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บทท่ี 1  
บทนํา 

1.1 ภาพรวมการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับพชืเศรษฐกจิ  
 ทรัพยากรดินเป็นปัจจยัหลกัในการทาํเกษตรกรรม ซ่ึงมีอยา่งจาํกดั การใชท่ี้ดินท่ีไม่เหมาะสม
กบัศกัยภาพจะก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน ซ่ึงตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการทาํเกษตรกรรม 
ดงันั้น การใชท่ี้ดินให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาการเส่ือมโทรม
ทรัพยากรดินท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
 การกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับพืชเศรษฐกิจเป็นรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม
กบัศกัยภาพของทรัพยากรดินเพ่ือให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและลดผลกระทบกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยหลกัการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินเพื่อการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีเป้าหมายท่ี
สําคญั คือ การปรับสมดุลของอุปสงค์ และอุปทาน ของสินคา้เกษตรในแต่ละพ้ืนท่ี โดยการอาศยั
ขอ้มูลวิชาการ ดา้นกายภาพ และศกัยภาพของพื้นท่ี เป็นขอ้มูลพ้ืนท่ีฐานเบ้ืองต้นประกอบกบัการ
รวบรวมขอ้มูลดา้น พืช ปศุสัตว ์และประมง ตลอดจนเกษตรผสมผสาน ทั้งน้ีรวมทั้ง การวิเคราะห์
ร่วมกบัแนวโนม้ความตอ้งการของสินคา้เกษตรในตลาด เพ่ือหาความเหมาะสมในการทาํการเกษตร
แต่ละชนิดประเภทในการพ้ืนท่ีนั้นๆ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตในเขตเหมาะสม และการ
ปรับเปล่ียนในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอ้ย หรือไม่เหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้เกษตรกรมีผลประโยชน์ในรูปแบบ
กาํไร หรือรายไดเ้พ่ิมข้ึนกว่า การทาํการเกษตรในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมโดยภาครัฐให้ขอ้มูลวิชาการ 
แนะนาํสนบัสนุน และจูงใจใหแ้ก่เกษตรกร โดยอยูบ่นพ้ืนฐานเง่ือนไขเป็นไปตามความสมคัรใจ และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรเองเป็นหลกั 
 แต่อย่างไรก็ตาม การขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นงานท่ีพบ
ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานตลอดเวลาทุกขั้นตอน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจ และ
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ทั้งระดบันโยบาย และระดบัปฏิบติั โดยเฉพาะความรู้
ความเข้าใจในหลกัการ และกระบวนการขบัเคล่ือน ดงันั้นคู่มือแนวทางการขบัเคล่ือนเขตความ
เหมาะสมสาํหรับพืชเศรษฐกิจจึงเป็นแนวทางเพ่ือใหน้กัวางแผน นกัวิชาการและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
นาํไปใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและเสริมสร้างพฒันาสมรรถนะเพ่ือ
ปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์การดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศต่อไป 
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บทท่ี 2  
ความหมายและความสําคญั 

2.1 ความหมาย 
 การกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นการประเมินหาศกัยภาพหรือความ
เหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ีทาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศและสามารถแข่งขนักบั
ต่างประเทศได ้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการผลิตพืชเศรษฐกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สร้างสมดุลระหว่าง
อุปทานและอุปสงค ์แกปั้ญหาราคาสินเกษตรตกตํ่า เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดตน้ทุนการผลิต
ของเกษตรกรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 การกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีระบบฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย
ทรัพยากรท่ีดิน สภาพการใชท่ี้ดินในปัจจุบนั ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยา ทรัพยากรนํ้ า ทรัพยากรป่าไม ้
โครงการชลประทาน และขอบเขตการปกครอง ซ่ึงจะนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือกาํหนดเขต 
เหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่อไป 
 2.1.1 ความหมายพชืเศรษฐกจิ  
   พืชเศรษฐกิจ หมายถึง พืชท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิต สามารถนาํไปใช้ในการ
อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งอาหารและพลังงานของมนุษย์และสัตว์ มีลักษณะเด่นทางการค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถปลูกเป็นอาชีพ สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร และประเทศได ้
 2.1.2 ความหมายเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ  
   เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความ
เหมาะสมทางกายภาพปานกลางถึงสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจซ่ึงปลูกอยูใ่นปัจจุบนั สาํหรับพื้นท่ีอ่ืน
ท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ยและไม่เหมาะสม จะพิจารณาปรับเปล่ียนในการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกว่า 
และอยูน่อกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
 2.1.3  ความหมายกลุ่มชุดดนิ  
   กลุ่มชุดดิน หมายถึง หน่วยของแผนท่ีดินท่ีกรมพฒันาท่ีดินจดัทาํข้ึน โดยการรวมชุดดิน
ท่ีมีลกัษณะ สมบติั และศกัยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจดัการดินท่ีคลา้ยคลึงกนั มาไวเ้ป็นกลุ่ม
เดียวกนั เพ่ือประโยชนใ์นการให้คาํแนะนาํ การตรวจสอบลกัษณะดิน การใชท่ี้ดิน และการจดัการดิน
ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร 
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 2.1.4 ความหมายหน่วยทีด่นิ  
   หน่วยท่ีดิน เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะของดินให้
ครอบคลุมในดา้นการจดัการและการอนุรักษ์ เพ่ือจดัเป็นหน่วยท่ีดินท่ีมีสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละ
หน่วยท่ีดินนั้นๆ 
 2.1.5 ความหมายสภาพการใช้ทีดิ่น  
   สภาพการใชท่ี้ดิน หมายถึง การใชท่ี้ดินเพ่ือสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ 
เช่น การทาํเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ โดยระบุว่า บนท่ีดินนั้นๆ 
ถูกใชป้ระโยชน์/ทาํกิจกรรม ปกคลุมดว้ยส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ตลอดจนการกระทาํของมนุษย ์
เช่น ป่าไม ้ท่ีหินโผล่ ชายหาด และ เหมืองแร่ เป็นตน้ 
 2.1.6 ความหมายคุณภาพทีด่นิ  
   คุณภาพท่ีดิน หมายถึง คุณสมบติัของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืช คุณภาพท่ีดินอาจประกอบดว้ยสมบติัดินตวัเดียวหรือหลายตวัก็ได้ คุณภาพท่ีดินท่ีนํามา
ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบของ FAO Framework (1983) 
มีทั้งหมด 25 ชนิด สาํหรับประเทศไทย พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีควรนาํมาใชป้ระเมินความเหมาะสมทาง
กายภาพ มี 13 ชนิด 
 2.1.7 ความหมายการประเมนิคุณภาพทีด่นิ 
   การประเมินคุณภาพท่ีดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของทรัพยากรท่ีดินต่อการใช้
ประโยชนท่ี์ดินประเภทต่าง  ๆในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนักรมพฒันาท่ีดิน โดยกองนโยบาย
และแผนการใชท่ี้ดินไดใ้ชว้ิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินของ FAO Framework (1983) มาประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 2.1.8 ความหมายการประเมนิคุณภาพทีด่นิด้านกายภาพ  
   การประเมินคุณภาพท่ีดินทางด้านกายภาพ เป็นการประเมินเชิงกายภาพว่าท่ีดินนั้น 
มีความเหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 

