ่ึงจะมีอิทธิพล      
 ต่อปฏิกิริยาดิน      

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-11 

ตารางภาคผนวกที ่4 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ค่าพสัิย 
คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์  ความตอ้งการนํ้าในช่วง mm. 500-800 400-500 300-400 <300 
ต่อพืช (m) การเจริญเติบโตของพืช      

ความเป็นประโยชน์ของ สภาพการระบายนํ้าของดิน class ดีมากเกินไป ดีปานกลาง ค่อนขา้ง เลว 
ออกซิเจน ต่อรากพืช (o)   ดี  เลว เลวมาก 

ความเป็นประโยชน์ของ  ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน class สูงมาก สูง ตํ่า - - 
ธาตุอาหาร (s)   ปานกลาง    

ความจุในการดูดยดึธาตุ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 3-15 <3 - 
อาหาร (n) B.S. ดินล่าง % >35 <35 - - 

สภาวะการหย ัง่ลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm. >100 50-100 25-50 <25 
 ปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบ % <15 15-40 40-80 >80 
 ในหนา้ตดัดิน      

ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วมในช่วงรอบปี year/time 10 6-9 3-5 1-2 
การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํไฟฟ้า (EC.) mmho./cm. <2 2-4 4-8 >8 
สารพิษ (z) ระดบัความลึกของชั้นจุดประสี  cm. >150 100-150 50-100 <50 
 เหลืองฟางขา้วซ่ึงจะมีอิทธิพล      
 ต่อปฏิกิริยาดิน      

ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) ความลาดชนัของพื้นท่ี % <12 12-20 20-35 >35 
ความเสียหายจากการกัดกร่อน ความลาดชนัของพื้นท่ี % <5 5-12 12-20 >20 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-12 

ตารางภาคผนวกที ่5 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิกาแฟ (โรบัสต้า) 

กาแฟ ค่าพสัิย 
คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ ความตอ้งการนํ้าในช่วง mm. 1900-2500 2500-4000 4000-5000 >5000 
ต่อพืช (m) การเจริญเติบโตของพืช   1500-1900 1000-1500 <1000 

ความเป็นประโยชน์ของ สภาพการระบายนํ้าของดิน class ดีมาก  ดีปานกลาง - ค่อนขา้งเลว  
ออกซิเจนต่อรากพืช (o)   เกินไป ดี   เลว เลวมาก 

ความเป็นประโยชน์ของ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน class สูงมาก  ปานกลาง  - - 
ธาตุอาหาร (s)   สูง ตํ่า   

ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 5-15 <5 - 
ธาตุอาหาร(n) B.S. ดินล่าง % >35 <35 - - 
สภาวะการหย ัง่ลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm. >150 100-150 50-100 <50 
 ปริมาณกรวดหรือเศษ % <15 15-40 40-80 >80 
 หินท่ีพบในหนา้ตดัดิน      

 ชั้นการหย ัง่ลึกของราก class 1, 2 3 4  
ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วม year/time 10 6-9  3-5 
 ในช่วงรอบปี      

การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํไฟฟ้า (EC.) mmho./cm. 1 1-3 3-4 >4 
สภาวะการเขตกรรม (k) ความยากง่ายในการไถพรวน class 1, 2 3 4  
ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) ความลาดชนัของพื้นท่ี % <12 12-20 20-35 >35 
 ปริมาณหินโผล่ class 1 2, 3 4 5 
 ปริมาณกอ้นหิน class 1 2 3 4 
ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) ความลาดชนัของพื้นท่ี % <12 12-20 20-35 >35 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-13 

ตารางภาคผนวกที ่6 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
 เศรษฐกจิมันสําปะหลงั 

มนัสําปะหลงั ค่าพสัิย 

คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 1,200-1,500 900–1,100 2,500-4,000 >400 
ประโยชน์ต่อพืช (m) 

   
1,500-2,500 500-900 <500 

ความเป็นประโยชน์ของ การระบายนํ้า class ดีมาก-ดี ดีปานกลาง 
 

เลวมาก- 
ออกซิเจนต่อรากพืช (o) 

     
ค่อนขา้งเลว 

ความเป็นประโยชน์ของ ความอุดม class สูงมาก- ตํ่า - - 
ธาตุอาหาร (s) สมบูรณ์ 

 
ปานกลาง 

   
ความจุในการดูดยดึธาตุ C.E.C. ดินล่าง meq./100g สูงมาก-ปานกลาง ตํ่าปานกลาง-ตํ่ามาก - - 
อาหาร (n) B.S. ดินล่าง class สูง-ค่อนขา้งตํ่า ตํ่า - - 
สภาวะการหย ัง่ลึก  ความลึกของดิน cm. ลึก-ลึกมาก ลึกปานกลาง ต้ืน ต้ืนมาก 
ของราก (r) ปริมาณกอ้นหิน % <15 15-40 40-80 >80 

ความเสียหายจาก ความลาดชนั % ราบเรียบถึง ลูกคล่ืน  ชนั ชนั – 
การกดักร่อน (e) 

  
ลูกคล่ืนลอนลาด ลอนชนั ปานกลาง ชนัท่ีสุด 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ตารางภาคผนวกที ่7 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิอ้อยโรงงาน 

อ้อยโรงงาน ค่าพสัิย 

คุณภาพที่ดนิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 1,600 – 2,500 1,200–1,600 900–1,200 <900 

ประโยชน์ต่อพืช (m)       2,500–3,000 3,000 – 4,000 >4,000 

ความเป็นประโยชน์ของ การระบายนํ้า class ดีมาก-ดี ค่อนขา้งเลว- เลว เลวมาก 

ออกซิเจนต่อรากพืช (o)       ดีปานกลาง     

ความเป็นประโยชน์ของ ความอุดม class สูงมาก-สูง ปานกลาง ตํ่า - - 

ธาตุอาหาร (s) สมบูรณ์ 
     

ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. ค่อนขา้งสูง-สูงมาก ตํ่าปานกลาง-ปานกลาง ตํ่ามาก-ตํ่า - 

ธาตุอาหาร (n) B.S. ดินล่าง % ค่อนขา้งตํ่า-สูง ตํ่า - - 

สภาวะการหยัง่ลึก ความลึกของดิน class ลึกมาก-ลึก      ลึกปานกลาง ต้ืน ต้ืนมาก 

ของราก (r) ปริมาณกอ้นหิน % <15 15-40 40-80 >80 

ความเสียหายจาก ความลาดชนั % ราบเรียบถึง ลกูคล่ืน ชนัปานกลาง ชนัถึง 

การกดักร่อน (e)     ลกูคล่ืนลอนลาด ลอนชนั   ชนัท่ีสูงสุด 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-14 