2.2 ความสําคญั 
 2.2.1 ความสําคญัของพชืเศรษฐกจิ  
   1) ความมัน่คงทางอาหารของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคญั ความต้องการพืช
อาหารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารประสบปัญหาดว้ย
ขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี เทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ทาํใหไ้ม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดตน้ทุนการผลิต
พืชอาหารได ้บางคร้ังผลิตเกินความตอ้งการของตลาด ทาํใหร้าคาสินคา้เกษตรตกตํ่า 
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   2) ความมัน่คงดา้นพลงังาน ประเทศไทยยงัขาดความมัน่คงดา้นพลงังาน เน่ืองจากตอ้ง
นาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงปีละไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นลา้นบาท ประเทศไทยตอ้งกาํหนดนโยบายพลงังานทดแทน
จากพืช เศรษฐกิจ โดยใชอ้อ้ย (กากนํ้ าตาล) และมนัสําปะหลงัในการผลิตเอทานอลเพ่ือนาํมาผลิต
นํ้ามนัแก๊สโซฮอล และปาลม์นํ้ามนัเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 
   3) มูลค่าการส่งออก  ราคาผลผลิต พืชเศรษฐกิจเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้ง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรเป็นจาํนวนมาก พืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ขา้ว ยางพารา มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ามนั 
ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเล้ียงสัตว์ มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 842,490 ลา้นบาท และจาํนวน
เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ทั้ง 6 ชนิดขา้งตน้เป็นส่วนใหญ่ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ประกอบกบัเป็น
สินคา้ท่ีมีปัญหาความไม่สอดคลอ้งระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ทาํให้มีปัญหาราคาผนัผวนให้ตอ้ง
แกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.2 ความสําคญัของเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
   การปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดของประเทศไทย ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนหน่ึงนาํพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย หรือไม่เหมาะสมมาใชป้ลูกพืช ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑต์ํ่า ตน้ทุนการผลิตสูง และหลายชนิดมีปริมาณเกินความ
ตอ้งการของตลาด จึงตอ้งมีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยา่งเหมาะสมสาํหรับพืชเศรษฐกิจ 
   การบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นแนวคิดท่ีดาํเนินการภายใตน้โยบายของรัฐบาล 
ในการจดัการและใช้ท่ีดินของประเทศเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด จึงตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพหรือความ
เหมาะสมของทรัพยากรท่ีดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็น
กลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนให้การบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยนาํเขต
เหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไปดาํเนินการ ดงัน้ี 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในเขตเหมาะสมสูง และปานกลาง 
   2) ปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตในเขตเหมาะสมนอ้ย และเขตไม่เหมาะสม 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทท่ี 3 
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.1 ทรัพยากรดนิ 
 3.1.1 กลุ่มชุดดิน 
   1) ความเป็นมา 
    กรมพฒันาท่ีดินไดจ้ดัทาํแผนท่ีความเหมาะสมของดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระดบัจงัหวดั มาตราส่วน 1:50,000 ข้ึนในปี 2530-2534 โดยใชล้กัษณะและสมบติัดินท่ีมีผลต่อการใช้
ประโยชนท่ี์ดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและทางดา้นปฐพีกลศาสตร์บางกิจกรรม ไดแ้ก่ ชนิดและ
ปริมาณวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบดิน ชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดิน ความลาดชนัของพื้นท่ี สภาพพ้ืนท่ีท่ี
เกิดดิน ระยะเวลาและการพฒันาการของดิน สภาพความช้ืนของดิน สภาพการแช่ขงันํ้าหรือการอ่ิมตวั
ดว้ยนํ้ าของดิน การระบายนํ้ าของดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดิน ชนิดวสัดุตน้กาํเนิดดินหรือ
ชนิดของช้ินส่วนเน้ือหยาบ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเคม็ของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลกัษณะ
และสมบติัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืชท่ีปลูก  
    ต่อมาในปี 2545 ไดมี้การปรับฐานขอ้มูลกลุ่มชุดดินใหม่บนแผนท่ีภูมิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 
และบนภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน
รับผิดชอบ ขอ้มูลกลุ่มชุดดินระดบัน้ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับกาํหนดเขตความเหมาะสมของดินสาํหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
    กลุ่มชุดดินจาํแนกได ้62 กลุ่มชุดดิน สามารถจดักลุ่มชุดดินตามสภาพพ้ืนท่ีและเขต
ความช้ืนดินได ้4 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
    1.1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ย
นํ้า ดินมีการระบายนํ้ าเลวมาก เลวหรือค่อนขา้งเลว ประกอบดว้ย 28 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58 และ 59 
พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ 
    1.2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน  
ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป ประกอบดว้ย 22 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 
28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 พบในพ้ืนท่ีดอน
ของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกบางพ้ืนท่ี  
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     1.3)  กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ดินมีการระบายนํ้าดี
ปานกลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป ประกอบดว้ย 11 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 
34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 พบในพื้นท่ีดอนของภาคใตแ้ละพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
     1.4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลาดชนัสูงหรือพ้ืนท่ีภูเขา มีความลาดชนัมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต ์ประกอบดว้ย 1 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ กลุ่มชุดดิน
แต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะและสมบติัเด่นประจาํแต่ละกลุ่มชุดดินแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพในการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน 
 3.1.2 การจดัทาํหน่วยทีด่นิ 
   1) ความหมายหน่วยท่ีดิน 
    หน่วยท่ีดิน คือ หน่วยลกัษณะและสมบติัดินและท่ีดิน ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์
ลกัษณะและสมบติัดินและท่ีดินร่วมกนักบัลกัษณะการใชท่ี้ดินและการจดัการดิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สาํหรับนาํไปประเมินคุณภาพ เช่น ขอ้มูลดิน สภาพการใชท่ี้ดิน เขตชลประทานหรือแหล่งนํ้า เขตการ
จดัรูปท่ีดิน เป็นตน้ 
    การจัดทาํหน่วยท่ีดินเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะและสมบติัของดินให้ครอบคลุม
คุณภาพท่ีดินท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมท่ีดินกบัการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดขอ้มูลท่ีใช้
ในการวิเคราะห์และจดัทาํหน่วยท่ีดิน ประกอบดว้ย 
    1.1) ขอ้มูลดินและท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินและชั้นขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเค็มของดิน อนัตรายจากการถูกนํ้ าท่วม 
ความลาดชนัของพ้ืนท่ี ปริมาณนํ้ าฝน การตกแพร่กระจายและเส้นชั้นนํ้ าฝน เส้นชั้นความสูงและ
อุณหภูมิดิน เป็นตน้ 
    1.2) ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดิน เช่น ชนิดของพืชพรรณ การจดัการดินและพืช การใช้
ประโยชนอ่ื์น  ๆนอกภาคการเกษตร 
    1.3) ขอ้มูลดา้นการจดัการดิน เช่น การยกร่อง การทาํคนันากกัเก็บนํ้ า การชลประทาน
และแหล่งนํ้า 
    1.4) ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น เขตการจดัรูปท่ีดิน และพระราชบญัญติั อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน 
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   2) ขั้นตอนการวิเคราะห์และจดัทาํหน่วยท่ีดิน 
    นาํขอ้มูลทรัพยากรดิน สภาพการใชท่ี้ดิน การจดัการดิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีรวบรวมมาได ้
ทาํการซอ้นทบัโดยใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็จะไดห้น่วยท่ีดินสาํหรับนาํไปประเมินความ
เหมาะสมของดิน และท่ีดินตามคู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ (กองวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2542) 
   3) หน่วยท่ีดินและอธิบายหน่วยท่ีดิน 
    ขอ้มูลชลประทานใชส้ัญลกัษณ์ I เป็นตวัแทน ในกรณีของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสาํหรับ
ปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินในท่ีลุ่มจะใชส้ญัลกัษณ์ M เป็นตวัแทน  
 3.1.3 คุณภาพทีด่นิ 
   1) การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
    การประเมินคุณภาพท่ีดินมีหลายวิธี ในอดีตท่ีผ่านมากรมพฒันาท่ีดินยดึหลกัการใน
การประเมินคุณภาพท่ีดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ซ่ึงสามารถ
ตอบวตัถุประสงคไ์ดใ้นระดบักวา้งๆ เท่านั้น ในปี 2527 กรมพฒันาท่ีดินไดเ้ร่ิมนาํเอาวิธีการประเมิน
คุณภาพท่ีดินของ FAO, 1983 มาใช ้เน่ืองจากสามารถตอบวตัถุประสงคไ์ดค้รอบคลุมในทุกระดบัของ
การสาํรวจ 
    การประเมินคุณภาพท่ีดินตามหลกัการของ FAO สามารถทาํได ้2 รูปแบบ คือ การ
ประเมินทางดา้นคุณภาพหรือดา้นกายภาพว่าท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมมากหรือนอ้ยต่อการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินประเภทต่างๆ และการประเมินทางดา้นปริมาณหรือดา้นเศรษฐกิจในรูปของตวัเงินของการ
ลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
    คู่มือแนวทางฉบบัน้ีมีเน้ือหาเฉพาะการประเมินทางดา้นคุณภาพหรือดา้นกายภาพ
เท่านั้น ปัจจยัท่ีนาํมาใช้ในการประเมิน ไดแ้ก่ สภาพการใช้ท่ีดินและความตอ้งการปัจจยัในการใช้
ท่ีดิน 
    คุณภาพท่ีดิน คือ คุณสมบติัของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
พืช คุณลกัษณะท่ีดินอาจประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีดินตวัเดียวหรือหลายตวักไ็ด ้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
เจริญโตของพืชไม่เท่ากนั มีทั้งหมด 25 ชนิด สาํหรับประเทศไทยไดพ้ิจารณาแลว้ว่าคุณภาพท่ีดินท่ี
สมควรนาํมาใชป้ระเมินมี 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
    1.1) ความเขม้ของแสงอาทิตย ์(radiation regime : u) ไดแ้ก่ ความยาวของช่วงแสง 
    1.2) ระบอบอุณหภูมิ (temperature : t) ไดแ้ก่ ค่าอุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก 
    1.3) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (moisture availability : m) ไดแ้ก่ ปริมาณ
นํ้าฝนเฉล่ียในรอบปีหรือความตอ้งการนํ้าในช่วงการเจริญเติบโต โดยพิจารณาร่วมกบัการแพร่กระจายของฝน
และลกัษณะของเน้ือดิน  
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    1.4) ความเป็นประโยชนข์องออกซิเจนต่อรากพืช (oxygen availability : o) ไดแ้ก่ สภาพ
การระบายนํ้าของดิน 
    1.5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability : s) ไดแ้ก่ ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
โดยพิจารณาร่วมกบัความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    1.6) ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (nutrient retention : n) ไดแ้ก่ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน (CEC) และอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส (% BS)  
    1.7) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (rooting conditions : r) ไดแ้ก่ ความลึกของดิน ความลึก
ของระดบันํ้ าใตดิ้นและชั้นการหยัง่ลึกของราก ประกอบดว้ยปริมาณกอ้นกรวดหรือเศษหิน ลกัษณะ
ของเน้ือดิน โครงสร้างดินและการเกาะตวัของดิน  
    1.8) ความเสียหายจากนํ้าท่วม (flooding hazard : f) ไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังท่ีนํ้าท่วมในรอบปี
ท่ีกาํหนดไว ้
    1.9) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salt : x) ไดแ้ก่ ปริมาณเกลืออิสระท่ีสะสมมาก
เกินพอจนเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช 
    1.10) สารพิษ คุณลกัษณะของดิน (soil toxicity : z) ไดแ้ก่ ระดบัความลึกของจาโรไซต ์
และปฏิกิริยาดินท่ีทาํใหเ้หลก็และอะลูมิเนียมละลายออกมามาก 
    1.11) สภาวะการเขตกรรม (soil workability : k) ไดแ้ก่ ชั้นความยากง่ายในการเขตกรรม 
    1.12) ศกัยภาพในการใชเ้คร่ืองจกัรกล (potential formechanization : w) ไดแ้ก่ ความลาดชนั
ของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล่หรือกอ้นหินโผล่ 
    1.13) ความเสียหายจากการกร่อน (erosion hazard : e) ไดแ้ก่ ความลาดชนัของพ้ืนท่ี
และปริมาณดินท่ีสูญเสีย 
   2) วิธีการวดัและประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน 
    การประเมินคุณภาพท่ีดินใชล้กัษณะและสมบติัของท่ีดินประจาํหน่วยท่ีดินมาเป็น
ตวัแทนในการคาดคะเนร่วมกนั  โดยพิจารณาลกัษณะและสมบติัของท่ีดินท่ีเป็นขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุด
ต่อการเจริญเติบโตของพืช กจ็ะไดร้ะดบัความเหมาะสมของคุณภาพท่ีดิน 
 3.1.4 ดนิท่ีมปัีญหาต่อการเกษตรและปัญหาของทรัพยากรดนิ 
   1) ดินปัญหา 
    ดินปัญหา หมายถึง ดินท่ีมีสมบติับางประการไม่เหมาะสมหรือมีความเหมาะสมนอ้ย
สาํหรับการปลูกพืช ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือจากการใชท่ี้ดินอยา่งไม่ระมดัระวงั ทาํใหดิ้นเส่ือมโทรม
ลงจนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืชไดต้ามปกติ   
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    ดินท่ีมีปัญหาต่อการเกษตรกรรม มีดงัน้ี คือ 
    1.1) ดินเค็ม (Saline Soil) หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือละลายนํ้ าไดอ้ยู่ใน
สารละลายดินมากจนมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช มีค่าการนําไฟฟ้าของ
สารละลายดินท่ีสกดัไดจ้ากดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ ามากกว่า 2 เดซิซีเมนตต่์อเมตร โดยปกติจะพบชั้นดิน
ดานแน่นทึบท่ีมีเกลือสะสมมากภายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผิวดิน และมีคราบเกลือกระจดั
กระจายอยูบ่ริเวณผวิดินมาก สาํหรับปัญหาดินเคม็ ไดแ้ก่ 
      (1) จาํกดัชนิดพืชท่ีปลูกเน่ืองจากพืชไดรั้บผลกระทบจากความเคม็ของดิน เม่ือดิน
มีค่าความนาํไฟฟ้าของสารละลายในดิน มีค่ามากกวา่ 4 เดซิซีเมนตต่์อเมตร 
      (2) ดินและนํ้าเคม็ทาํใหไ้ม่เหมาะสมสาํหรับใชท้าํการเกษตรกรรมและใชอุ้ปโภคบริโภค 
      (3) ดินมีโครงสร้างแน่นทึบทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและการชอนไช
ของรากพืช 
      (4) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
      (5) เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารทาํใหพื้ชขาดธาตุอาหารหรือมีมากจนเป็นพิษ
ต่อพืช เช่น ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหลก็ แมงกานีส ทองแดง สังกะสีและโคบอลต ์
ทาํใหมี้ธาตุโบรอนและโซเดียมมากจนเป็นพิษ 
      (6) พ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเลมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงประจาํวนั มีเน้ือดินเป็นดินเลนเค็ม
และนํ้าทะเลท่วมเป็นประจาํทุกวนั จึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
      (7) ขาดแคลนแหล่งนํ้าจืดและระบบการชลประทาน 
    1.2) ดินเปร้ียวจดั (Acid Sulfate Soil) หมายถึง ดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็น
กรดรุนแรงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากตะกอนนํ้าทะเลท่ีมีสารประกอบกาํมะถนัมาก [ไพไรต ์(pyrite) : Fe2S] 
ชั้นดินน้ีเม่ือแห้งจะเกิดจุดประสีเหลืองฟางขา้ว [จาโรไซต ์(jarosite) : KFe3(SO4)2(OH)6] หรือดินมีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 4.0 ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดินสาํหรับ
ปัญหาดินเปร้ียวจดั ไดแ้ก่ 
      (1) จาํกดัชนิดพืชท่ีปลกู เน่ืองจากมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรด
รุนแรงมากท่ีสุด 
      (2) ดินมีโครงสร้างเป็นกอ้นเหล่ียมแน่นทึบ เม่ือดินแห้งจะแข็ง แตกระแหง
กวา้งและลึก เกิดรอยไถลในหน้าตดัดิน ดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือการเกษตร ทาํให้เป็น
อุปสรรคต่อการไถพรวนและรากพืชฉีกขาด  
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      (3) นํ้ าเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก ทาํให้ไม่เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรมและใชอุ้ปโภคบริโภค 
      (4) เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม สังกะสี โมลิบดินมั
และทองแดง เป็นตน้ 
      (5) มีสารประกอบหรือธาตุบางชนิดละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
เช่น สารประกอบของเหลก็ แมงกานีส อะลูมิเนียม และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์โดยไปยบัย ั้งการเจริญ
เติบของรากพืชและทาํใหร้ากพืชท่ีแตกใหม่เน่าตาย  
      (6) ยบัย ั้งกิจกรรมของจุลินทรียท่ี์ช่วยยอ่ยอินทรียวตัถุ  
      (7) ส่ิงก่อสร้างต่างๆ และอุปกรณ์การเกษตร เกิดการกดักร่อน ชาํรุดเสียหาย
และมีอายกุารใชง้านสั้นลง 
    1.3) ดินอินทรีย ์(Organic Soil) หมายถึง ดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์รือเศษซากพืชจาก
ใบไม ้รากไมแ้ละก่ิงไมส้ะสมกนัมากเป็นชั้นหนาเท่ากบัหรือมากกว่า 40 เซนติเมตร ภายในความลึก 
80 เซนติเมตรจากผิวดิน รองรับดว้ยชั้นดินท่ีเป็นดินเลนเละของตะกอนนํ้าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิด
เป็นดินกรดกาํมะถนัหรือดินเปร้ียวจดั พบมากในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าขงันานเกือบตลอดปีหรือพื้นท่ีพรุตาม
ชายฝ่ังทะเล สาํหรับปัญหาดินอินทรีย ์ไดแ้ก่ 
      (1) จาํกดัชนิดพืชท่ีปลูก เน่ืองจากวสัดุอินทรียเ์กาะตวักนัอยา่งหลวมในสภาพ
นํ้าแช่ขงันานเกือบตลอดปี 
      (2) มีเศษก่ิงไม ้ตอไมแ้ละรากไมอ้ยู่ใตดิ้นมาก ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้
ท่ีดินเพือ่ปลูกพชื 
      (3) การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลกูทาํไดย้ากลาํบาก ไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลหรือ
เคร่ืองทุ่นแรงได ้ตอ้งใชแ้รงงานจากคนเท่านั้น 
      (4) วสัดุอินทรียเ์ม่ือแห้งจะยบุตวัมาก ทาํใหร้ากพืชโผล่มาอยูบ่นผิวดิน พืชท่ีปลูก
จะเอียงและลม้ง่าย 
      (5) วสัดุอินทรียเ์ม่ือแหง้จะติดไฟง่ายและดบัยาก สูญเสียความสามารถในการอุม้นํ้ า
และดูดซบัธาตุอาหารพชื 
      (6) ดินและนํ้าเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจดัมากทาํใหไ้ม่เหมาะสมสาํหรับ
ใชท้าํการเกษตรกรรมและใชอุ้ปโภคบริโภค 
      (7) เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร ทาํให้พืชแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม สงักะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินมั แมกนีเซียมและแมงกานีส  
      (8) เกิดความเป็นพิษของเหลก็และอะลูมิเนียม  
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      (9) เส่ียงต่อการถูกนํ้าท่วมในฤดูฝน ทาํความเสียหายใหก้บัพืชท่ีปลูก 
      (10) ขาดแคลนแหล่งนํ้าจืดและไม่มีระบบการชลประทาน 
      (11) เสียค่าใชจ่้ายในการจดัการดินสูง ถึงแมว้่าจะมีการปรับปรุงแลว้ผลผลิตก็
ยงัต ํ่าและมีอายกุารเกบ็เก่ียวผลผลิตสั้น 
    1.4) ดินทราย (Sandy Soil) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วนหนาเท่ากบัหรือมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน และรวมถึงบางพ้ืนท่ีมีชั้นดินทรายหรือดิน
ทรายปนดินร่วนหนา 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ปัญหาดินทราย ไดแ้ก่ 
      (1) ดินมีความสามารถในการอุม้นํ้ าและดูดซบัธาตุอาหารตํ่า 
      (2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
      (3) ในบริเวณท่ีดอนและพ้ืนท่ีลาดชนั ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสีย
หนา้ดินและสูญเสียส่ิงท่ีเป็นประโยชนต่์อพืช เกิดเป็นร่องกวา้งและลึก 
      (4) ขาดแคลนนํ้าและแหล่งนํ้าชลประทานโดยเฉพาะในบริเวณท่ีดอน 
    1.5) ดินต้ืน (Shallow Soil) หมายถึง ดินท่ีมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง กอ้นกรวด
หรือเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ล ชั้นหินพ้ืน ชั้นดาน
แขง็หรือชั้นเช่ือมแขง็ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน สาํหรับปัญหาดินต้ืน ไดแ้ก่ 
      (1) มีชั้นลูกรังหรือกอ้นกรวดปริมาณมากในระดบัต้ืนถึงต้ืนมาก และอาจพบ
กระจดักระจายอยูบ่นผิวดินมาก ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและการชอนไชของรากพืชลงไป
หาธาตุอาหารและนํ้า 
      (2) มีส่วนประกอบของช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก ทาํให้มีเน้ือดินนอ้ย ความสามารถ
ในการอุม้นํ้าและดูดซบัธาตุอาหารตํ่า ดินขาดนํ้ าเร็ว สูญเสียธาตุอาหารหรือสูญเสียส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืชไดง่้าย 
      (3) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
      (4) ขาดแคลนนํ้าและแหล่งนํ้าชลประทาน 
      (5) จาํกดัชนิดพืชท่ีจะนาํมาปลูก 
      (6) พ้ืนท่ีลาดชนั ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและสูญเสีย
ส่ิงท่ีเป็นประโยชนต่์อพืชไดง่้ายเกิดเป็นร่องกวา้งและลึก 
      (7) ขาดแคลนนํ้าและแหล่งนํ้าชลประทาน 
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    1.6) ดินกรด (Acid Soil) หมายถึง ดินท่ีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนอ้ยกว่า 
7.0 แต่ปัญหาดินกรดท่ีมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชเพ่ือการเจริญเติบโตและการ
ใหผ้ลผลิตตามปกติ มีค่านอ้ยกว่า 5.5 ปัญหาดินกรด ไดแ้ก่ 
      (1) ดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
      (2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
      (3) เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารหรือทาํใหพ้ชืขาดธาตุอาหารได ้
    1.7) ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า (Low Soil Fertility)หมายถึง ดินท่ีมี
อินทรียวตัถุ อตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัตํ่าหรือมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของพชื ทาํใหเ้จริญเติบโตไม่ดีและใหผ้ลผลิตตํ่า สาํหรับปัญหาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ไดแ้ก่ 
      (1) ดินมีอินทรียวตัถุตํ่า 
      (2) มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนต่์อพืชตํ่า 
      (3) ความสามารถในการดูดซบัและปลดปล่อยธาตุอาหารตํ่า 
      (4) ปฏิกิริยาดินเป็นกรด เน่ืองจากผ่านการสูญเสียธาตุท่ีเป็นด่างและธาตุ
อาหารพืชออกไปจากดิน 
    1.8) การชะลา้งพงัทลายของดิน  
      การชะลา้งพงัทลายของดิน หมายถึง การท่ีหนา้ดินถูกกร่อนเป็นร่องกวา้งและลึก 
โดยกระบวนการท่ีทาํให้หนา้ดินเกิดการแตกและฟุ้งกระจายโดยแรงกระแทกของเม็ดฝน แรงลมหรือ
จากการกระทาํของมนุษยแ์ลว้เกิดการพดัพาโดยนํ้ า ลมและตวัการอ่ืนๆ จากท่ีหน่ึงไปตกทบัถมในท่ี
อ่ืน ทาํให้พืชท่ีปลูกเสียหาย เกิดการสูญเสียส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ซ่ึง
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเกษตรกรรม 
      (1) ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน 
       สูญเสียหนา้ดินและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น อินทรียวตัถุ ธาตุอาหาร
พืชและส่ิงท่ีมีชีวิตในดิน เม่ือเกิดการชะลา้งพงัทลายอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะทาํให้เกิดเป็นร่อง
กวา้งและลึก ทาํความเสียหายให้กบัพ้ืนท่ีและพืชพรรณท่ีปลูก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงดิน  
    1.9) การใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน 
      การใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน หมายถึง การดดัแปลง
พ้ืนท่ีไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งถาวรตามศกัยภาพของท่ีดิน เช่น การยกร่องปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชไร่หรือพืชผกั 
ในพ้ืนท่ีลุ่มท่ีมีนํ้าขงัหรือมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกขา้ว หรือการปรับ
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พ้ืนท่ีและทาํคนัดินกกัเก็บนํ้ าสําหรับปลูกขา้ว ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวตามศกัยภาพเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมสาํหรับ
ปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืไร่หรือพืชผกั เป็นตน้ 
     (1) ปัญหาการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดินในพื้นท่ีลุ่ม 
      พ้ืนท่ีลุ่มเป็นพ้ืนท่ีมีนํ้ าขงัหรือมีนํ้ าใต้ดินต้ืน การยกร่องปลูกพืชอย่างถาวร
สาํหรับปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชไร่และพืชผกั อาจเส่ียงต่อการถูกนํ้ าไหลบ่าทาํความเสียหายใหก้บัพืช
ท่ีปลูก หรือมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ทาํใหพื้ชท่ีปลูกประสบปัญหารากเน่า ทาํความเสียหายกบัพืชท่ีปลูกได ้
     (2) ปัญหาการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดินในพื้นท่ีดอน 
      พ้ืนท่ีดอนเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชท่ีไม่ชอบใหมี้นํ้าขงั การดดัแปลงพ้ืนท่ี
อยา่งถาวร โดยการทาํคนันากกัเกบ็นํ้าสาํหรับปลูกขา้วอาจประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า  
     (3) ปัญหาการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดินในพื้นท่ีลาดชนัสูง 
      การเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีลาดชนัสูงยากต่อการจดัการดูแลรักษา ทาํใหห้นา้ดิน
ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายหรือเกิดดินถล่ม ทาํความเสียหายให้กบัพ้ืนท่ีเพาะปลูกและพืชท่ีปลูก 
ทาํลายระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
     (4) ปัญหาการใชท่ี้ดินอย่างไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดินในกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมี
โครงสร้างพ้ืนฐานสมบูรณ์ดา้นการเกษตรกรรม การขดุทราย บ่อดินหรือบ่อลูกรังในพ้ืนท่ีเหมาะสมดี
สาํหรับการเกษตรกรรม เป็นตน้ 
    1.10) พ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซอ้น (Slope Complex) หมายถึง พ้ืนท่ีภูเขาหรือเทือกเขาท่ีมี
ความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์การทาํการเกษตรในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีจะยากต่อการจดัการดินและ
การดูแลรักษา เน่ืองจากหนา้ดินเกิดการกร่อนอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงและพ้ืนท่ีตอนล่าง สาํหรับปัญหาพื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น ไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ีมีความลาดชนั
สูง ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมยากต่อการจดัการดูแลรักษา เส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลาย
สูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและทาํลายระบบนิเวศวิทยาของส่ิงแวดลอ้มและป่าไม  ้ดงันั้น จึงควรมี
การศึกษาสภาพพ้ืนท่ี และศกัยภาพของดินก่อน และถา้จาํเป็นควรทาํการเกษตรแบบวนเกษตร เพื่อรักษา
ระบบนิเวศของป่าไมไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรม 
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3.2 สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 การใชป้ระโยชนท่ี์ดินเป็นขอ้มูลสาํคญัในการวิเคราะห์เขตเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ 
หากมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดงักล่าวก็จะอนุมานไดว้่าเกษตรกรในพ้ืนท่ีดงักล่าวมีทศันคติในเชิง
บวกกบัพืชดงักล่าว และยงัจะทราบเน้ือท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ทาํ
ให้ทราบว่าบริเวณจงัหวดัไหนเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญั นอกจากน้ีแลว้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในช่วง
ระยะเวลาท่ีต่างกนัยงัแสดงถึงการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินซ่ึงหมายถึงแนวโนม้การผลิตทางการเกษตร 
ทั้งน้ีหากวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกบัความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจแลว้ ทาํให้
ทราบว่ามีการปลูกพืชดงักล่าวในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมมากน้อยอย่างไร สภาพการใช้
ประโยชนท่ี์ดินในรูปแบบ Shapefile ทัว่ประเทศนั้นไดท้าํการวิเคราะห์โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้
ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน โดยการแปลภาพถ่ายทางอากาศสี (Color 
Orthophoto) และภาพถ่ายดาวเทียม SPOT-5 และ THEOS ร่วมกบัการสาํรวจภาคสนาม  
 สาํหรับการนาํขอ้มูลสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในรูปแบบ shapefile มาวิเคราะห์ในการกาํหนด
เขตเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจน้ี เลือกเฉพาะสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
ท่ีสนใจและมาวิเคราะห์เท่านั้น ซ่ึงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดงักล่าวนั้นอาจจะอยูใ่นและนอกเขตป่าไมต้าม
กฎหมาย ดงันั้นจะตอ้งนาํไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอบเขตป่าไมต้ามกฎหมายเพ่ือกาํหนดเขตเหมาะสมของ
ท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีนอกเขตป่าไมต้ามกฎหมายเท่านั้น 
 ในการกาํหนดเขตเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ ขอบเขตป่าไมต้ามกฎหมายจะมีความสาํคญั
ในการวิเคราะห์ เน่ืองจากจะไม่นาํพ้ืนท่ีในเขตป่าไมต้ามกฎหมายมาพิจารณา การใชป้ระโยชน์สาํหรับ
พืชเศรษฐกิจ เน่ืองจากไม่มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 