ตารางภาคผนวกที ่8 การกาํหนดระดับความเหมาะสมของค่าพสัิยของคุณภาพทีด่ินสําหรับพชื 
  เศรษฐกจิยางพารา 

ยางพารา ค่าพสัิย 

คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm 1,500-2,500 2,500-4,500 4,500-5,000 >5,000 
ประโยชน์ต่อพืช (m)       1,200-1,500 1,100-1,200 <1,100 
ความเป็นประโยชน์ การระบายนํ้า class ดีถึงดีมาก ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว เลว 
ของออกซิเจนต่อรากพืช (o)           เลวมาก 
ความเป็นประโยชน์ ความอุดม class สูงมาก-   - - 
ของธาตุอาหาร (s) สมบูรณ์   ปานกลาง ตํ่า     
ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >10 3-10 <3 - 
ธาตุอาหาร (n) B.S. ดินล่าง % >35 <35 - - 
สภาวะการหย ัง่ลึก ความลึกของดิน cm. >150 50-150 30-50 <30 
ของราก (r) ปริมาณกอ้นหิน % <15 15-40 40-80 >80 
ความเสียหายจาก ความลาดชนั % ราบเรียบถึง ชนัปานกลาง ชนั ชนัมากถึง 
การกดักร่อน (e)     ลูกคล่ืนลอนชนั     ชนัท่ีสุด 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ตารางภาคผนวกที ่9 การกาํหนดระดับความเหมาะสมของค่าพสัิยของคุณภาพทีด่ินสําหรับพชื 
 เศรษฐกจิปาล์มนํา้มัน 

ปาล์มนํา้มนั ค่าพสัิย 

คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณ mm. 2,000- 1,800- 1,600- < 1600 
ประโยชน์ต่อพืช (m) นํ้าฝนเฉล่ีย   4,499 1,999 1,799 > 4,500 

 
ความช้ืน % > 80 77-79 75-76 < 75 

  สมัพทัธ์           
ความเป็นประโยชน์ของ สภาพการ class ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว เลวหรือดี เลวมาก 
ออกซิเจนต่อรากพืช (o) ระบายนํ้าของดิน   ถึงดี   มากเกินไป   
ความเป็นประโยชน์ ระดบัของ class สูงมาก สูง ตํ่า - - 
ของธาตุอาหาร (s) ธาตุอาหาร   ปานกลาง       
สภาวะการหย ัง่ลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm. > 100 50-100 25-50 < 25 
ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) ความถ่ี year/time > 10 6-9 3-5 < 3 
สารพิษในดิน (z) ความเป็น class 5.1-6.0 6.1-7.3 7.4-8.4 < 8.4 หรือ 
  กรด-ด่าง ( pH)     4.5-5.0 4.0-4.4 < 4.0 
ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) ความลาดชนั % <5 5-12 12-20 >20 
ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) ความลาดชนั % <5 5-12 12-20 >20 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-15 

ตารางภาคผนวกที ่10 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
 เศรษฐกจิสับปะรดโรงงาน 

สับปะรดโรงงาน ค่าพสัิย 

คุณภาพทีด่นิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 1000-1500 1500-2000 2000-2500 >2500 
ประโยชน์ต่อพืช (m) เฉล่ียรายปี     900-1000 700-900 <700 
ความเป็นประโยชน์ของ การระบายนํ้า class ดีมาก  ดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว เลว 
ออกซิเจนต่อรากพืช (o)            เลวมาก 
ความเป็นประโยชน์ ความอุดม class ปานกลาง ตํ่า 

  
ของธาตุอาหาร (s) สมบูรณ์   สูง สูงมาก       
ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 3-15 <3   
ของธาตุอาหาร (n) B.S. ดินล่าง % >35 <35     
สภาวะการหย ัง่ลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm. >50 30-50 20-30 <20 
  ปริมาณกอ้นหิน % <15 15-40 40-80 >80 
การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํ Mmho./cm. <2 2-3 3-6 >6 
  ไฟฟ้าของดิน           
สารพิษ (z) ค่าความเป็น class 4.5-6.0 6.1-6.5 6.6-7.8 >7.8 
  กรด-ด่าง (pH)     4.0-4.4 3.5-3.9 <3.5 
ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) ความลาดชนั % <5 5-12 12-20 >20 

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-16 

ตารางภาคผนวกที ่11 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิลาํไย 

ลาํไย ค่าพสัิย 
คุณภาพท่ีดนิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 1,200-1,800 1,800-2,000 1,000-1,100 >2,000 
ประโยชน์ต่อพชื (m)       1,100-1,200   <1,000 
ความเป็นประโยชน ์ ปริมาณ class สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า - - 
ของธาตุอาหาร (s)  อินทรียวตัถุ           
ความจุในการดูดยดึ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. ค่อนขา้งสูง ตํ่าปานกลาง- ตํ่ามาก - 
ธาตุอาหาร (n)       ปานกลาง     
  B.S. ดินล่าง % ค่อนขา้งตํ่า สูง ตํ่า - - 
สภาวะการหยัง่ลึก ความลึกของดิน cm. ลึกมาก ลึก ลึกปานกลาง ต้ืนมาก 
ของราก (r) ปริมาณกอ้นหิน % >15 15-40 40-80 >80 
ศกัยภาพการใช ้ ความลาดชนั % <12 12-20 20-35 >35 
เคร่ืองจกัร (w)             
ความเสียหายจาก ความลาดชนั % <12 12-20 20-35 >35 
การกดักร่อน (e)             

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ตารางภาคผนวกที ่12 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิมะพร้าว 

มะพร้าว ค่าพสัิย 
คุณภาพท่ีดนิ คุณลกัษณะดนิ หน่วย S1 S2 S3 N 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 1,800- 3,000-5,000 1,000- >5,000 
ประโยชน์ต่อพชื (m)     3,000 1,200-1,800 1,200 <1,000 
ความเป็นประโยชน์ของ การระบายนํ้า class ดีมาก ดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว เลว  
ออกซิเจนต่อรากพืช (o)           เลวมาก 
ความเป็นประโยชน์ของ ปริมาณ class สูงมาก ตํ่า - - 
ธาตุอาหาร (s) อินทรียวตัถุ   ปานกลาง       
ความจุในการดูดยดึ  C.E.C ดินล่าง meq./100g. >15 3-15 <3 - 
ธาตุอาหาร (n) B.S.ดินล่าง % >35 <35 - - 
สภาวะการหยัง่ลึก ความลึกของดิน cm. >150 100-150 50-100 <50 
ของราก (r) ปริมาณกอ้นหิน % <15 15-40 40-80 >80 
ความเสียหายจาก ความลาดชนั % <5 5-12 12-20 >20 
การกร่อนดิน (e)             

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-17 

ตารางภาคผนวกที ่13 การกําหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืช 
  เศรษฐกจิทุเรียน มังคุด และเงาะ 

ทุเรียน มงัคุด และเงาะ ค่าพสัิย 

ชนิดคุณภาพทีด่นิ คุณสมบตัิดนิ หน่วย 
เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

(S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) (N) 

ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น ปริมาณนํ้าฝน mm. 2,000-2,500 2,500-2,800 2,800-3,500 > 3,500 
ประโยชน์ต่อพืช (m) เฉล่ียรายปี     1,500-2,000   < 1,500 

ความเป็นประโยชน์ของ การระบายนํ้า class ดี-ดีมาก ดีปานกลาง ค่อนขา้งเลว เลว เลวมาก 
ออกซิเจนต่อรากพืช (o)             

ความเป็นประโยชน์ของ ความอุดม class สูง-สูงมาก นอ้ย-ปานกลาง - - 
ธาตุอาหาร (s) สมบูรณ์ของดิน           

ความจุในการดูดยดึของ C.E.C. ดินล่าง meq./100g. >15 5-15 >5 - 

ธาตุอาหาร (n) B.S.ดินล่าง % > 35 < 35 - - 

สภาวะการหย ัง่ลึก ความลึกของดิน cm. > 150 100-150 50-100 < 50 

ของราก (r) ปริมาณกรวด % > 15 15 -40 40 -80 > 80 
  หรือหินในดิน           

สารพิษในดิน (z) ความเป็นกรด class 5.1-6.5 6.6-7.3 7.4-8.0 > 8.0 
  ด่างของดิน (pH)     4.5-5.0 4.3-4.4 <4.3 

การมีเกลือมากเกินไป (x) ค่าการนาํ mmho/cm. < 2 2-8 4-8 > 8 
  ไฟฟ้าของดิน           

ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร  ความลาดชนั % <12 12-20 20-35 >35 
(w) และความเสียหายจาก 

      
การกดักร่อน และ (e)             

ทีม่า : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2542) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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วธีิการประเมิน 
 จากตารางสมบติัของดินในแต่ละกลุ่มชุดดินจะนาํมาทาํการประเมินความเหมาะสมของพืชแต่ละ
ชนิดตามระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 
ยกตวัอยา่งเช่น 
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7 cl เลว ปานกลาง ปานกลาง 5.0-6.5 0.-20 >75 >150 < 2 0-2 
35B sicl ดี ตํ่า ปานกลาง 5.5-6.5 <10 >75 >150 < 2 2-5 

 กลุ่มชุดดินที่ 7 พิจารณาการระบายนํ้ าเม่ือดูเทียบกับปัจจัยความตอ้งการของยางพาราแลว้ 
พบว่า การระบายนํ้ าเลว อยูใ่นระดบัไม่เหมาะสม (N) มีปัจจยัท่ีตอ้งแกไ้ขในเร่ืองความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช 
 เม่ือพิจารณาเร่ืองปริมาณอินทรียวตัถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีปริมาณ
อินทรียวตัถุระดบัปานกลาง เม่ือนาํไปพิจารณาปัจจยัความตอ้งการของยางพารา พบว่า อยู่ในระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1)  
 เม่ือพิจารณาจนครบทุกปัจจยัแลว้นาํความเหมาะสมท่ีไดม้าพิจารณาความเหมาะสมรวม ในระดบั
ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงท่ีสุด ในกรณีตวัอยา่งการประเมินความเหมาะสมของยางพารา ในกลุ่มชุดดินท่ี 7 
ท่ีประเมินไดจ้ะพบวา่  
 - ปัจจยัในเร่ืองความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช อยูใ่นระดบัไม่เหมาะสม (N) 
 - ปัจจยัในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดินอยูใ่นระดบัเหมาะสมสูง (S1) 
  เม่ือพิจารณาความเหมาะสมรวมมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในระดบัไม่เหมาะสม (N) 
ดงันั้น ความเหมาะสมของยางพาราในกลุ่มชุดดินท่ี 7 อยูใ่นระดบัไม่เหมาะสม (N) 
 กลุ่มชุดดินที่ 35B พิจารณาการระบายนํ้ าเม่ือดูเทียบกบัปัจจยัความตอ้งการของยางพาราแลว้ 
พบวา่ การระบายนํ้าดีอยูใ่นระดบัเหมาะสมสูง (S1) 
 เม่ือพิจารณาเร่ืองปริมาณอินทรียวตัถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินในกลุ่มชุดดินท่ี 35B มีปริมาณ
อินทรียวตัถุระดบัตํ่า เม่ือนาํไปพิจารณาปัจจยัความตอ้งการของยางพารา พบว่า อยูใ่นระดบัความเหมาะสม
สูง (S1)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-19 

 เม่ือพิจารณาเร่ืองความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) ในกลุ่มชุดดินท่ี 35B มีปริมาณ
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) นอ้ยกว่า 10 คือ ระดบัตํ่า เม่ือนาํไปพิจารณาปัจจยัความ
ตอ้งการของยางพารา พบวา่ อยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
 เม่ือพิจารณาจนครบทุกปัจจยัแลว้นาํความเหมาะสมท่ีไดม้าพิจารณาความเหมาะสมรวม ในระดบั
ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในกรณีตวัอยา่งการประเมินความเหมาะสมของยางพาราในกลุ่มชุดดินท่ี 35B 
ท่ีประเมินไดจ้ะพบวา่  
 - ปัจจยัในเร่ืองความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช อยูใ่นระดบัเหมาะสมสูง (S1) 
 - ปัจจยัในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน อยูใ่นระดบัเหมาะสมสูง (S1) 
 - ปัจจยัในเร่ืองปริมาณความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) อยู่ในระดบัเหมาะสม
ปานกลาง (S2) 
 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมรวมมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในระดบัเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ดงันั้น ความเหมาะสมของยางพาราในกลุ่มชุดดินท่ี 35B อยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง (S2) มีปัจจยั
ท่ีตอ้งแกไ้ขในเร่ืองปริมาณความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) 
 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเจริญเติบโตของพชื 
 1. ภูมิอากาศ (ปริมาณนํ้าฝน แสงแดด อุณหภูมิ)  
 2. ท่ีดิน   
  2.1 ลกัษณะทางกายภาพ ประกอบดว้ย 
   - เน้ือดิน เช่น เน้ือดินหยาบ ดินเหนียวจดั และดินทราย 
   - ความลึก ปริมาณกรวด หินพื้นโผล่ 
   - การระบายนํ้า 
   - ความลาดชนัของพ้ืนท่ี 
  2.2 ลกัษณะทางเคมีของดิน ประกอบดว้ย 
   - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
   - ความเคม็ของดิน 
   - ความเป็นกรด – ด่างของดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผ-20 