3.3 ภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกัเกษตรกรรม เน่ืองจากภูมิอากาศเป็นปัจจยัสาํคญัในการเจริญเติบโต
ของพชืแต่ละชนิด พืชบางชนิดเจริญเติบโตไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็ บางชนิดเจริญเติบโตได้
ดีในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนสูง เป็นต้น ดงันั้นขอ้มูลภูมิอากาศจึงเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัในการกาํหนดเขต
เหมาะสมสาํหรับพืชเศรษฐกิจ ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีสําคญัสาํหรับการกาํหนดเขตดงักล่าว ไดแ้ก่ ปริมาณ
ฝนรายปี (Annual rainfall)ปริมาณนํ้ าฝนใชก้าร (Effective rainfall) และค่าอุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก 
(Mean temperature in growing period) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี (Annual rainfall) หมายถึง ปริมาณฝนรวมรายปีเฉล่ียในช่วงเวลา
หน่ึง ในการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจนั้น ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี เป็นคุณลกัษณะท่ีดินท่ี
เป็นตวัแทนของความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปีจะนาํมาวิเคราะห์  
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ในกรณีการเพาะปลูกท่ีมีอายุยาวกว่าหน่ึงปี ตอ้งใช้นํ้ าตลอดปีในการเจริญเติบโต เช่น ไมผ้ลต่างๆ ชา 
กาแฟ มนัสาํปะหลงั ออ้ย และมะพร้าว เป็นตน้ 
 2) ปริมาณฝนใชก้าร (Effective rainfall) หมายถึง ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงบนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเป็น
ประโยชนต่์อการเพาะปลูก พืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้หรือสามารถทดแทนนํ้าชลประทานท่ีตอ้งจดัหามา
ใหแ้ก่พืชท่ีแปลงเพาะปลูกได ้การคาํนวณหาค่าปริมาณฝนใชก้ารสามารถทาํไดห้ลายวิธี ซ่ึงค่าปริมาณ
นํ้าฝนท่ีนาํมาใชใ้น การคาํนวณเป็นค่าปริมาณนํ้าฝนรายเดือน (กรมชลประทาน, 2554) ในช่วงเวลาท่ี
สนใจ เช่น คาบ 10 ปี เป็นตน้ 
  ปริมาณฝนใชก้ารเป็นคุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทนของความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชนต่์อพืช 
โดยปริมาณฝนใชก้ารจะนาํมาวิเคราะห์ในกรณีการเพาะปลูกพืชอายุสั้นกว่าหน่ึงปี เช่น ขา้วโพด ขา้ว 
และพริก เป็นตน้ 
 3) อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ดพืช ต่อการออกดอกของพืชบางชนิด และสัมพนัธ์
กบัขบวนการสังเคราะห์แสงซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น
ตวัแทนของระบอบอุณหภูมิ (Temperature regime) โดยคู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน  
(กรมพฒันาท่ีดิน, 2542) นั้นแนะนาํใหใ้ช ้ค่าอุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก (Mean temperature in growing period) 
ซ่ึงหมายถึง อุณหภูมิเฉล่ียในช่วงระยะเวลาท่ีมีการเพาะปลูกพืชนั้นๆ 
 ในการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจโดยทัว่ไปนั้น จะใช้ขอ้มูลนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี 
หรือขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนในช่วงท่ีพืชใชใ้นการเจริญเติบโต สอดคลอ้งตามประเภทของพืช สําหรับ
ขอ้มูลภูมิอากาศอ่ืนๆนั้นสามารถเลือกใชต้ามความพร้อมของขอ้มูลและประเภทของพชื 

3.4 ทรัพยากรนํา้ 
 ทรัพยากรนํ้ าเป็นปัจจัยสําคญัในการเกษตร เช่นเดียวกบัทรัพยากรดินและทรัพยากรอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัปัญหาดา้นทรัพยากรนํ้าในปัจจุบนัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ทั้งดา้นการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง้หรือภาวะ
นํ้ าท่วมในฤดูฝน เกิดความเสียหายให้กบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตร ดงันั้นรัฐบาล
หรือเกษตรกรจึงมีกระบวนการในการบริหารจดัการแหล่งนํ้ า เพ่ือให้มีนํ้ าสาํหรับการเพาะปลูกอย่าง
เพียงพอ 
 ในการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจนั้น ขอ้มูลแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัไดแ้ก่ แหล่งนํ้ า
ตามธรรมชาติและแหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงจะนาํมาใชใ้นการชลประทานสาํหรับเกษตรกรรม โดยขอ้มูล
แหล่งนํ้าท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
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 1) แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติ ประกอบดว้ย แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
เช่น แม่นํ้ า ลาํธาร อ่างเก็บนํ้ าตามธรรมชาติ เป็นตน้ โดยสามารถหาขอ้มูลไดจ้าก กรมชลประทาน 
หรือกรมทรัพยากรนํ้า เป็นตน้ 
 2) โครงการชลประทาน เป็นโครงการท่ีสนบัสนุนนํ้าจากระบบส่งนํ้า และเกษตรกรสามารถนาํนํ้ า
ไปใชเ้ป็นประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูกได ้ประเภทของโครงการชลประทาน (กรมชลประทาน, 2556)  
ท่ีเป็นขอ้มูลประกอบในการกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับพืชเศรษฐกิจมีดงัน้ี 
  (1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ งานชลประทานอเนกประสงคท่ี์สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางดา้นการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภยั การอุตสาหกรรม การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้ า การคมนาคม แหล่งเพาะพนัธ์ุประมงนํ้าจืด แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และอ่ืน ๆในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เข่ือนเกบ็กกันํ้า เข่ือนหรือฝายทดนํ้า การ
สูบนํ้ า ระบบส่งนํ้ า ระบบระบายนํ้า ระบบชลประทานในแปลงนา ถา้เป็นการก่อสร้างประเภทเข่ือน
เกบ็กกันํ้า สามารถเกบ็กกันํ้าไดม้ากกวา่ 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือมีพื้นท่ีอ่างเกบ็นํ้าตั้งแต่ 15 ตาราง
กิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ เช่น เข่ือนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท เข่ือนขุน
ด่านปราการชล จงัหวดันครนายก เป็นตน้  
  (2) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีปริมาตรเก็บกกันํ้ า
นอ้ยกว่า 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีพื้นท่ีเกบ็กกันํ้านอ้ยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีชลประทาน
น้อยกว่า 80,000 ไร่โดยตอ้งเป็นโครงการท่ีมีการจดัทาํรายงานความเหมาะสมแลว้ ซ่ึงจะเป็นงาน
ก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เข่ือนเก็บกกั เข่ือนทดนํ้ า ฝาย โรงสูบนํ้ า ระบบส่งนํ้ า
และระบายนํ้า ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลาํเลียงผลผลิตและงานแปรสภาพลาํนํ้า 
  (3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดเล็ก ท่ีกรมชลประทาน ได้
เร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2520 เพ่ือแกปั้ญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าสาํหรับการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร ซ่ึงเป็นความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของราษฎรในชนบท หรือพ้ืนท่ีท่ี
ห่างไกล รวมทั้งการแกไ้ขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภยัและนํ้ าเค็มท่ีข้ึนถึงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยการ
ก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศและปัญหาท่ี
เกิดข้ึนตามความตอ้งการของราษฎร 
   ขอ้มูลพื้นท่ีชลประทานจะมีความสําคญัสําหรับการเพราะปลูกพืชในฤดูแลง้ เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีดงักล่าวจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถทาํเกษตรไดใ้นฤดูแลง้ เช่น ขา้วนาปรัง ถัว่เหลืองฤดูแลง้ ขา้วโพด
ฤดูแลง้ และหอมแดงฤดูแลง้ เป็นตน้ 
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บทท่ี 4 
การประเมินคุณภาพที่ดนิ 