การจัดทาํเขตเหมาะสมพชืเศรษฐกจิ 

ฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการกาํหนดเขตความเหมาะสมพชืเศรษฐกจิ 
1. ขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนใชข้อ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  
2. ขอ้มูลป่าไม ้ใชข้อ้มูลจากกรมป่าไม ้ 
3. ขอ้มูลเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ใชข้อ้มูลจากสาํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
4. ขอ้มูลนิคมสหกรณ์เพื่อการเกษตร ใชข้อ้มูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5. ขอ้มูลเขตชลประทาน ใชข้อ้มูลจากกรมชลประทาน   
6. ขอ้มูลขอบเขตการปกครอง ใชข้อ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
7. ขอ้มูลดิน ใชข้อ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน 
8. ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดิน ใชข้อ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน 
ขั้นตอนการซ้อนทบัข้อมูลด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1. นาํแผนท่ีดิน (Soil map) มาซอ้นทบักบัขอ้มูลเส้นนํ้ าฝน (isohyet map) เพื่อจดัทาํขอ้มูลสมบติัดินท่ี
มีปริมาณนํ้าฝนร่วมดว้ย 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินตามเง่ือนไขภายใตห้ลกัเกณฑก์ารจบัคู่ (Matching) 
ระหวา่งคุณลกัษณะของดินและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
3. ไดแ้ผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน (land suitability map) 
4. วิเคราะห์แผนท่ีเขตป่าไมต้ามกฎหมายโดยการซอ้นทบัแผนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และนิคมสหกรณ์
เพื่อการเกษตร ภายใตเ้ง่ือนไขพื้นท่ีป่าไมท่ี้ยกให้สาํนักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศเป็น
เขตปฏิรูปท่ีดิน และพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้นิคมสหกรณ์เพื่อการเกษตรขอใชจ้ะแยกเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  
5. ซอ้นทบัแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน (land suitability map) กบัเขตป่าไมต้ามกฎหมาย เพื่อกนั
ขอบเขตป่าและเขตเกษตรกรรมออกจากกนั  
6. ซอ้นทบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 5 กบัขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินและขอบเขตการปกครอง 
7. คดัเลือกพื้นท่ีประกาศตามแนบทา้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใตเ้ง่ือนไข คดัเลือกพื้นท่ีใน
เขตเกษตรกรรมท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ท่ีซอ้นทบักบัพื้นท่ีท่ีมีการปลูก
พืชนั้นๆ อยูโ่ดยพ้ืนท่ีปลูกตอ้งมากกวา่ 40 ไร่ข้ึนไป ประกาศรายช่ือตามขอบเขตตาํบล อาํเภอและจงัหวดั 
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ภาคผนวกที ่3 
มาตรการในการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

1. มาตรการสําหรับเกษตรกรทีป่ลูกพชืในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

 1.1  ดา้นการให้องคค์วามรู้ เช่น ขอ้มูลดา้นการผลิตทางการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 
 1.2  ดา้นการเงินการคลงั เช่น การจดัหาแหล่งเงินทุนและสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า การทาํประกนัภยั
พืชผลเกษตร เป็นตน้ 
 1.3  ดา้นโครงสร้างพื ้นฐาน  เช่น  การจดัหาแหล่งนํ้ า ระบบชลประทาน  การจดัรูปที ่ดิน 
ระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ 
 1.4  ดา้นการตลาด เช่น ระบบตลาดกลางสินคา้เกษตร ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ขอ้มูล
การตลาด การเช่ือมโยงการผลิตกบัการตลาด การรักษาเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตร เป็นตน้ 
 1.5  ดา้นราคาผลผลิต ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายไดใ้นพื้นท่ีเหมาะสมควรมีราคาสูงกว่าพื้นท่ี
นอกเขต เน่ืองจากคุณภาพสินคา้ท่ีดีกวา่ 

2. มาตรการสําหรับเกษตรกรทีป่ลูกพชืในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม 
 2.1  ดา้นการให้องคค์วามรู้ เช่น ขอ้มูลทางเลือกในการทาํการผลิตสินคา้เกษตรท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ี ความรู้เก่ียวกบัสินคา้เกษตรท่ีจะปรับเปล่ียน การรวมกลุ่ม เป็นตน้ 
 2.2  การอบรมกลุ่มเกษตรกรเชิงวิชาการ ใหเ้รียนรู้รายละเอียดการผลิตพืชใหม่ 
 2.3  ติดตามเพ่ือให้คาํแนะนาํอย่างต่อเน่ืองต่อกลุ่มเกษตรกร โดยเจา้หน้าท่ีดา้นการเกษตรและ
การตลาด 
 2.4  ดา้นการเงินการคลงั เช่น การจดัหาแหล่งเงินทุนและสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าในการปรับเปล่ียน
การผลิต เป็นตน้ 
 2.5  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจดัหาแหล่งนํ้า การจดัรูปท่ีดิน ระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ 
 2.6  ดา้นการตลาด เช่น ระบบตลาดกลางสินคา้เกษตร ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ขอ้มูล
การตลาด การเช่ือมโยงการผลิตกบัการตลาด เป็นตน้ 
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ภาคผนวกที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคม 

1. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีทาํการประมวลผลไวแ้ลว้นั้น จะตอ้งนาํมาวิเคราะห์เพ่ือให้ไดค้าํตอบ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
เป็นการนาํเอาขอ้มูลมาผสมกนัหรือแปรสภาพท่ีจะให้ความหมายไดม้ากข้ึนกว่าเดิม วิธีทางสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ในกรณีน้ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้าราง ซ่ึงประกอบดว้ยตาราง
แจกแจงเด่ียวและตารางแจกแจงผสม (Cross Tabulation) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละและ/หรือค่าเฉล่ีย เมื่อ
ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้เสร็จ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกจดัส่งให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกาํหนดเขตการ
ใชท่ี้ดินภายในกองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรจะวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อครัวเรือน 
ซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้สรุปสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร ในพื้นท่ีเป้าหมายประกอบดว้ย 
รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้ครัวเรือน การถือครองท่ีดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดิน สถานท่ีขาย ลกัษณะการขนส่ง 
ภาวะหน้ีสินและการกูย้มืเงิน ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐและทศันคติในการผลิต 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชจะวิเคราะห์ในรูปค่าเฉล่ียต่อพื้นท่ี
เพาะปลูก 1 ไร่ ประกอบดว้ย สภาพการผลิต การใชปั้จจยัในการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนน้ี จะวิเคราะห์แยกตามชนิดพืชและตามกลุ่มชุดดิน/
ระดบัความเหมาะของดิน 
 นิยามตน้ทุน มีดงัน้ี 
 ตน้ทุนทั้งหมด คือ ตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตพืช ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี 

  ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผนัแปร + ต้นทุนคงที ่

 1.1) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิต ประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี 
และตน้ทุนทั้งหมด 
   ต้นทุนผันแปร (Variable costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต 
คือ เป็นปัจจยัการผลิตท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาการผลิตหน่ึงๆ 
ไดแ้ก่ ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเก่ียว ขนยา้ยและแปรรูปเบ้ืองตน้ก่อนขายและ
ค่าวสัดุ ปัจจยัการผลิต เป็นตน้ นัน่คือ เม่ือทาํการผลิตมากข้ึนค่าใชจ่้ายประเภทน้ียิง่สูงข้ึนเป็นเงาตามตวั
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มี 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใชจ่้ายของเกษตรกรผูผ้ลิต คือ ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดและท่ีไม่
เป็นเงินสด 
   - ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีผูผ้ลิตจ่ายออกไปจริงๆ เป็นเงินสดในการ
หาซ้ือวสัดุ ปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีต่างๆ ค่าจา้งแรงงานและค่าเช่าปัจจยัการผลิต 
เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตรหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 
   - ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด เป็นตน้ทุนผนัแปรท่ีผูผ้ลิต ไม่ไดจ่้ายออกไปจริงเป็นเงินสด 
ซ่ึงเป็นค่าปัจจยัการผลิตต่าง  ๆท่ีผูผ้ลิตเป็นผูผ้ลิตเองหรือแลกเปล่ียนหรือไดม้าฟรี เช่น แรงงานในครัวเรือน
หรือแรงงานแลกเปล่ียน ปัจจยัการผลิตของตนเองหรือไดม้าโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย อาทิ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีผลิตเอง สารเคมีท่ีไดม้าฟรี ปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะประเมินค่าออกมาเป็นตวัเงินและค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
   การคาํนวณต้นทุนผนัแปรมีวธีิการคาํนวณ ดังนี ้
   ตน้ทุนผนัแปร = ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินเพาะปลูก + ค่าใช้จ่าย 
       ในการดูแลรักษา + ค่าใชจ่้ายในการเก็บเก่ียว + ค่าวสัดุ 
      ปัจจยัการผลิต + ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร +  
       ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน + ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้  
   ค่าใชจ่้ายในการเตรียมดินเพาะปลูก = ค่าไถ + ค่าขนท่อนพนัธ์ุ + ค่าปลูก 
   ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา =  ค่าดายหญา้ + ค่าฉีดพ่นสารป้องกนัและปราบวชัพืช +  
       ค่าฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัและปราบศตัรูพืช + ค่าใหน้ํ้ า +  
      ค่าใส่ปุ๋ย 
   ค่าใชจ่้ายในการเกบ็เก่ียว = ค่าแรงงานในการตดัและมดั + ค่าแรงงานขนรถข้ึน 
   ค่าวสัดุปัจจยัการผลิต = จาํนวนวสัดุปัจจยัการผลิตท่ีใช ้X ราคาต่อหน่วย 
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = (ตน้ทุนผนัแปรเงินสด + ดอกเบ้ียเงินกู)้ X อตัราดอกเบ้ีย 
      เงินกู ้
   ดอกเบ้ียเงินกู ้ = เงินกูย้ืมท่ีใช้เพ่ือการผลิตพืชในรอบปีการผลิต X  
       อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงินท่ีกูย้มื 
 ปริมาณปัจจยัการผลิต เช่น ตน้พนัธ์ุ เมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ย เป็นตน้ วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่
หน่วยเป็นกิโลกรัมหรือเป็นลิตร 
 มูลค่าปัจจยัการผลิต วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาท 
 แรงงานคน เช่น กรณีของการทาํนาดาํ แรงงานในการถอนกลา้ แรงงานในการปักดาํ ใส่ปุ๋ย 
เกบ็เก่ียวผลผลิต วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นวนัต่อไร่ 
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 แรงงานเคร่ืองจกัร เช่น เตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร) หยอดเมลด็พนัธ์ุ เก็บเก่ียวผลผลิตวิเคราะห์
ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นชัว่โมงต่อไร่ 
 ค่าแรงงานเคร่ืองจกัร เช่น ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ค่าแรงงานในการเก็บผลผลิตวิเคราะห์
ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
 ค่าขนส่งผลผลิต วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร 
 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดตน้ทุนผนัแปร วิเคราะห์ในรูปของ
ค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ จาํนวนเงินท่ีคาํนวณ ไดใ้ส่ช่อง ไม่เป็นเงิน 
 ดอกเบ้ียเงินกู ้วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
 ค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
 ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของ
ผลผลิต คือไม่ว่าผลผลิตจะเป็นปริมาณเท่าไรก็ตาม เกษตรกรจะตอ้งเสียตน้ทุนในจาํนวนคงท่ีไม่วา่จะ
ผลิตหรือไม่ หรือจะมีการผลิตมากน้อยเพียงใด เป็นปัจจยัการผลิตท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิต ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัคงท่ีในการผลิต
ไดแ้ก่ ภาษีท่ีดิน ค่าใชท่ี้ดินและค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่มี 2 ประเภท คือ ตน้ทุน
คงท่ีท่ีเป็นเงินสดและท่ีไม่เป็นเงินสด 
 - ตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีผูผ้ลิตไดจ่้ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น ค่าภาษี
ท่ีดิน ซ่ึงตอ้งเสียทุกปี ไม่ว่าท่ีดินผนืนั้นจะใชป้ระโยชน์ในปีนั้นหรือไม่กต็าม ค่าเช่าท่ีดินท่ีใชใ้นการปลูกพืช 
ค่าดอกเบ้ียเงินกูท่ี้จ่ายสาํหรับเงินกูร้ะยะปานกลางและระยะยาวท่ีกูม้าเพื่อการเพาะปลูก 
 - ตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายท่ีท่ีเกษตรกรผูป้ลูกพืชไม่ไดจ่้ายออกไปเป็นตวัเงิน 
เป็นแต่เพียงค่าใชจ่้ายจากการประเมินเท่านั้น เพราะเกษตรกรอาจนาํเอาปัจจยัการผลิตของตนเองมาใชห้รือ
ไดม้าในรูปของส่ิงของ เช่น ค่าเสียโอกาสของการใชท่ี้ดินหรือค่าใชท่ี้ดิน เป็นการคิดค่าเช่าท่ีดินท่ีเป็น
ของตนเอง 
 การคาํนวณต้นทุนคงทีมี่วธีิการคาํนวณ ดังนี ้
 ตน้ทุนคงท่ี = ค่าภาษีท่ีดิน + ค่าใชท่ี้ดิน (หรือค่าเช่าท่ีดิน) +  
    ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 
 ค่าใชท่ี้ดิน =  จาํนวนท่ีดินท่ีเป็นของตนเอง X (ค่าเช่าเฉล่ีย 
    ต่อฤดูกาลผลิต – ค่าภาษีท่ีดิน) 
 วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
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 ค่าเช่าท่ีดิน = จาํนวนท่ีดินเช่า x ค่าเช่าเฉล่ียต่อฤดูกาลผลิต 
 ทั้งค่าเช่าท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 