4.1 การประเมินคุณภาพท่ีดนิ 
 การกาํหนดเขตเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของกรมพฒันาท่ีดินนั้น ไดป้ระเมิน
คุณภาพท่ีดินสอดคลอ้งกบัวิธีการท่ีพฒันาโดย FAO (1983) ซ่ึงการประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นกายภาพ
หรือดา้นคุณภาพ (Qualitative land evaluation) เป็นการประเมินศกัยภาพของท่ีดินว่าท่ีดินนั้นๆ
เหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดสาํหรับการใชท่ี้ดินประเภทต่างๆ หรือการปลูกพืชต่างๆ โดยพิจารณา
จากคุณลกัษณะท่ีดินท่ีไดจ้าํแนกไวใ้นแต่ละหน่วยท่ีดิน (Land unit, LU) สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และระดบัการจดัการในการใช้ประโยชน์ท่ีดินสําหรับแต่ละประเภทการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน (Land Use Requirement, LUR) (บณัฑิต ตนัศิริ และคาํรณ ไทรฟัก, 2542) 
 ตามหลกัการของ FAO ไดจ้าํแนกอนัดบัความเหมาะสมของท่ีดินสอดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการ
ปัจจยัคุณภาพท่ีดินของแต่ละประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน และจดัอนัดบัความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 
อนัดบั (Order) คือ อนัดบัท่ีเหมาะสม (Suitability order, S) และอนัดบัท่ีไม่เหมาะสม (Not suitable order, N) 
เม่ือจาํแนกอนัดบัความเหมาะสมแลว้ ยงัสามารถแบ่งชั้นระดบัความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจได ้
เป็น 3 ชั้น (Class) ไดแ้ก่ ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable, S1) ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปาน
กลาง (Moderately suitable, S2) และชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (Marginally suitable, S3) ซ่ึงใน
แต่ละชั้นความเหมาะสมยงัสามารถแบ่งออกเป็นชั้นยอ่ย (Subclass) โดยชั้นยอ่ยน้ีสะทอ้นขอ้จาํกดัสูงสุด
ของคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืชอีกดว้ย แสดงตวัอยา่งอนัดบัชั้น
และชั้นยอ่ยความเหมาะสมของท่ีดินโดยรวม 
 ขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินโดยสรุปมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1) กาํหนดประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use Type, LUT) ท่ีตอ้งการวางแผน ซ่ึงในท่ีน้ี
คือ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสนใจ และจะไดเ้ลือก ความตอ้งการดา้นพืช (Crop requirement) ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการดา้นพืชของพืชเศรษฐกิจท่ีตอ้งการกาํหนดเขตเหมาะสมในการปลูกและกาํหนดพ้ืนท่ี
ท่ีตอ้งการศึกษา 
 2) กาํหนดหน่วยท่ีดิน (Land Unit, LU) ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาสาํหรับการประเมินคุณภาพท่ีดิน 
จากนั้นพิจารณาเลือกคุณสมบติัดิน (Land characteristic) หรือคุณสมบติัท่ีดิน (Land Quality, LQ) 
ดงัท่ีกล่าวไว ้แลว้นาํไปวิเคราะห์ร่วมกบัความตอ้งการในการเพาะปลูกพืช (Crop requirement) ซ่ึงขอ้มูลหน่วยท่ีดิน
นั้นจะอยูใ่นรูป Shapefile และ Excel  
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 3) จากความตอ้งการดา้นพืช ผูป้ระเมินจะเลือกปัจจยัความตอ้งการดา้นพืช ท่ีจะนาํไปพิจารณา
ร่วมกบัคุณสมบติัท่ีดินท่ีสอดคลอ้งกนั 
 4) ประเมินความเหมาะสมระหว่างความตอ้งการของประเภทการใชท่ี้ดินกบัคุณภาพท่ีดินโดย
ใชว้ิธีการจบัคู่ (Matching) ระหว่างความตอ้งการปัจจยัในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด (Crop requirement) 
กบัคุณภาพท่ีดิน (Land Quality, LQ) แต่ละคุณลกัษณะ ผลจากการจับคู่คุณภาพท่ีดินและความตอ้งการ
ปัจจยัของพืช เป็นความเหมาะสมของแต่ละคุณสมบติัท่ีดิน 
 5) ผูป้ระเมินเปรียบเทียบผลจากการจบัคู่ของแต่ละคุณสมบติัท่ีดิน โดยใชว้ิธีการพิจารณาคุณภาพท่ีดิน
หรือคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีขอ้จาํกดัท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นตวัแทน
ความเหมาะสมของท่ีดินรวมทั้งหมด 
 ในการประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน ขอ้มูลสาํหรับการประเมินคุณภาพท่ีดินท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 
 1) คุณภาพท่ีดิน (Land quality, LQ) ในท่ีน้ีจะใชห้น่วยท่ีดิน (Land Unit, LU) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลดิน  
 2) ความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพืช (Land Use Requirement, LUR) สามารถหา
ขอ้มูลไดจ้าก หนงัสือ การประเมินคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงสอดคลอ้งตาม FAO Framework (1983) หรือจาก
การศึกษาของแต่ละพืช 
 3) ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปีในรูปแผนท่ีเส้นชั้นนํ้ าฝน (Isohyet map) ในรูปแบบ (Shapefile) 
ครอบคลุมทั้งประเทศ หรือปริมาณฝนใชก้ารของแต่ละพืชในรูปแผนท่ีเส้นชั้นนํ้าฝน สามารถหาขอ้มูลได้
จาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
 4) อุณหภูมิเฉล่ีย ในรูปแบบ Shapefile ครอบคลุมทั้งประเทศ สามารถหาขอ้มูลไดจ้าก กรมอุตุนิยมวิทยา 
(ถา้หากตอ้งการใช)้ 
 5) หลกัเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพท่ีดินสอดคลอ้งตาม FAO Framework (1983) 
 การกาํหนดประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use Type, LUT) สาํหรับการกาํหนดเขต
เหมาะสมของท่ีดิน สาํหรับพืชเศรษฐกิจน้ี หมายถึง การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสนใจ ความตอ้งการในการ
เพาะปลูกพืชจึงเป็นความตอ้งการของประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
 เน่ืองจากพืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีต่างๆ มีความตอ้งการปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั (Land 
Use Requirement, LUR) นอกจากความตอ้งการดา้นพืช (Crop requirements) แลว้ เกษตรกรยงัมีการใช้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนท่ีแตกต่างกนั และยงัมีการปรับพ้ืนท่ี
เพ่ือใหพื้ชสามารถเจริญเติบโตได ้ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 1) ความตอ้งการดา้นพืช (Crop requirements) เป็นความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพืช ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพท่ีดินดงัน้ี คือ อุณหภูมิ (t) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็น
ประโยชนต่์อพืช (m) ความเป็นประโยชนข์องออกซิเจนต่อรากพืช (o) ความจุในการดูดยดึซบัธาตุอาหาร (n) 
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สภาพการหยัง่ลึกของรากพืช (r) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (n) การมีเกลือมากเกินไป (x) และ
สารพิษในดิน (z) 
 2) ความตอ้งการดา้นการจดัการ (Management requirements) เป็นความตอ้งการท่ีเกษตรกรตอ้งการ
ดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองกล ท่ีตอ้งใชใ้นการเตรียมดิน การเขตกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพท่ีดิน
ดงัน้ี คือ สภาวะการเขตกรรม (k) ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัรกล (w)  
 3) ความตอ้งการดา้นการอนุรักษ์ (Conservation requirements) เป็นความตอ้งการเพ่ือให้
สามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยไม่ทาํให้คุณภาพของดินหรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆเปล่ียนแปลงไป
มากนัก อนัเน่ืองมาจากประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความตอ้งการด้านน้ีจาํเป็นตอ้งมีมาตรการ
อนุรักษดิ์นและนํ้ าให้เหมาะกบัพ้ืนท่ีนั้นๆ ความตอ้งการดา้นน้ีประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพท่ีดินเพ่ือ
ปัจจยัเดียวคือ ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) 
 จากขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินใน นั้น การประเมินความเหมาะสมระหว่าง
ความตอ้งการของประเภทการใชท่ี้ดินกบัคุณภาพท่ีดินโดยใชว้ิธีการจบัคู่ (Matching) ระหว่างความ
ต้องการปัจจัยในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด (Crop requirement) กับคุณภาพท่ีดิน (Land Quality, LQ)  
แต่ละคุณลกัษณะแสดงการจบัคู่ของปัจจยัดา้นพืชและคุณภาพท่ีดินโดยทัว่ไป 

ตารางที ่4-1 การจบัคู่ของปัจจยัด้านพชืและคุณภาพทีด่นิโดยทัว่ไป 

ความต้องการด้านพชื คุณภาพที่ดนิ 

อุณหภูมิ (t) อุณหภูมิเฉล่ียในระยะเวลาเพาะปลกู 
ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชนต่์อพืช (m) ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี หรือปริมาณฝนเฉล่ียในระยะเวลา 
 เพาะปลูก 
ความเป็นประโยชนข์องออกซิเจนต่อรากพชื (o) สภาพการระบายนํ้าของดิน 
ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (n) ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก หรือ/และความอ่ิมตวั 
 ดว้ยค่าด่าง 
สภาพการหยัง่ลึกของรากพชื (r) ความลึกของดิน 
ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร (n) ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
การมีเกลือมากเกินไป (x)  ปริมาณเกลืออิสระท่ีสะสมในดิน 
สารพิษในดิน (z) ค่า pH ของดิน 
ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัรกล (w) ความลาดชนัของพื้นท่ีหรือ/และปริมาณหินโผล่ 
ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) ความลาดชนัของพื้นท่ี 
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รูปท่ี 4-1 ผลจากการจบัคู่คุณภาพทีด่นิและความต้องการปัจจยัของพชื เป็นความเหมาะสม 
  ของแต่ละคุณสมบัตทิีดิ่น 

  จากการประเมินคุณภาพท่ีดินทางกายภาพขา้งต้น สามารถแสดงในรูปแผนท่ีของความ
เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในระดบัประเทศ ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั พร้อมขอบเขต และเน้ือท่ี
ความเหมาะสมแต่ละชั้นดว้ย 
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บทท่ี 5 
เศรษฐกจิและสังคม 

5.1 การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม 
 5.1.1 การเกบ็ข้อมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคม เป็นวธีิการเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิเพือ่ให้ได้ข้อมูล 
   1) สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 
   2) สภาพการผลิตพืช ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืชชนิดต่างๆ เป็นขอ้มูลท่ี
จาํแนกตามชนิดพืชและตามกลุ่มชุดดินหรือตามระดบัความเหมาะสมของดิน ไดแ้บ่งความเหมาะสม
ของดินสาํหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดไว ้3 ระดบั คือ ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และความเหมาะสมนอ้ย (S3) 
 5.1.2 ลกัษณะข้อมูล ประเภทและชนิดของข้อมูล  
   ขอ้มูลท่ีตอ้งการอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพืช ดงันั้นจะต้องมีการประชุมหารือ
ร่วมกนัระหว่างและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนทุกคร้ังก่อนเร่ิมการปฏิบติังาน แต่โดยทัว่ไปแลว้
ขอ้มูลจะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
   1) ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรท่ีตอ้งทาํการรวบรวม ไดแ้ก่ 
    (1) รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ครัวเรือน : อาย ุระดบัการศึกษา 
    (2) การถือครองท่ีดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
    (3) วิธีการขาย สถานท่ีขายผลผลิต 
    (4) ลกัษณะการขนส่ง 
    (5) ภาวะหน้ีสินและการกูย้มืเงิน 
    (6) ทศันคติของเกษตรกรในการพฒันาแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตร ตลอดจนความ
ตอ้งการของชุมชน 
   2) ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตพชื ไดแ้ก่ 
    (1) สภาพการผลิต : เน้ือท่ีเพาะปลูก พนัธ์ุ ช่วงเวลาท่ีปลูกถึงเกบ็เก่ียว ปริมาณผลผลิต 
มูลค่าผลผลิต และการใชป้ระโยชนผ์ลผลิต 
    (2) การใชปั้จจยัการผลิต : วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต แรงงานคน และแรงงานเคร่ืองจกัร 
    (3) ตน้ทุนในการผลิต : ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดและตน้ทุนท่ี
ไม่เป็นเงินสด 
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   ขอ้มูลท่ีตอ้งการเหล่าน้ีจะตอ้งนาํไปสร้างเป็นขอ้คาํถามในขอ้ซกัถามต่อไป ขอ้มูลแต่ละเร่ือง
อาจใชข้อ้ซกัถามมากขอ้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยคาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดด้ว้ย 
 5.1.3 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
   การรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการโดยการสุ่มครัวเรือนตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมาย โดย
ประชากรเป้าหมาย คือ ครัวเรือนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มชุดดินหรือในแต่ละระดบัความ
เหมาะสมของดิน 
   1) เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถาม
จะแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ส่วนแรก คือ คาํถามดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรและ
ส่วนท่ีสอง คือ คาํถามดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช 
   2) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
    วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีใช ้คือ การสมัภาษณ์ครัวเรือนตวัอยา่งตามรายการในแบบสอบถาม
และเป็นการสมัภาษณ์รายบุคคล 
    (1) ประชุมช้ีแจงผูร่้วมงานรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีสาํรวจขอ้มูล เพ่ือใหท้ราบวตัถุประสงค์
ของการสาํรวจขอ้มูล รวมทั้งวิธีการเกบ็ขอ้มูล อธิบายนิยามต่างๆท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ช้ีแจงใหทุ้กคน
เขา้ใจขอ้คาํถามแต่ละขอ้อยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนแนะนาํเทคนิคการสัมภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
มากท่ีสุด 
    (2) การกาํหนดขนาดของตวัอย่าง จาํนวนตวัอย่าง เป็นการพิจารณาระหว่างงบประมาณ
และระยะเวลาท่ีกาํหนด 
    (3) การสุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
   ในการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามนั้น หัวหน้าทีมสํารวจต้องควบคุมคุณภาพของการ
สาํรวจขอ้มูลดว้ย โดยการตรวจสอบแบบสอบถามในขณะออกงานสนาม หากพบขอ้ผิดพลาดหรือ
ขาดตกบกพร่องจะทาํการแกไ้ขไดง่้ายและพนกังานสัมภาษณ์ท่ีมีขอ้บกพร่องจะสามารถเรียนรู้ขอ้มูล
จากการตรวจสอบน้ีเพ่ือปรับปรุงงานของตนเองต่อไป 
   3) การประมวลผลขอ้มูล 
    ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดจ้ะถูกนาํมาจดัระเบียบและประมวลผลในสํานกังานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และตรวจสอบความสอดคลอ้งและความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 
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 5.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคม 
   1) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
    ขอ้มูลท่ีทาํการประมวลผลไวแ้ลว้นั้น จะตอ้งนาํมาวิเคราะห์เพ่ือให้ไดค้าํตอบตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้เป็นการนาํเอาขอ้มูลมาผสมกนัหรือแปรสภาพท่ีจะให้ความหมายไดม้ากข้ึน
กว่าเดิม วิธีทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ในกรณีน้ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชต้าราง ซ่ึงประกอบดว้ยตารางแจกแจงเด่ียวและตารางแจกแจงผสม (Cross Tabulation) โดย
แสดงผลเป็นค่าร้อยละและ/หรือค่าเฉล่ีย เม่ือไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้เสร็จ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูก
จดัส่งให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน เพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์ต่อไป แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  
    (1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรจะวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ียต่อ
ครัวเรือน ซ่ึงจะใช้เป็นขอ้สรุปสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประกอบดว้ย รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหน้าครัวเรือน การถือครองท่ีดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดิน สถานท่ีขาย 
ลกัษณะการขนส่ง ภาวะหน้ีสินและการกูย้ืมเงิน ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐและ
ทศันคติในการผลิต 
    (2) การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชจะวิเคราะห์ในรูปค่าเฉล่ียต่อ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ ประกอบดว้ย สภาพการผลิต การใชปั้จจยัในการผลิตและตน้ทุนและผลตอบแทน
ในการผลิต การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนน้ี จะวิเคราะห์แยกตามชนิดพืชและตาม
กลุ่มชุดดิน/ระดบัความเหมาะสมของดิน 