 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร = 
มูลค่าเคร่ืองมือท่ีซ้ือมา มูลค่าซาก

จาํนวนปีท่ีใชง้าน
 

 วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 

 ค่าภาษีท่ีดิน = จาํนวนเน้ือท่ีปลูก X ค่าภาษีท่ีดินต่อไร่ 
 วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อไร่ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ 
 ต้นทุนทั้งหมด (Total costs) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี ทั้งท่ีเป็นเงินสด
และท่ีไม่เป็นเงินสด 
 ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ หมายถึง ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 
ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต คิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ีเพาะปลูกหน่ึงไร่ 
 ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็น
เงินสดท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต คิดเฉล่ียต่อผลผลิตหน่ึงหน่วยของผลผลิต มีหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม 
 1.2 การวเิคราะห์ผลผลติ ราคา และมูลค่าผลผลติ  
  ผลผลิตต่อไร่ หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดของผลผลิตท่ีผูผ้ลิตผลิตได ้คิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ีปลูกหน่ึงไร่ 
  ราคาของผลผลิต หมายถึง ราคาท่ีผูผ้ลิตขายไดห้รือรับจากการขายผลผลิต 
  มูลค่าผลผลิต หมายถึง มูลค่าผลผลิตทั้งหมดท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการผลิต (จาํนวนผลผลิตทั้งหมด
คูณดว้ยราคาของผลผลิต) 
  มูลค่าผลผลิตต่อไร่ หมายถึง มูลค่าผลผลิตทั้งหมดท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการผลิตคิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ี
เพาะปลูกหน่ึงไร่ 
 1.3 การวเิคราะห์ผลตอบแทนหรือรายได้จากการผลติพชื 
  ผลตอบแทนหรือรายไดจ้ากการผลิตพืช สําหรับกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทาํการวิเคราะห์ผลตอบแทน
หรือรายไดจ้ากการผลิตพืช 3 ประเภท เป็นการวิเคราะห์ต่อไร่ทั้ง 3 ประเภท 
  1) ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเป็นเงินสดต่อไร หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีอยูเ่หนือตน้ทุนเป็นเงินสด
คิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ีเพาะปลูกหน่ึงไร่ 
   ผลตอบแทนหรือรายได้เหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินสด (Net Cash Income) ผลการวิเคราะห์
ผลตอบแทนหรือรายไดเ้หนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด จะเป็นตวัแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีเป็น
เงินสดจากการผลิตว่าจะมีกาํไรหรือขาดทุนสุทธิเป็นตวัเงินจาํนวนเท่าไรทั้งน้ีคาํนวณตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด
ทั้งหมดทั้งตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี ผลการวิเคราะห์น้ีใชพ้ิจารณาประกอบการวางแผนการใชท่ี้ดิน 
กรณีท่ีผูว้างแผนตอ้งการทราบว่าเกษตรกรจะตอ้งลงทุน โดยเป็นจาํนวนเงินสดจริงๆ สาํหรับการผลิต
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พืชชนิดนั้นหรือกิจกรรมชนิดนั้นๆ เป็นจาํนวนเงินเท่าไร โดยท่ีเกษตรกรมีแรงงานของตนเองอยู่
จาํนวนหน่ึงและมีท่ีดินเป็นของตนเอง 
  2) ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีอยู่เหนือตน้ทุนผนัแปร 
คิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ีเพาะปลูกหน่ึงไร่ 
   ผลตอบแทนหรือรายไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปร (Gross Margin) ผลการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นถึง
ผลตอบแทนในเบ้ืองตน้จากการผลิตวา่จะไดก้าํไรหรือขาดทุนขั้นตน้เท่าไร ตน้ทุนผนัแปรเป็นตน้ทุน
ท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยตรงกบัผลผลิต ในช่วงระยะเวลาหน่ึงและค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะยงัไม่มีถา้ยงัไม่ได้
ทาํการผลิต เช่น ค่าวสัดุ ปัจจยัการผลิต ค่าแรงงานคน ค่าแรงงานเคร่ืองจกัร ค่าขนส่งผลผลิต เป็นตน้ 
ผลการวิเคราะห์นาํไปใชพ้ิจารณาประกอบในการวางแผนการใชท่ี้ดิน สาํหรับเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเป็นของ
ตนเองหรือเขา้ทาํเปล่าโดยไม่เสียค่าเช่า ซ่ึงผลตอบแทนขั้นตน้เป็นส่ิงแสดงความพอใจท่ีเกษตรกรจะ
ไดรั้บเม่ือเลือกผลิตพืชชนิดใดชนิดหน่ึง 
  3) ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดต่อไร่ หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีอยู่เหนือตน้ทุนทั้งหมด
คิดเฉล่ียต่อเน้ือท่ีเพาะปลูกหน่ึงไร่ 
   ผลตอบแทนสุทธิหรือรายไดเ้หนือตน้ทุนทั้งหมด (Net Return) ผลการวิเคราะห์แสดงถึงผล
การตอบแทนสุทธิจากการผลิตวา่เกษตรกร จะไดก้าํไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าไร การวิเคราะห์ผลตอบแทน
สุทธิใช้พิจารณาประกอบการวางแผนการใช้ท่ีดินสําหรับครัวเรือนเกษตรกรท่ีต้องใช้เงินลงทุนใน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนา เคร่ืองสูบนํ้ า เพื่อท่ีจะนาํมาเปรียบเทียบกบัครัวเรือนท่ีไม่
ตอ้งเสียตน้ทุนคงท่ี เพราะจะทาํใหท้ราบวา่ถา้เกษตรกรตอ้งเช่าท่ีดินทาํการเกษตรหรือตอ้งกูเ้งินมาเพื่อ
ซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตรแลว้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะคุม้กบัการลงทุนหรือไม่ หรือเกษตรกรยงัมี
ความพึงพอใจท่ีจะดาํเนินกิจกรรมการผลิตต่อไปหรือไม่ 
 การคาํนวณผลตอบแทนการลงทุน ดังนี ้
 ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตท่ีได้ทั้ งหมดกับ 
    ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด 
 ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตท่ีได้ทั้ งหมดกับ 
    ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
 ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตทั้งหมดกบัตน้ทุน 
    ทั้งหมด 
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2. วเิคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกจิ 
 การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตพืชเศรษฐกิจสาํหรับการกาํหนดเขตเหมาะสม
สาํหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดเ้อาหลกัการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการจดัทาํ โครงการมาประยกุตใ์ช้
กบัการผลิตพืช เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาตดัสินใจและกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและวางแผนการผลิตไดเ้หมาะสมสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  - ใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจผลิตหรือไม่ผลิต 
  - เพิ่มหรือลด ปริมาณการผลิต 
  - ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือการแข่งขนั 
  - ใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนการเพิ่มผลผลิตหรือลดตน้ทุนการผลิต 
 ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ 
 การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดห้รือความเหมาะสมท่ีจะ
ทาํการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยจะเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายผลผลิตกบัรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปกบัการ
ลงทุนทั้งหมด โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
 1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value-NPV) คือ จาํนวนผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับตลอด
ระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงอาจจะมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย ์หรือเป็นบวกก็ได ้ข้ึนอยู่กบัขนาดของมูลค่า 
ปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม (PVB) หักออกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) ของโครงการนั้น 
โดยหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ คือ 
  - จะยอมรับการลงทุนได ้เม่ือมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้จะไดรั้บมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของ
รายจ่ายท่ีคาดไว ้ทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก 
  - ไม่ควรยอมรับท่ีจะลงทุน จากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีไดรั้บเป็นลบ 

   สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณดงัน้ี 
 NPV = PVB – PVC 
 
 
 
 
 

 

หรือ 
B

1 r
C

1 r
 

  B C
1 r
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 ในท่ีน้ี NPV หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
  PVB หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวมของโครงการ 
  PVC หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมของโครงการ 
  Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
  Ct หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
 r หมายถึง อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 t หมายถึง ปีของโครงการ คือ ปีท่ี 1, 2,….n 
 n หมายถึง อายโุครงการ 
 2) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit –Cost   Ratio-B/C  Ratio) เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 
โดยดูจากค่าท่ีคาํนวณไดด้งัน้ี 
 - ถา้  B/C > 1 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นความคุม้ค่า 
 - ถา้  B/C = 1 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนไดเ้พียงแต่คุม้ทุนท่ีลงไป 
 - ถา้  B/C < 1 แสดงวา่ไม่ควรลงทุนในโครงการนั้นๆ เพราะจะทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนไม่
คุม้ค่าการลงทุน 

 สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
 B/C Ratio = PVB – PVC 
 
   
   
   

 PVB หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวมของโครงการ 
 PVC หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมของโครงการ 
 Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี  
 Ct หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
 r หมายถึง อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 t หมายถึง ปีของโครงการ คือ ปีท่ี 1, 2,….n 
 n หมายถึง อายโุครงการ 

 3. จุดคุ้มทุน (Break-even Point) คือ จุดท่ีรายรับทั้งหมดเท่ากบัตน้ทุนทั้งหมด เป็นการหาปริมาณ
ผลผลิตและราคาท่ีจุดคุม้ทุน 

1  

1  

= 
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 สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
 TR = TC 
 PQ = TFC + TVC 
  = TFC + (AVC)(Q) 
 (P-AVC)Q = TFC 

 Q =  

 TR หมายถึง รายรับรวมทั้งหมด 
 TC หมายถึง ตน้ทุนรวมทั้งหมด 
 P หมายถึง ราคา 
 Q หมายถึง ปริมาณผลผลิต 
 TFC หมายถึง ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด 
 TVC หมายถึง ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 
 AVC หมายถึง ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

 4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return-IRR) คือ อตัราคิดลดท่ีทาํให้
มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้ท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนหรือกล่าวอีกนยัก็คือ อตัราคิดลดท่ีทาํให้มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบัศูนยพ์อดี ดงันั้น ตวัช้ีวดั IRR เป็นค่าแสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ
โครงการ ซ่ึงถา้หาก IRR > อตัราคิดลด แสดงวา่โครงการมีความเหมาะสมทางการเงิน 
 วิธีทางเรขาคณิต (arithmetically) เป็นการคาํนวณค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราคิดลดกบั NPV 
2 คู่ กล่าวคือ อตัราคิดลดตวัตํ่ากว่าจะทาํให ้NPV มีค่าเป็นบวก ส่วนอตัราคิดลดตวัท่ีสูงกวา่ จะทาํให ้NPV 
มีค่าเป็นลบ ดงัสูตรต่อไปน้ี 

 IRR = rL + (ru - rL)  

 rL หมายถึง อตัราคิดลดตวัตํ่า 
 rU หมายถึง อตัราคิดลดตวัสูง 
 NPVL หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของอตัราคิดลดตวัตํ่า 
 NPVU หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของอตัราคิดลดตวัสูง 
 ดงันั้น ค่าท่ีคาํนวณไดก้คื็อ อตัราคิดลดท่ีทาํให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนยห์รือกคื็อค่า IRR นัน่เอง 