5.2 วเิคราะห์สภาพการผลติและการตลาด รวมทั้งความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกจิ 
 5.2.1 สภาพการผลติและการตลาดพชืเศรษฐกจิ 
   การปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นอาชีพสําคญัของเกษตรกรในแต่ละปีสามารถทาํรายไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิต
และประเทศเป็นจาํนวนมาก แต่การผลิตและการตลาดมีความไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
นอกจากน้ีมีการแข่งขนักนัดา้นการตลาดและมีประเทศคู่แข่ง จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาดา้นการผลิตและการตลาดใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการผลิต รวมทั้งแนวโนม้และการคาดการณ์ดา้นการผลิตและการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพจิารณาประกอบการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 
   1) สถานการณ์การผลิต 
    (1) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชผ้ลผลิต โดยใชข้อ้มูล
สถิติรายปี รายงานสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจตามชนิดพืช ได้แก่ แหล่งปลูกรายจงัหวดั/ภาคต่าง  ๆ
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ท่ีสาํคญั จาํนวนพ้ืนท่ีปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ีย ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงพาณิชย ์และเอกสารต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบายดา้นการผลิต/ราคา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นๆโดยนาํเสนอในรูป
ตาราง ร้อยละ แผนภาพและคาํบรรยาย 
    (2) วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสาเหตุใดและมีปัจจยั
อะไรบา้งท่ีจะทาํใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตและราคาผลผลิต โดยตอ้งติดตาม
ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ รวมถึงขอ้มูลจากเกษตรกรผูเ้พาะปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดนั้นๆ 
    (3) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตของโลกว่ามีประเทศใดบา้งท่ีทาํการผลิต
พืชเศรษฐกิจชนิดเดียวกบัประเทศไทย เพ่ือใหท้ราบถึงสภาพการผลิต การตลาดตลอดจน กฎ ระเบียบ
และมาตรการต่าง  ๆของประเทศคู่แข่ง รวมทั้งศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศคู่แข่ง เพ่ือหาแนวทางการ
แกปั้ญหาและส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจ 
   2) สถานการณ์การตลาด 
    (1) ศึกษาวิถีการตลาดของพืชเศรษฐกิจตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภคภายในประเทศ
และส่งไปขายต่างประเทศ  
    (2) ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือทราบถึงการใช้ประโยชน ์
และสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งการตลาดและการสร้างรายไดแ้ก่ประเทศ  
    (3) วิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใชภ้ายในประเทศและปริมาณการส่งออก
นาํเขา้ของประเทศไทยและ ประเทศคู่คา้ของประเทศไทย 
    (4) วิเคราะห์แนวโน้มความตอ้งการสินคา้จากปริมาณการส่งออกและราคา รวมทั้ง
สถานการณ์ต่างๆ ดา้นเศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบดา้นการคา้-การนาํเขา้ของประเทศ
ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการผลิต การตลาด ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาดา้นการผลิต
และการตลาด  
   ในส่วนน้ีทาํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ เป็นสถิติรายปี มาวิเคราะห์
และนาํเสนอผลการศึกษาแบบบรรยายดว้ยค่าเฉล่ียร้อยละประกอบตาราง กราฟ และรูปภาพ 
 5.2.2 วเิคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกจิ 
   1) การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตพืชเศรษฐกิจสําหรับการกาํหนดเขต
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดเ้อาหลกัการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการจดัทาํโครงการ 
มาประยกุตใ์ชก้บัการผลิตพืช เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาตดัสินใจและกาํหนดเขตเหมาะสม
สาํหรับปลกูพืชเศรษฐกิจและวางแผนการผลิตใหเ้หมาะสมสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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    (1) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจผลิตหรือไม่ผลิตและเพ่ิม/ลด ปริมาณการผลิต 
    (2) ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/การแข่งขนั  
    (3) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริม/สนบัสนุนการเพ่ิมผลผลิตหรือลดตน้ทุนการผลิต 
   2) วิธีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐกิจตามประเภทการผลิตพืช ดงัน้ี 
    (1) พืชอายสุั้น/เกบ็เก่ียวคร้ังเดียว 
     - นาํขอ้มูลจากกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน มาจาํแนกพ้ืนท่ีตามระดบัความเหมาะสมท่ีปลูกพืช
ชนิดนั้นตามการจดัระดบัความเหมาะสมทางกายภาพของดินท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 3 ระดบั คือ 
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) และดาํเนินการจาํแนกพ้ืนท่ีเป็นระดบัประเทศและระดบัภาค 
     - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
    (2) พืชลม้ลุก 
      พืชลม้ลุก เป็นพืชท่ีปลูกแลว้เก็บเก่ียวไดห้ลายคร้ัง อาจถึง 2-3 ปี ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน
และสบัปะรดโรงงาน เป็นตน้ 
     - นาํขอ้มูลตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนของพืชท่ีสํารวจไดแ้ต่ละปีมาหาค่าเฉล่ีย
จากจาํนวนปีท่ีเกบ็เก่ียวผลผลิตเป็นค่าเฉล่ียต่อปี โดยตน้ทุนปีท่ี 1 ท่ีจ่ายไปเป็นค่าเตรียมดิน ค่าปลูก 
และค่าพนัธ์ุ ถูกเฉล่ียไปในทุกปีท่ีเกบ็ผลผลิต ตน้ทุนรวมต่อไร่คิดจากค่าใชจ่้ายทุกประเภท ในแต่ละปี
แลว้เฉล่ียดว้ยจาํนวนปี 
     - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
    (3) ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 
     ไมย้นืตน้/ไมผ้ล เป็นพืชชนิดท่ีปลูกคร้ังเดียวแต่เก็บเก่ียวไดน้านหลายปี บางชนิด
มีอายกุารเกบ็เก่ียวได ้25-30 ปี ดงัน้ี 
     - นาํขอ้มูล มาวิเคราะห์ขอ้มูลใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนั 
     - จาํแนกช่วงอายุของไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนให้ผล ช่วงให้ผล 
จนถึงช่วงอายขุยัของพชื  
     - ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอ่ืนๆ  
 5.2.3 สรุปผลการวเิคราะห์ 
   นาํผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน ความคุม้ค่าจากการลงทุนและอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยแยกเป็นระดบัประเทศ และระดบัภาค แบ่งพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และเลก็นอ้ย (S3) วิเคราะห์เปรียบเทียบในระดบัต่าง  ๆเป็นตน้ นาํเสนอ
ในรูปตาราง ร้อยละ ความถ่ี แผนภาพและคาํบรรยาย 
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บทท่ี 6 
ความรู้ด้านกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 

6.1 กฎหมาย 
 6.1.1 กฎหมายด้านป่าไม้ทีส่งวน และคุ้มครองพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
   ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิต เป็นท่ีมาของปัจจยั 4 
ของมนุษย ์ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค  มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก เป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้
เกิดสภาวะเรือนกระจก เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อใหเ้กิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติบ่อยคร้ังและทวีความรุนแรง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร การกาํหนดเขต
เหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นการกาํหนดเขตในพื้นท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงอยูน่อกเขตป่าไม้
ตามกฎหมาย  เป็นการช่วยอนุรักษ ์และป้องกนัทรัพยากรป่าไมท้างหน่ึง 
   เน่ืองจากป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัยิง่ของชาติ ถูกบุกรุกและทาํลายไปเป็น
จาํนวนมาก อาจเป็นเหตุใหเ้กิดภยัพิบติั เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั ดินถล่ม ซ่ึงส่งผลเสียหายต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงตราพระราชบญัญติัเพือ่สงวน คุม้ครองทรัพยากรป่าไม ้ดงัน้ี คือ 
   1) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หา้ม
มิใหบุ้คคลใดยึดถือครอบครองทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ทาํไม ้เกบ็
หาของป่า หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 
   2) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
หา้มมิให ้บุคคลใด (1) ยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่า (4) ทาํดว้ย
ประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายหรือทาํใหเ้ส่ือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
   3) พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 38 ในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า ห้ามมิให้ผูใ้ดยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือตดั โค่น 
แผว้ถาง เผา หรือทาํลายตน้ไมห้รือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว ์ปล่อยสัตว ์ 
ล่าสัตวป่์า ในกรณีเขตหา้มล่าสัตวป่์า มาตรา 42 เม่ือมีการประกาศกาํหนดเขตห้ามล่าสัตวแ์ลว้ หา้มมิ
ให้ผูใ้ดกระทาํการดงัต่อไปน้ี (3) ยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือตดั โค่น แผว้ถาง เผา ทาํลายตน้ไมห้รือ
พฤกษชาติอ่ืน หรือขดุหาแร่ ดิน หิน หรือเล้ียงสตัว ์ปล่อยสตัว ์ล่าสตัวป่์า  
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 6.1.2 กฎหมายเกีย่วกบัการจดัทีด่นิทาํกนิและกระจายการถอืครองทีด่นิให้เกษตรกร 
   ภาครัฐใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งในการจดัท่ีดินทาํกินและกระจายท่ีดินใหเ้กษตรกร โดยใช้
อาํนาจจากกฎหมายหลายฉบบัท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จากการทบทวนเอกสาร พบว่ามีกฎหมายจดั
ท่ีดินทาํกินและกระจายการถือครองท่ีดิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และพระราชบญัญติัจดัท่ีดิน 
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
   1) พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26 เก่ียวขอ้งกบัการ
นาํท่ีดินประเภทต่าง ๆ  มาปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยเม่ือมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตปฏิรูปท่ีดินแลว้ 
    (1) ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เม่ือมีการจดั
ท่ีดินแปลงอ่ืนใหพ้ลเมืองใชร่้วมกนัแทน ใหพ้ระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีผลเป็นการ
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสาํหรับท่ีดินดงักล่าว และให ้ส.ป.ก. มีอาํนาจนาํท่ีดิน
นั้นมาใชใ้นการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได ้
    (2) ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ถ้ามีท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีไดส้งวนหรือหวงห้ามไวต้ามความตอ้งการของทาง
ราชการ เม่ือกระทรวงการคลงัใหค้วามยินยอมแลว้ ให้พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมี
ผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสําหรับท่ีดินดงักล่าว และให้ ส.ป.ก. มี
อาํนาจนาํท่ีดินนั้นมาใชใ้นการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได ้
    (3) ถา้ในเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินซ่ึงเป็นท่ีดินรก
ร้างว่างเปล่า หรือท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลบัมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตาม
กฎหมายท่ีดินและท่ีดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มีอาํนาจนาํท่ีดิน
นั้นมาใชใ้นการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได ้
    (4) ถา้เป็นท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาํเนินการปฏิรูป
ท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมในท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแลว้ เม่ือ ส.ป.ก. จะนาํท่ีดินแปลงใดในส่วน
นั้นไปดาํเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ใหพ้ระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตปฏิรูปท่ีดินมีผลเป็นการ
เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในท่ีดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอาํนาจนาํท่ีดินนั้นมาใชใ้นการปฏิรูป
ท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้งดาํเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ 
   2) พระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนา้ท่ีจดัท่ีดิน
ให้แก่ราษฎรตามพระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ครอบครัวละไม่เกิน50 ไร่ 3 รูปแบบ
ตามการไดม้าของท่ีดิน 
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    (1) รูปสหกรณ์การเช่าท่ีดิน เป็นการจดัสรรท่ีดินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติั
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีเส่ือมโทรมท่ีราษฎรบุกรุกเขา้ทาํกินจนรัฐไม่สามารถฟ้ืนฟูใหคื้นสภาพ
เป็นป่าดงัเดิมได ้ 
    (2) รูปสหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดิน เป็นการจดัท่ีดินในพื้นท่ีท่ีรัฐจดัสรรงบประมาณให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์นาํมาดาํเนินการจดัซ้ือท่ีดินและจดัสรรให้กบัเกษตรกร เม่ือเกษตรกรผูเ้ช่าซ้ือ
ท่ีดินไดด้าํเนินการชาํระค่าท่ีดินครบถว้นแลว้ ราชการจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหก้บัเกษตรกรผูเ้ช่าซ้ือท่ีดิน  
    (3) รูปนิคมสหกรณ์ เป็นการจัดท่ีดินในท่ีดินซ่ึงรัฐจัดสรรให้กับราษฎรเพ่ือทํา
การเกษตรตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด ถา้จะทาํการอย่างอ่ืนดว้ยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีทั้งน้ี 
อธิบดีจะอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในท่ีดิน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เม่ือมีคุณสมบติั ถูกตอ้งครบถว้น 
จะไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ (กสน.3) และเม่ือไดป้ฏิบติัครบถว้นตาม ระเบียบและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ จะไดรั้บหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์ (กสน.5) สามารถ
นาํไปเป็นหลกัฐานในการขอออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินได ้