 5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ 
ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดกระแสเงินสดของโครงการ เช่น มีการเปล่ียนแปลงในตน้ทุน
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ค่าใชจ่้าย หรือรายได ้หรือเกิดการผิดพลาดจากการประเมินตน้ทุน และรายได ้ดงันั้นจึงควรนาํผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนมาพิจารณา โดยทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ หรือค่าใชจ่้ายมี
การเปล่ียนแปลงไปว่ามีผลกระทบอยา่งไร และทาํการทดสอบเพ่ือหาว่า ณ ระดบัตน้ทุนเพิ่มข้ึน หรือ
ผลตอบแทนลดลดมากกว่าเท่าไร ผูล้งทุนจึงไม่สามารถลงทุนในโครงการไดโ้ดยวิธี Switching Value Test 
(SVT) ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาดา้นตน้ทุนหรือรายไดท่ี้จะทาํให ้NPV = 0 และ B/C ratio = 1 ผลการ
คาํนวณถา้ SVTC หรือ SVTB ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าสูง หมายความว่า มีความเส่ียงของโครงการในดา้นตน้ทุน
หรือรายไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่าในทางตรงขา้ม ถา้ SVTC หรือ SVTB  ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าตํ่า หมายความว่า มีความ
เส่ียงของโครงการในดา้นตน้ทุนหรือรายไดอ้ยูใ่นระดบัสูง การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจึงแยกดงัน้ี 
 5.1 กรณีหาค่าตน้ทุน เพื่อวิเคราะห์ว่าตน้ทุนจะสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไรจึงจะทาํให้ NPV = 0 
และ B/C ratio = 1 
 SVT c = 	

	 	
x	100 

 กาํหนดให ้ SVTc = Switching Value Test ของตน้ทุน 
  NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
  PV of cost = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน 
  5.2 กรณีหาผลตอบแทน เพื่อวิเคราะห์วา่ผลตอบแทนจะสามารถลดลงไดร้้อยละเท่าไร จึงจะทาํให ้
NPV = 0 และ B/C ratio = 1 
 SVT B = 	

	 	
x	100 

 กาํหนดให ้ SVT B = Switching Value Test ของผลตอบแทน 
  NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
  PV of benefit = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน 

 6. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period-PB) หมายถึง ระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิจาก
การดาํเนินงานมีค่าเท่ากบัค่าลงทุนของโครงการ โดยพิจารณาถึงจาํนวนปีท่ีไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบั
เงินลงทุน ซ่ึงการคาํนวณหาระยะเวลาคืนทุน ทาํไดด้งัน้ี 

 ระยะเวลาคืนทุน (PB) = 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมด

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี
 

 ส่วนที ่2 วธีิการวเิคราะห์ ดําเนินการดังนี ้
 1. นาํขอ้มูลจากกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน มาจาํแนกพ้ืนท่ีระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดนั้นตามการจดัระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของดินซ่ึงนักวิชาการเกษตรท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ 
โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น 3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
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(S2) และพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และดาํเนินการจาํแนกพื้นท่ีเป็นระดบัประเทศ (ภาพรวม) 
ระดบัภาค 
 2. วิเคราะห์ความคุม้ค่าจากการลงทุน จุดคุม้ทุน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนและอ่ืน ๆ 
โดยไดด้าํเนินการแยกตามประเภทการผลิตพืชเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
  - พืชอายุสั้นเก็บเก่ียวคร้ังเดียว คิดค่าใชจ่้ายตั้งแต่กิจกรรมแรกถึงกิจกรรมสุดทา้ยไดผ้ลผลิต
ก่อนขาย ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ถัว่เหลือง ทานตะวนั และมนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 
  - พืชลม้ลุก ปลูกแลว้เกบ็เก่ียว ไดห้ลายคร้ัง ไดแ้ก่ สบัปะรดโรงงาน ออ้ยโรงงาน 
  - ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล ไดแ้ก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ ามนั ลาํไย เงาะ มงัคุด ล้ินจ่ี ทุเรียนและมะพร้าว 
เป็นตน้ 
 ส่วนที ่3 วธีิการวเิคราะห์ความคุ้มค่าการด้านเศรษฐกจิตามประเภทผลติพชื ดงัน้ี 
 1. พชือายุส้ันเกบ็เกีย่วคร้ังเดียว 
  - นาํขอ้มูลจากกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน มาจาํแนกพื้นท่ีตามระดบัความเหมาะสมท่ีปลูกพืชชนิดนั้น
ตามการจดัระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของดินซ่ึงนกัวิชาการเกษตรท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ โดยแบ่ง
พื้นท่ีเป็น 3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) และดาํเนินการจาํแนกพื้นท่ีเป็นระดบัประเทศ (ภาพรวม) 
ระดบัภาค 
  - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
 2. พชืล้มลุก 
  พืชลม้ลุก เป็นพืชท่ีปลูกแลว้เก็บเก่ียวไดห้ลายคร้ัง อาจถึง 2-3 ปี ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน และสับปะรด 
โรงงาน 
  - นาํขอ้มูลตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนของพืชท่ีสาํรวจไดแ้ต่ละปีมาหาค่าเฉล่ียจากจาํนวน
ปีท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นค่าเฉล่ียต่อปี โดยตน้ทุนปีท่ี 1 ท่ีจ่ายไปเป็นค่าเตรียมดิน ค่าปลูก และค่าพนัธ์ุ 
ถูกเฉล่ียไปในทุกปีท่ีเก็บผลผลิต ตน้ทุนรวมต่อไร่คิดจากค่าใชจ่้ายทุกประเภท ในแต่ละปีแลว้เฉล่ีย
ดว้ยจาํนวนปี 
  - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
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 3. ไม้ยนืต้น/ไม้ผล 
  ไมย้นืตน้/ไมผ้ล เป็นพืชชนิดท่ีปลูกคร้ังเดียวแต่เกบ็เก่ียวไดน้านหลายปี บางชนิดมีอายกุารเกบ็เก่ียว
ได ้25-30 ปี ดงัน้ี 
  - นาํขอ้มูลจากกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินมาวิเคราะห์ขอ้มูลใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนั 
  - จาํแนกช่วงอายขุองไมผ้ล/ไมย้นืตน้ โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนใหผ้ล ช่วงใหผ้ลจนถึงช่วงอายขุยั
ของพืช 
  - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอ่ืนๆ (ตามขอ้ 5) 
 สรุปผลการวเิคราะห์ 
 นาํผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน ความคุม้ค่าจากการลงทุนและอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยแยกเป็นระดบัประเทศ และระดบัภาค แบ่งพื้นท่ีการศึกษาเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และเลก็นอ้ย (S3) ;วิเคราะห์เปรียบเทียบในระดบัต่างๆ 
เป็นตน้ นาํเสนอในรูปตาราง ร้อยละ ความถ่ี แผนภาพ และคาํบรรยาย 
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