6.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ 
 6.2.1 นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
   1) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 มาตรา 84(8) รัฐตอ้งคุม้ครอง 
และรักษาผลประโยชนข์องเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด  
   2) นโยบายรัฐบาล การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเกษตร เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือน
เกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิต
ท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิต และจาํหน่ายล่วงหน้าท่ีแม่นยาํ และประสานโครงสร้าง
พ้ืนฐานของทางราชการและเอกชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
   3) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (1) ปรับโครงสร้างเขตเกษตรเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการผลิต โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนดา้นการเกษตร ลดตน้ทุนการผลิต โดยส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจสาํคญัใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ี จดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาสินคา้เกษตรรายสินคา้ในระยะยาว
โดยเนน้การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) เนน้ลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริม พฒันาการผลิตพืชพลงังาน
ทดแทน โดยการวางแผนการผลิตในภาพรวมใหมี้ความสมดุลระหวา่งพืชอาหาร และพืชพลงังานทดแทน 
    (2) โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรับสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั เป็นนโยบายสาํคญั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Flagship Project) ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ประเทศ ดา้นการสร้างความสามารถ 
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ในการแข่งขนัของประเทศ ประเด็น1.1 การจดัการใชท่ี้ดินประเทศ (Zoning) มีหน่วยงานรับผดิชอบ คือ
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการขา้ว กรมพฒันาท่ีดิน กรมชลประทาน 
กรมประมง สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมปศุสตัวแ์ละสาํนกังานเศรษฐกิจเพือ่การเกษตร 
   4) ยทุธศาสตร์ประเทศ ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ประเดน็การจดัการ
ใชท่ี้ดินประเทศ (Zoning) โดยการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว เมือง 
และพ้ืนท่ีป่าไม ้
   กรมพฒันาท่ีดิน โดยกองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดินเป็นหน่วยงานหลกัในการศึกษา
ศกัยภาพ และความเหมาะสมทางกายภาพของทรัพยากรท่ีดิน เพ่ือนาํไปกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ไปแลว้ เม่ือมีการประกาศเขตเหมาะสมไปแลว้ ว่าถือพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย หรือพ้ืนท่ียทุธศาสตร์
ในการพฒันาการผลิต ส่วนราชการดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งพิจารณาว่าจะใช้พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเป็น
ยทุธศาสตร์การผลิตสินคา้เกษตร โดยวางระบบการจดัการทั้งหมดเขา้ไปในพ้ืนท่ี การสนบัสนุนจะมีการ
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมทั้งในพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นเขตและนอกเขตประกาศต่อไป 
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ขอ้มูล GIS ท่ีจะอา้งอิงกบัขอ้มูลบนพ้ืนโลกไดโ้ดยทางออ้มไดแ้ก่ ขอ้มูลของบา้น (รวมถึงบา้นเลขท่ี 
ซอย เขต แขวง จงัหวดั และรหัสไปรษณีย)์ โดยจากขอ้มูลท่ีอยู่เราสามารถทราบไดว้่า บา้นหลงัน้ีมี
ตาํแหน่งอยู ่ณ ท่ีใดบนพ้ืนโลก เน่ืองจากบา้นทุกหลงัจะมีท่ีอยูไ่ม่ซํ้ ากนั 
 7.1.2 การรับรู้ระยะไกล หรือ รีโมตเซนซ่ิง (REMOTE SENSING : RS) 
   การรับรู้ระยะไกล หรือ รีโมตเซนซ่ิง (REMOTE SENSING : RS) คือ การใชค้วามรู้และ
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาประยกุตใ์ชใ้นการสังเกต การคน้หาและการวิเคราะห์ขอ้มูลของวตัถุ
หรือเป้าหมายท่ีสนใจ เพ่ือใหรั้บรู้ว่าส่ิงนั้นหรือเป้าหมายคืออะไร โดยท่ีเราไม่ตอ้งเขา้ไปสัมผสัหรือมี
ส่วนร่วมโดยตรง เป้าหมายในท่ีน้ีอาจจะหมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการสาํรวจ หาขอ้มูลกไ็ด ้หรือบริเวณท่ีสนใจ 
   ขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่ ขอ้มูลจากดาวเทียม การถ่ายภาพทางอากาศ กลอ้งถ่ายรูปมุมสูง เช่น
จากบอลลูน เคร่ืองร่อน เป็นตน้ 
   การประยกุตใ์ชข้อ้มูล RS มีมากมาย เช่น 
   1) การประยกุตใ์ชใ้นงานป่าไม ้เช่น หาพื้นท่ีป่าไม ้ติดตามการเปล่ียนแปลง ติดตามการ
ปลูกพ้ืนท่ีสวนป่า 
   2) การประยกุตใ์ชใ้นงานธรณีวิทยา เช่น หาพ้ืนท่ีแหล่งแร่ แหล่งนํ้า แหล่งพลงังาน 
   3) การประยกุตใ์ชใ้นดา้นสมุทรศาสตร์และชายฝ่ัง เช่น หาพ้ืนท่ีแหล่งแร่ แหล่งพลงังาน 
การไหลเวียนของนํ้าทะเล การแพร่กระจายของตะกอน การจดัการพื้นท่ีเพาะเล้ียงชายฝ่ัง 
   4) การประยกุตใ์ชใ้นดา้นภยัพิบติั เช่น วางแผน ป้องกนั บรรเทาภยัจากอุทกภยั 
   5) การประยกุตใ์ชใ้นดา้นเกษตร เช่น ประเมินผลผลิตการเกษตร วางแผนการใชท่ี้ดิน
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะพ้ืนท่ี 
 7.1.3 ระบบกาํหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System) หรือ GPS 
   ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System) หรือ GPS ช่ือเตม็ของระบบน้ี 
คือ NAVSTAR Global Positioning System คาํว่า "NAVSTAR" เป็นอกัษรยอ่มาจาก Navigation Satellite 
Timing and Ranging ภาคของคาํว่า ดาวเทียมสาํหรับนาํร่อง คือ ระบบท่ีระบุตาํแหน่ง ทุกแห่งบนโลกเป็น
ระบบบอกตาํแหน่งบนพ้ืนผวิโลก โดยอาศยัการคาํนวณพิกดัจากดาวเทียมระบุตาํแหน่ง จาํนวน 24 ดวง ท่ี
โคจรอยู่รอบโลกในระดบัสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตร ทาํใหส้ามารถช้ีบอกตาํแหน่งไดทุ้กแห่งบน
โลกตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัน้ีไดมี้การใชง้าน GPS ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น 
   1) ใชเ้พ่ือกาํหนดพิกดัของสถานท่ีต่างๆ การทาํแผนท่ี งานสาํรวจ  
   2) ใชน้าํทางไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางมีหลากหลายแบบและขนาด สามารถนาํทางได้
ทั้งภาพและเสียง ใช้ไดห้ลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง ภาพสามมิติ และประสิทธิภาพอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม เช่น multimedia Bluetooth handfree เป็นตน้  
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   3) ใชเ้พ่ือวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมท่ีดิน  
   4) ใชก้าํหนดจุดเพ่ือบรรเทาสาธารณะภยั เช่น เรือท่ีมีเคร่ืองส่งสญัญาณจีพเีอส 
   5) การวางผงัสาํหรับการจดัส่งสินคา้  
   6) นาํไปใชป้ระโยชนใ์นกระบวนการยติุธรรม เช่น การติดตามรถยนต ์การติดตามการคา้ยาเสพติด  
   7) นาํไปใชป้ระโยชนท์างทหาร  
   8) ดา้นการกีฬา เช่น ใชใ้นการฝึกฝนเพือ่วดัความเร็ว ระยะทาง แคลอร่ีท่ีเผาผลาญ  
   9) ดา้นการนนัทนาการ เช่น กาํหนดจุดตกปลา หาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตกปลา 
การวดัความเร็ว ระยะทาง บนัทึกเส้นทาง เคร่ืองบิน/รถบงัคบัวิทย ุ
   10) ใช้ในระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะ การติดตามบุคคลเพ่ือให้ทราบว่า
ยานพาหนะอยูท่ี่ใด 
   11) เพ่ือนาํขอ้มูล GPS มาประกอบกบัภาพถ่ายเพือ่การท่องเท่ียว การทาํรายงานกิจกรรม เป็นตน้ 

7.2 ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี 
 ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference data)  
ของรูปลกัษณ์ของพื้นท่ี (Graphic feature) หรือขอ้มูลสภาพเช่ือมโยงกบั ขอ้มูลอรรถธิบาย (Attribute data) 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลแบบเวคเตอร์ (Vector format) ขอ้มูลแบบราสเตอร์ 
(Rastor format) ดงัน้ี 
 ขอ้มูลทิศทางหรือขอ้มูลเวคเตอร์(Vector data) มี 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
 จุด (Points) ใช้อา้งอิงถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงต่างๆ ในแผนท่ี มีท่ีตั้งเฉพาะเจาะจงหรือมีเพียง
ตาํแหน่งเดียว เช่น ท่ีตั้งหมู่บา้น โรงเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประตูควบคุมนํ้า หลกัหมุด บ่อนํ้า เสาไฟ 
อาคาร ตึก และส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ 
 เส้น (Arc or Lines) เป็นชุดของจุดท่ีเรียงต่อกนั โดยใชแ้ทนลกัษณะท่ีเป็นเส้น เช่น ถนน 
แม่นํ้า คลองชลประทาน แนวสายส่งไฟฟ้าและเส้นชั้นความสูง เป็นตน้ 
 เส้นรอบปิด (Area or Polygons) เป็นเส้นรอบรูปปิดใชแ้ทนลกัษณะท่ีเป็นขอบเขตหรือพ้ืนท่ี 
มาตราส่วนแผนท่ีจะเป็นตวักาํหนดว่า จะแทนปรากฏการณ์บนโลกดว้ยพ้ืนท่ีหรือไม่ ตวัอยา่งรูปแบบ
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ขอบเขตการปกครอง (Political boundary) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land use) ชุดดิน (Soil series) 
ขอบเขตลุ่มนํ้า (Basin boundary) ขอบเขตพ้ืนท่ีจดัรูปท่ีดิน/กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นตน้ 
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7.3 การจัดทาํแผนทีพ่ืน้ทีป่ลูกพชืเศรษฐกจิรายพชื 
 กาํหนดชนิดพืชเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งดาํเนินการ  
 1) กรณีท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั คือ หมายถึง พืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยูใ่นระหว่าง
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของปี โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะทาํการเกบ็เก่ียวเม่ือใดก็ตาม หรือกรณีท่ี
เป็นไมย้ืนตน้อายุเกิน 1 ปี ยกเวน้พื้นท่ีนาขา้วในพื้นท่ีนํ้ าท่วมซํ้ าซาก บริเวณท่ีลุ่มลาํนํ้ ายม จงัหวดั
สุโขทยั จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัแพร่ และ จงัหวดัพะเยา ซ่ึงมีขอ้มูลสามารถดึงขอ้มูล
ไดจ้ากแผนท่ีการใชท่ี้ดินเชิงเลขรายจงัหวดัโดยตรง 
 2) กรณีท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจรอง คือ หมายถึง พืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรเพาะปลูกต่อจากพืช
เศรษฐกิจหลกั โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะทาํการเก็บเก่ียวเม่ือใดก็ตาม ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูล
ปฏิทินการปลูกพืชชนิดนั้นๆ เพ่ือกาํหนดระยะเวลาในการสาํรวจภาคสนาม และช่วงเวลาการบนัทึก
ขอ้มูลของดาวเทียมท่ีจะตอ้งนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากไม่สามารถดึงขอ้มูลไดจ้ากแผนท่ีการใช้
ท่ีดินเชิงเลขรายจงัหวดัโดยตรง 
 จดัเตรียมเอกสารและขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่าง  ๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดงัน้ี 
 1) แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 จากกรมแผนท่ีทหาร  กระทรวงกลาโหม 
 2) ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินเชิงเลข ปีใหม่ล่าสุด มาตราส่วน 1:25,000  
 3) ปฏิทินการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี  
 4) ขอ้มูลภาพดาวเทียม ไดแ้ก่ ดาวเทียมไทยโชต SPOT-5TM หรือดาวเทียม LANDSAT5-TM 
ระบบหลายช่วงคล่ืน Multispectral mode ซ่ึงควรจะมีอุปกรณ์รับคล่ืนอินฟราเรดใกล ้(Near infrared) 
และ/หรือ อินฟราเรดคล่ืนสั้น (Short wave infrared) ในบริเวณท่ีมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิด
นั้นๆ และในช่วงเวลาท่ีมีพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นๆ มีการเจริญเติบโตมากท่ีสุด 
 5) แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับตาํบล จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย /เขต
ชลประทาน จากกรมชลประทาน 
 วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน นาํขอ้มูลภาพดาวเทียมท่ีไดท้าํการแกไ้ขความคลาดเคล่ือนทาง
เรขาคณิตแล้ว  มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจาํแนกประเภทการใช้ท่ีดิน ด้วยสายตาโดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบของข้อมูล คือ ความเขม้ของสีและสี (Tone/color) ขนาด (Size) รูปร่าง (Shape) เน้ือภาพ 
(Texture) ตาํแหน่ง (Location) การเรียงตวัของขอ้มูล (Pattern) ความสูงและเงา (Height and Shadow) 
ความเก่ียวพนั (Association) และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (Temporal change) จากนั้นจึงลง
ขอบเขตพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือจดัทาํแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจเบ้ืองตน้ สําหรับใช้ในการ
ตรวจสอบขอ้มูลในพ้ืนท่ี  
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 สาํรวจและตรวจสอบขอ้มูลภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งจากการวิเคราะห์สภาพการ
ใชท่ี้ดินในพื้นท่ีโครงการ โดยใชแ้ผนท่ีเบ้ืองตน้ พร้อมอุปกรณ์ GPS เพ่ือระบุค่าพิกดัท่ีแน่นอนของพื้นท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจ และถ่ายทอดค่าพิกดั จากภาคสนามลงบนภาพดาวเทียมเพ่ือปรับขอบเขตการใช้
ท่ีดินใหมี้ความถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง  
 สร้างฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial analysis) และขอ้มูลประเภทการใชท่ี้ดิน (Attribute data) โดยการ 
Digitizing เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลในรูปแผนท่ีหลงัจากการตรวจสอบภาคสนาม และนาํขอ้มูลภาคสนาม
มาปรับแกผ้ลการวิเคราะห์  และแปลงขอ้มูลท่ีไดใ้ห้เป็น digital โดยการ digitize ดว้ยโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์  หลงัจากนาํเขา้ขอ้มูลแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเลขเรียบร้อยแลว้ จึงคิดเน้ือท่ี
จดัทาํรายงานในรูปแบบตาราง Excel เป็นรายพืช รายจงัหวดั 
 จดัส่งแผนท่ีพร้อมรายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดาํเนินการต่อไป 
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บทท่ี 8  
กระบวนการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 

8.1 ปัจจัย เงือ่นไขการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
 8.1.1 ปัจจยั เงือ่นไขการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ  
   ทรัพยากรท่ีดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีตอ้งใช้ท่ีดินทาํการเกษตร การเพ่ิมข้ึนของประชากร ประกอบกบัความ
ตอ้งการใชท่ี้ดินเพ่ือใชใ้นกิจการต่างๆ เช่น การพฒันาเมือง อุตสาหกรรม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการใช้
ประโยชนท์รัพยากรท่ีดิน คือ การนาํพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพหรือมีความเหมาะสมในการทาํการเกษตรมาใช้
ในกิจการท่ีมิใช่การเกษตร การใชท่ี้ดินท่ีไม่มีศกัยภาพหรือไม่มีความเหมาะสมต่อการทาํการเกษตร 
มาใชใ้นการทาํการเกษตร การใชท้รัพยากรท่ีดินท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ทาํให้เกษตรกรซ่ึงเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศตอ้งลงทุนสูง แต่กลบัไดผ้ลผลิตตํ่า ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดต้ ํ่าและยากจน 
   ทรัพยากรป่าไม ้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบัทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากร
ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีตอ้งสงวน คุม้ครองและอนุรักษไ์วใ้นปริมาณท่ีเพียงพอกบัประชาชนรุ่นหลงั 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตว์
ป่า เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารและทาํหน้าท่ีชะลอการไหลของนํ้ า ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
สาเหตุสาํคญัส่วนหน่ึงของการสูญเสียทรัพยากรป่าไม ้คือ การนาํพ้ืนท่ีป่าไมไ้ปทาํการเกษตร 
   ทรัพยากรนํ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจาํเป็นต่อการเจริญเติบของพืช โดยเฉพาะปริมาณ
นํ้าฝนเฉล่ียรวมตลอดปี ปริมาณนํ้ าฝนในช่วงฤดูเพาะปลูก ซ่ึงจะนาํมาใชใ้นการประเมินความเหมาะสมทาง
กายภาพของท่ีดินต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในขั้นตอนต่อไป 
   จากความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด จึงกาํหนดปัจจยั และเง่ือนไขการกาํหนด
เขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพชืเศรษฐกิจไดด้งัน้ี 
   1) เป็นหน่วยท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลางถึงสูงต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนั้น  ๆ
   2) มีการปลูกพชืเศรษฐกิจชนิดนั้นๆ อยูใ่นปัจจุบนั 
   3) อยูน่อกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
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 8.1.2 ขั้นตอนการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
   1) ใชข้อ้มูลสมบติัของดิน (soil property) จาก แผนท่ีดิน (soil map) ไดแ้ก่ เน้ือดิน การ
ระบายนํ้าของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) ความอ่ิมตวัดว้ย
ประจุบวกท่ีเป็นด่าง (base saturation) ความลึกของดิน  ปฏิกิริยาของดิน (pH) ความลาดชนั เป็นตน้ เพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และแบ่งชั้นความเหมาะสม
ทางกายภาพของท่ีดินออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ชั้น
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และชั้นไม่มีความเหมาะสม (N) 
   2) นําเขา้ขอ้มูลชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินร่วมกบัแผนท่ีดิน ได้แผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน 
   3) ซอ้นทบั (overlay) แผนท่ีชั้นความเหมาะสมทางกายภาพขอท่ีดินกบัเส้นชั้นนํ้ าฝน (isohyte 
map) เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นความตอ้งการนํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ไดเ้ป็นแผนท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน(Land suite map) 
   4) ซอ้นทบั (overlay) แผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน กบัแผนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย แผนท่ี
สภาพการใชท่ี้ดินในปัจจุบนั (Present land use map) ไดแ้ผนท่ีความเหมาะสมตามสภาพการใชท่ี้ดิน
ของพชืปัจจุบนัในเขตเกษตรกรรมนอกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
   5) ซอ้นทบัแผนท่ีขอบเขตการปกครอง ระดบัตาํบล คดัเลือกพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมีชั้นความเหมาะสม
สูง (S1) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเฉพาะตาํบลท่ีมีสภาพการใชท่ี้ดินของพืชปัจจุบนั ตั้งแต่ 40 ไร่
ข้ึนไป เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาํเนินการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การ
กาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต่อไป  

รูปท่ี 8-1 กระบวนการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



8-3 
 

 
 

 
รูปท่ี 8-2 การประเมนิความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดนิ 

 

รูปท่ี 8-3 ขั้นตอนการจดัทําบัญชีแนบท้าย เร่ืองเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ
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8.2 ผลการวเิคราะห์การกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 

 กรณีศึกษา การกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 
  นําปัจจัย เง่ือนไขการกาํหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ขั้นตอนการ
กาํหนดเขตเหมาะสม และดาํเนินการกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
  1) นาํเขา้ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data ) เช่น แผนท่ีดิน แผนท่ีเส้นชั้นนํ้ าฝน แผนท่ีป่าไม้
ตามกฎหมาย แผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน แผนท่ีขอบเขตการปกครอง (ระดบัตาํบล) 
  2) วิเคราะห์ขอ้มูล  
   (1) ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกพืช ดว้ยระบบของ 
FAO Framework (1983) ทาํการเปรียบเทียบความตอ้งการของพืช (Crop requirements) กบัคุณภาพท่ีดิน
(Land qualities) และจาํแนกชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน สาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
       S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง 
       S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
       S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
       N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม  
   (2) นาํเขา้ขอ้มูลชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินร่วมกบัแผนท่ีดิน ไดแ้ผนท่ีชั้น
ความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดิน 
   (3) ซ้อนทบั (overlay) แผนท่ีชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินกบัเส้นชั้นนํ้ าฝน 
(isohyte map) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นความตอ้งการนํ้าท่ีเป็นประโยชนต่์อพืช ไดเ้ป็นแผนท่ี
ความเหมาะสมของท่ีดิน(Land suite map) 
   (4) ซอ้นทบั (overlay) แผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน กบัแผนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย แผน
ท่ีสภาพการใชท่ี้ดินในปัจจุบนั (Present land use map) ไดแ้ผนท่ีความเหมาะสมตามสภาพการใชท่ี้ดินของ
พืชปัจจุบนัในเขตเกษตรกรรมนอกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
   (5) ซ้อนทบั (overlay) แผนท่ีขอบเขตการปกครอง ระดบัตาํบล คดัเลือกพื้นท่ีเฉพาะ 
ท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเฉพาะตาํบลท่ีมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ในปัจจุบนั ตั้งแต่ 40 ไร่ข้ึนไป เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาํเนินการประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต่อไป  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

บทท่ี 9  
การขับเคลือ่นเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิไปสู่การปฏิบัติ 

9.1 สถานการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อการพฒันาการเกษตร 
 9.1.1 สถานการณ์การเปลีย่นแปลงระดบัโลก 
   1) ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 9,300 ลา้นคนในปี 2050 โครงสร้างประชากรจะเปล่ียนไป
สู่โครงสร้างท่ีมีผูสู้งอายมุากข้ึน โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรเปล่ียนจาก
การใชแ้รงงาน ซ่ึงทกัษะในการผลิตส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบดั้งเดิม มาเป็นการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลย ี
ทาํใหต้อ้งพฒันาคนควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลย ี
   2) การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก และความห่วงใยในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม จะนาํไป 
สู่การเปล่ียนรูปแบบการบริโภค ภาคการผลิตจาํเป็นตอ้งปรับตวัและพฒันาการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   3) อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ก่อใหเ้กิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีรุนแรง
และบ่อยคร้ังจะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร การระบาดของศตัรูพืช ปศุสัตว ์และประมง 
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของความมัน่คงทางอาหาร 
   4) ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานมีแนวโนม้เป็นปัญหาท่ีสาํคญั โลกตอ้งผลิตอาหาร
และพลงังานให้เพียงพอกบัการเพ่ิมข้ึนของประชากร ความตอ้งการอาหาร สินคา้เกษตรและพืชพลงังาน 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การผลิตพืช
อาหารและพืชพลงังานลดลงดว้ยขอ้จาํกดัทางพ้ืนท่ี และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก 
 9.1.2 สถานการณ์ภายในประเทศ 
   1) การเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นประเดน็สาํคญัในระดบัประเทศ และส่งผล
ต่อภาคการเกษตรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงตอ้งมีการเตรียมพร้อมทั้งดา้นพฒันาบุคลากร กระบวนการ 
และกลไกทาํงาน รวมทั้งการพฒันาเกษตรกรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปรับตวัได ้
   2) โครงสร้างและการเติบโตของภาคการเกษตร มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ภาคการเกษตรมีการเติบโตในอตัราท่ีต ํ่ากว่าภาคอุตสาหกรรม และบริการ แต่ยงัมีความสาํคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่  
และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบนั การใชผ้ลผลิตทางการเกษตรเป็น
วตัถุดิบดา้นอาหาร พลงังาน มีแนวโนม้สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่วนการคา้สินคา้เกษตรของประเทศไทย 
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ยงัตอ้งพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ ซ่ึงมีความผนัผวน ผลิตภาพการผลิตยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ภาคการเกษตร
เร่ิมประสบปัญหาเชิงโครงสร้าง คือ การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกถึงจุดอ่ิมตวั แรงงานภาคการเกษตรมีอายุ
สูงข้ึนและมีจาํนวนลดลง ทกัษะในการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบดั้งเดิม  
   3) ถึงแมป้ระเทศไทยยงัเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตร แต่ประสิทธิภาพของภาคการเกษตร
ตํ่า ไดรั้บผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นฐานการผลิตเกิดความเส่ือมโทรม ระบบการผลิต
ภาคการเกษตรตอ้งพ่ึงปัจจยัการผลิตจากต่างประเทศ ทาํให้มีตน้ทุนสูง ขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีจาํกดั 
และถูกใช้ไปเพ่ือกิจกรรมอ่ืนมากข้ึน พ้ืนท่ีชลประทานมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 22 ของพ้ืนท่ีถือครอง 
ทางการเกษตร และการถูกครอบครองพื้นท่ีเกษตรกรรม ส่งผลให้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแรงงาน
ภาคการเกษตรมีแนวโนม้ลดลง ส่วนการเช่ือมโยงผลผลิตทางการเกษตรกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่ายงัอยูใ่นวงจาํกดัและล่าชา้ 
   4) ประชากรภาคการเกษตรเป็นกลุ่มคนท่ีภาครัฐตอ้งให้การดูแลอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
เพราะนอกจากจะเป็นผูผ้ลิตอาหารเล้ียงคนทั้งประเทศแลว้ ยงัเป็นกลุ่มคนท่ีมีฐานะความเป็นอยูด่อ้ย
กว่ากลุ่มอ่ืนในสังคม ประชากรภาคการเกษตรมีแนวโนม้ลดลง ผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงานมีการเคล่ือนยา้ย
เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากข้ึน เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรเป็นการทาํงานตามช่วงฤดูกาล 
รายไดไ้ม่แน่นอน ขาดสวสัดิการและการคุม้ครองแรงงานท่ีมัน่คง 
   5) ภาคการเกษตรมีความสาํคญัต่อสังคมไทย การเกษตรเป็นวิถีชีวิต เป็นภาคการผลิตท่ี
สอดคลอ้งและเก้ือหนุนธรรมชาติ คือใหเ้กิดประโยชน์หลายดา้น เป็นแหล่งอาหารหลกั สินคา้ส่งออก 
วตัถุดิบ เป็นแหล่งรองรับผูมี้ปัญหาการว่างงาน ภาคการเกษตรมีส่วนสําคญัในการลดปัญหาความ
ยากจน ช่วยสร้างงาน และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
   6) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรมีแนวโนม้เส่ือมโทรมรุนแรง 
จากการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นกายภาพ การใชป้ระโยชน์ การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง มีการใชท่ี้ดินท่ีไม่เหมาะสมกบัศกัยภาพ 
ทรัพยากรนํ้าขาดแคลน เกิดการแยง่ชิงกนัมากข้ึน 
   7) นโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การ
รับจาํนาํสินคา้เกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติ การแกไ้ขผลผลิตทางการเกษตร
ลน้ตลาด การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน แต่
ในขณะเดียวกนัตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
   8) ดา้นสินคา้เกษตร ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและเรียกร้องมากข้ึน สินคา้เกษตรถูกกาํหนด
คุณภาพและมาตรฐานดา้นต่างๆ มากข้ึน สินคา้เกษตรถูกตรวจสอบ ควบคุม กีดกนัดว้ยวิธีการต่างๆ 
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การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในด้านราคาและคุณภาพจากประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย และประเทศกมัพชูา มีความรุนแรงข้ึน ความสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังาน
ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคาํนึงถึง 
   สถานการณ์การเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร แนวทางการดาํเนินงาน
เพ่ือลดผลกระทบ จึงควรมุ่งเน้นในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงตอ้ง 
มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้การกาํหนดเขตเหมาะสมของท่ีดิน
สาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการขบัเคล่ือน 

9.2 การขบัเคลือ่นเขตเหมาะสมของทีด่นิสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิไปสู่การปฏิบัติ 
 9.2.1 ปัจจยัสู่ความสําเร็จ 
   1) ตอ้งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือวาระแห่งชาติ ซ่ึงเป็น
การดาํเนินงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทั้งตามนโยบายสําคญัของรัฐบาล หรือภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล 
โครงการภายใตแ้ผนบริหารราชการแผน่ดินท่ีรัฐบาลกาํหนดใหเ้ป็นโครงการสาํคญั (Flagship project)  
   2) ตอ้งเป็นการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี เนน้การบูรณาการงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากทุกภาคส่วน
ในทุกระดบัพ้ืนท่ีอยา่งเป็นระบบ ควรเป็นการดาํเนินงานแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ตอ้งระดมสรรพ
กาํลงัและทรัพยากรดา้นต่างๆ เขา้มาร่วมดาํเนินการ โดยตอ้งใชค้วามสามารถในการบริหารงานและ
การประสานงาน  รวมทั้ งวางแผนการพัฒนาอย่างเบ็ดเสร็จ  โดยคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ี 
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และความตอ้งการของเกษตรกรท่ีแตกต่างในแต่ละพ้ืนท่ี 
   3) การดาํเนินงานตอ้งให้ความสําคญัและคาํนึงถึงหลกัอุปสงคต่์อสินคา้เกษตร หรือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดสินคา้เกษตร 
   4) การขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจนของแผน ระบบการบริหารจดัการแผน 
ขั้นตอน กลไกหรือเคร่ืองมือการดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติั ตอ้งมีการรับรู้ เขา้ใจ ตระหนกัและ
ใหค้วามสาํคญัและความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกภาคส่วนหรือทุกระดบัพ้ืนท่ีท่ีร่วมดาํเนินงาน 
 9.2.2 การขบัเคลือ่นเขตเหมาะสมของทีด่นิสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิไปสู่การปฏิบัต ิ
   การขบัเคล่ือนเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบติัทุกระดบัพ้ืนท่ี 
ควรใหจ้งัหวดัเป็นผูข้บัเคล่ือนดาํเนินงาน และมุ่งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ดงัน้ี 
   1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนหรือทุกระดับพื้นท่ี ตระหนักถึง
ความสาํคญั วตัถุประสงค ์เป้าหมายการดาํเนินการ ขั้นตอนการดาํเนินงาน และพร้อมเขา้ร่วมในการ
ผลกัดนัในการขบัเคล่ือนเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบติัอยา่งบูรณาการ  
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   2) เช่ือมโยงเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เขา้กบันโยบาย ยทุธศาสตร์ของ
รัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายสําคญัของรัฐบาล หรือภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล 
โครงการภายใตแ้ผนบริหารราชการแผน่ดินท่ีรัฐบาลกาํหนดใหเ้ป็นโครงการสาํคญั (Flagship project) 
การขบัเคล่ือนเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบติั ตอ้งดาํเนินการในหลาย
ระดบั ตั้งแต่ระดบันโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  แผนงานส่วนภูมิภาค อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือเช่ือมโยงนโยบาย  
ยทุธศาสตร์ของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผน่ดินตามนโยบายสาํคญัของรัฐบาล หรือภารกิจเร่งด่วน
ของรัฐบาล  
   3) โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ  (Zoning) 
ดาํเนินการโดยนาํเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไปขบัเคล่ือนหรือดาํเนินการ 3 เร่ืองหลกั คือ 
    (1) จดัทาํข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรรายแปลงบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี 
เพ่ือสามารถบริหารจดัการสินคา้เกษตรระดบัครัวเรือน โดยบูรณาการงานจดัทาํฐานขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ให้เป็นขอ้มูลเกษตรกรรายแปลงบนแผนท่ี โดยการจดัทาํแผนท่ี
ดงักล่าวจะครอบคลุมขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ เช่น โรงงาน ศูนยร์วบรวม/กระจายผลผลิต เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูล
สําหรับการพฒันาการเกษตรแก่เกษตรกรรายครัวเรือนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการ
ดาํเนินงานในระดบัจงัหวดั ตลอดจนเพ่ือการบริหารจดัการในการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย
รัฐบาลในกรณีต่างๆ ตลอดจนสาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรดินในเขตเหมาะสมของท่ีดินเพ่ือ
ผลิตสินคา้เกษตรรายพืชใชเ้ป็นฐานขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรดินสาํหรับการประเมินศกัยภาพของดิน 
ในเขตการใชท่ี้ดินเพ่ือผลิตสินคา้เกษตรรายพืช รวมถึงปรับปรุงการกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืช
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
    (2) ปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขตเหมาะสมนอ้ยหรือไม่เหมาะสม มาเป็นการผลิต 
ท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด อาทิ การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีตลาดมีความ
ตอ้งการสูง เช่น ออ้ย ไมผ้ล พืชผกั หรือ พืชสมุนไพร ตลอดจนพืชพลงังาน รวมทั้งการทาํปศุสัตว ์
ไดแ้ก่ โคเน้ือ สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ไดแ้ก่ ปลานิล ปลานํ้ าจืด รวมถึงการปรับเปล่ียน
การทาํการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือลดความเส่ียงจากภยัพิบติั และลดผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรี 
รวมทั้งการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัพ้ืนท่ีแลง้ซํ้ าซาก และพ้ืนท่ีนํ้าท่วม
ซํ้าซาก ทั้งน้ี ตอ้งเป็นความสมคัรใจของเกษตรกรผูผ้ลิต 
    (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตเหมาะสม โดยการใหอ้งคค์วามรู้ เช่น ขอ้มูลดา้นการผลิต
ทางการเกษตรและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต การส่งเสริมพืชพนัธ์ุดี 
การจดัทาํเขตปลอดโรค การคน้หาผูป้ระสบความสําเร็จในการทาํอาชีพการเกษตรแต่ละดา้นในมิติ
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ประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ เพ่ือเป็นแปลงตน้แบบท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากผูมี้
ประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกลเ้คียง รวมถึงการนาํพาเกษตรกรเรียนรู้จากแปลงตน้แบบ การพฒันา 
การผลิตให้ไดม้าตรฐาน GAP และเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงินทุน
และสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า การทาํประกนัภยัพืชผลเกษตร ระบบโลจิสติกส์ การทาํธุรกิจเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
การบริหารจดัการสินคา้เกษตร อาทิ ผลไม ้และเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บตัร
เครดิต เกษตรกร ร้านจาํหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ (Q Shop) เป็นตน้ 
 9.2.3 การขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันเร่ือง การบริหารจดัการพืน้ที ่
   เกษตรกรรม (Zoning) สําหรับ ระดบันโยบาย 
   วตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ก็เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสินคา้
เกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใหเ้กิดความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดตน้ทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต มีแนวคิดในการปฏิบติั คือ ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
(S1 หรือ S2) และปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559-2560 ดาํเนินการนาํร่องท่ีศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเกษตร 882 ศูนย ์และบริเวณ
พ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 76 แปลง 
   สําหรับแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายฯ การบริหารจัดการเขตเหมาะสมของท่ีดิน 
(Zoning) มีประเด็นหลกัๆท่ีผูด้าํเนินการควรทาํความเขา้ใจ ประกอบดว้ย การเตรียมการเพื่อการ
ขบัเคล่ือน การกาํหนดแนวโนม้ความตอ้งการสินคา้เกษตร การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมการผลิตสินคา้
เกษตร การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ี และการติดตามและประเมินผล เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
   1) การเตรียมการเพือ่การขบัเคล่ือน 
    (1) การกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน ในปัจจุบนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความสาํคญักบันโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบด็เสร็จ (Single Command) สาํหรับการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลกั คือ เกษตรจงัหวดั พฒันาท่ีดินจังหวดั ประมง
จงัหวดั ปศุสัตวจ์งัหวดั เกษตร และสหกรณ์จงัหวดั เป็นตน้ ในจงัหวดัอาจกาํหนดเป็นคณะทาํงานยอ่ย 
เพ่ือขบัเคล่ือนเฉพาะเร่ืองน้ีกไ็ด ้โดยใหพ้ฒันาท่ีดินจงัหวดัเป็นเลขานุการคณะทาํงานยอ่ย 
    (2) การบริหารจดัการขอ้มูลดา้นการเกษตรของจงัหวดั  
     - ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการขบัเคล่ือนนโยบาย เขตเหมาะสมของท่ีดิน (Zoning) มี 3 ดา้น คือ 
พ้ืนท่ี สินคา้ และเกษตรกร โดยขอ้มูลแต่ละดา้นสามารถจาํแนกได ้2 ลกัษณะ ตามการเคล่ือนไหวของขอ้มูลคือ 
     - ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีมกัไม่เคล่ือนไหวในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ดา้นกายภาพ ดา้นขอบเขต
การปกครอง ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  
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     - ขอ้มูลท่ีมีความผนัผวนเคล่ือนไหวอยู่เสมอ เช่น ปริมาณผลผลิต ราคาขายผลผลิต 
ราคาตลาด และจุดรับซ้ือ เป็นตน้ 
     เน่ืองจากขอ้มูลมีความจาํเป็นในการตดัสินใจ ดงันั้น คณะกรรมการระดบัจงัหวดัควร
รวบรวมและตรวจสอบปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งและทนัสมยั 
    (3) การประสานเครือข่ายการดาํเนินงานในพ้ืนท่ี คณะทาํงานเขตเหมาะสมของท่ีดิน 
(Zoning) ของจงัหวดั จะตอ้งประสานกบัคณะทาํงานศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการพฒันาการเกษตร และคณะทาํงาน
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีโดยเฉพาะในตาํบลท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ฯและมี
พ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ตั้งอยู ่ประกอบดว้ย แปลงใหญ่พืช แปลงใหญ่ประมง และแปลงใหญ่ปศุสตัว ์
    (4) การเตรียมการเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร 
     การส่ือสารให้ผูป้ฎิบติัเขา้ใจ รับทราบขอ้มูล และแนวทางปฏิบติั เป็นส่ิงสําคญั
คณะทาํงานเขตเหมาะสมของท่ีดิน Zoning ควรเตรียมการเร่ืองช่องทางการส่ือสารสร้างความเขา้ใจในทาง
หลากหลายและเขา้ถึงไดง่้าย เช่น จดัประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบติังานใหก้บัหน่วยงานในพื้นท่ี การจดัทาํ
คลิปวีดีโออธิบายวิธีปฏิบติัในพ้ืนท่ีให้สามารถดูซํ้ าไดห้ลายคร้ัง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจไดง่้าย รวมทั้ง
ส่ือสารทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ ในเบ้ืองตน้ ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจ
ท่ีตรงกนัและเห็นเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันา 
     สําหรับช่องทางการส่ือสารถึงเกษตรกรท่ีสามารถหาไดใ้นท้องถ่ิน ประกอบดว้ย  
ช่องทางการส่ือสารผ่านบุคคล เช่น เกษตรตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรเกษตร หมอดินอาสา ผูร้วบรวม
สินคา้เกษตร และ นักเรียน เป็นตน้ ช่องทางการส่ือสารผ่านองค์กร เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีทาํการ
กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน สหกรณ์การเกษตร สถานศึกษา แหล่งกระจายสินคา้ ร้านคา้ชุมชน เป็นต้น และ
อุปกรณ์การส่ือสารต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยชุุมชน รวมทั้งส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 
   2) แนวทางการกาํหนดปริมาณการผลิต 
    การกาํหนดปริมาณการผลิตสินคา้เกษตร ซ่ึงในระยะแรกน้ีจะเนน้ท่ีพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด 
คือ ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปาลม์นํ้ ามนั ขา้ว และยางพารา ในการกาํหนดปริมาณการ
ผลิตในระดบัประเทศนั้น จดัทาํโดยหน่วยงานจากส่วนกลาง ซ่ึงมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็น
หน่วยงานหลกั ซ่ึงจากข้อมูลความต้องการสินคา้เกษตรในระดบัประเทศน้ี จะถูกแปลงออกมาเป็น 
ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีควรส่งเสริมการผลิต โดยยึดหลกัให้เลือกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม และท่ีเกษตรกรทาํการ
ผลิตอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั และไม่อยูใ่นเขตป่าไมต้ามกฎหมาย และจดัทาํเป็นแผนท่ีออกมาส่งใหค้ณะทาํงาน
ระดบัจงัหวดันาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการต่อไป สาํหรับความตอ้งการสินคา้เกษตรในระดบั
จงัหวดันั้น ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาขอ้มูลเพ่ิมเติม และหากจงัหวดัใดมีพืชพิเศษประจาํถ่ินท่ีเกษตรกร
ผลิตและจาํหน่ายไดดี้อยูแ่ลว้ กค็วรคงพื้นท่ีเหล่านั้นไว ้  
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   3)  การนาํขอ้มูลแผนท่ีเขตเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบติันั้น 
คณะทาํงานฯ ของกระทรวงฯจะไดเ้ตรียมไวใ้ห้เป็นแผนท่ีระดบัอาํเภอ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัศูนยเ์รียนรู้ ท่ีมีอยู่
อาํเภอละ 1 ศูนย ์และโดยทัว่ ๆ  ไปในแต่ละอาํเภอจะมีพชืเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอยูอ่าํเภอละ 3-4 ชนิด โดยหน่ึง
ชนิดพืชก็จะมี 1 แผนท่ี เช่น แผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับการปลูกมนัสาํปะหลงั อาํเภอ 
A จงัหวดั B ในแผนท่ีน้ีจะมีหน่วยแผนท่ี 4 หน่วย คือ 
    (1) บริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง 
    (2) บริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
    (3) บริเวณท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย และ 
    (4) บริเวณท่ีไม่มีความเหมาะสม 
   การพิจารณารูปแบบท่ีเพือ่จะส่งเสริมพฒันาการผลิตพืช แต่ละชนิดนั้น มีดงัน้ี 
   1) กรณีมีการผลิตสินคา้ชนิดนั้นๆอยูใ่นเขตเหมาะสมอยูแ่ลว้ ให้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการให้องค์ความรู้ ขอ้มูลด้านการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต การดาํเนินงานเร่ืองพนัธ์ุดี การจดัทาํเขตปลอดโรค การคน้หา
ผูป้ระสบความสําเร็จในการทาํอาชีพการเกษตรแต่ละดา้นในมิติประสิทธิภาพ การผลิต ผลตอบแทน 
และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแปลงตน้แบบท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์จริงของเกษตรกร
ใกลเ้คียง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่เกษตรกรเรียนรู้จากแปลงตน้แบบ เพ่ือพฒันาการผลิต
ใหไ้ดม้าตรฐาน GPA เป็นตน้ 
   2) กรณีมีการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนๆ อยูใ่นเขตเหมาะสมนอ้ยหรือไม่เหมาะสม ให้ปรับเปล่ียน
มาผลิตสินคา้เกษตรท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยจูงใจให้เกษตรกรปรับเปล่ียนชนิดสินคา้ดว้ยความสมคัรใจ 
โดยส่งเสริมแนะนาํขอ้มูลวิชาการท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ และเสนอเป็นทางเลือกการผลิตสินคา้ท่ีแสดง
โอกาสท่ีเกษตรกรไดรั้บรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนมาเป็นการผลิตท่ีได้
ผลตอบแทนสูงกว่าและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด อาทิ การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีตลาดมี
ความตอ้งการสูง เช่น ออ้ย ไมผ้ล พืชผกั หรือพืชสมุนไพร ตลอดจนพืชพลงังาน รวมทั้งการทาํปศุสัตว ์
ไดแ้ก่ โคเน้ือ สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า ได้แก่ ปลานิล และปลานํ้ าจืด รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนการทาํการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือลดความเส่ียงจากภยัพิบติั และลดผลกระทบจาก
การเปิดการคา้เสรี รวมทั้งการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร เน่ืองจากการขบัเคล่ือนเขตเหมาะสม
ของท่ีดิน (Zoning) ภาคเกษตรใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมดนั้น ไม่อาจจะกระทาํไดใ้นระยะสั้น 
แต่อยา่งไรกต็ามในระยะแรกน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงคจ์ะใหน้าํขอ้มูลเขตเหมาะสม
ของท่ีดิน (Zoning) น้ี ไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริงในตาํบล ท่ีมีศูนยเ์รียนรู้เพ่ือพฒันาการเกษตรก่อน แลว้ค่อยขยาย
ผลไปสู่ตาํบลอ่ืนๆ ในระยะต่อไป ดงันั้นคณะทาํงานเขตเหมาะสมของท่ีดิน (Zoning) ของจงัหวดั 
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จะตอ้งนาํแผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดินฯ เป็นแผนท่ีนาํทางใหเ้กษตรกรในตาํบลท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ฯ
ไดเ้ขา้ใจและยนิดีสมคัรใจพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการปฏิบติัตามคาํแนะนาํส่งเสริม 
   4) การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ี 
    การขบัเคล่ือนส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ีนั้น ให้พิจารณาว่าบริเวณใดท่ีเกษตรกรปลูกพืช
ในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้ กส่็งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชนั้นไดต่้อไป โดยใหป้ฏิบติัในพ้ืนท่ีจริง
ผา่นทางคณะทาํงานศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเกษตรของจงัหวดั คณะทาํงาน Zoning ของจงัหวดั 
เป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลเท่านั้น อยา่งไรกต็าม บุคลากรผูท้าํงานในจงัหวดั อาจเป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกนักไ็ด ้
    ในกรณีท่ีเกษตรกรปลกูพืชอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ควรพิจารณาถึงการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการผลิตเป็นทางเลือกดว้ย หากเกษตรกรประสงคจ์ะปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตตามความสมคัรใจ 
แลว้ในระยะแรกน้ีให้เนน้เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมก่อนเป็นลาํดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นพืช
ท่ีสําคญั และปลูกกนัมาก มีความผนัผวนดา้นราคามาตลอด หรือหากในอาํเภอนั้นมีพืชชนิดอ่ืนท่ีเกษตรกร
ปลูกแลว้ไม่คุม้ทุน และประสงคจ์ะปรับเปล่ียนกใ็หพิ้จารณาสนบัสนุนดว้ย 
    ใหค้ณะทาํงานเขตเหมาะสมของท่ีดิน (Zoning) ของจงัหวดั ใหข้อ้มูลทางเลือกเกษตรกร 
โดยอาจเปล่ียนจากขา้วไปเป็นออ้ยโรงงาน หรือขา้วเป็นพืชไร่ตระกูลถัว่ หรือไปเป็นพืชบาํรุงดิน
สําหรับขายเมล็ดพนัธ์ุ ทั้งน้ีแลว้แต่ความเป็นไปไดใ้นทอ้งท่ีนั้นๆ หรืออาจจะเปล่ียนเป็นการผลิตแบบ
เกษตรผสมผสาน ส่วนเกษตรกรท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการปรับเปล่ียน คณะทาํงานควรใหก้ารสนบัสนุนปัจจยั
การผลิต เช่น สระนํ้ าในไร่นา เมล็ดพนัธ์ุดี เมล็ดพืชปุ๋ยสดเพ่ือการปรับปรุงดิน ปูนสําหรับการปรับสภาพ
ปฏิกิริยาดิน ตามความเหมาะสม หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการสนับสนุนตามปีงบประมาณ
ต่อไป และประสานสนบัสนุนใหเ้ขา้ถึงแหล่งทุน ในกรณีพิเศษ ต่อไป 
   5) การติดตามประเมินผล 
    การติดตามประเมินผลนั้นโดยการประสานการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่าง สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรกบัหน่วยงานเจา้ภาพหลกั และคณะทาํงานระดบัจงัหวดัในการสรุปการติดตาม
ประเมินผลต่อไป 
 9.2.4 การดาํเนินงานการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรรม (Zoning) ลงสู่การปฏิบัต ิ
   สําหรับเจ้าหน้าทีใ่นระดบัจังหวดั 
   เป็นการประสานการดาํเนินงาน ต่อเน่ืองจากระดบันโยบาย ประกอบดว้ย 
   1) เป้าประสงค ์
    เพ่ือส่งเสริมใหมี้การผลิตสินคา้เกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ใหเ้กิดความสมดุล
ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเช่นเดียวกนักบัระดบันโยบาย 
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   2) แนวคิดในการปฏิบติั 
    (1) ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ ( S1 หรือ S2 ) 
    (2) และปรับเปล่ียนการผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม ( S3 หรือ N ) 
   3) เป้าหมาย 
    ในระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 น้ี ให้มีผลสําเร็จเบ้ืองต้นเกิดข้ึนท่ีศูนยก์าร
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ 882 ศูนย ์และบริเวณพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ 76 แปลงมีเป้าหมายสอดคลอ้งกบัระดบันโยบาย 
   4) แนวทางการขบัเคล่ือน 
    แนวทางการขับเคล่ือนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมี 5 มาตรการ เช่น 
เดียวกบัระดบันโยบาย แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน ประกอบดว้ย 
    (1) มาตรการ การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ 
     เป็นการเตรียมความพร้อมทางดา้นขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลดิน ขอ้มูลภูมิอากาศ  
การใชท่ี้ดินสาํหรับปลูกพืชชนิดต่าง ๆ อยูใ่นปัจจุบนั ขอ้มูลการแหล่งรับซ้ือเป็นตน้ เตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าท่ีทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เขา้ใจในหลกัการแนะแนวทางปฏิบติัให้ตรงกนั 
ประชาสมัพนัธ์หรือสร้างการรับรู้ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายไดรั้บทราบ และเห็นประโยชนห์ากไดป้ฏิบติัตาม 
    (2) มาตรการ การกาํหนดแนวโนม้ความตอ้งการสินคา้เกษตร 
     เป็นการกาํหนดปริมาณการผลิตสินคา้เกษตร โดยวิเคราะห์จากขอ้มูล การใชใ้นประเทศ 
การส่งออก การสาํรองไวท้าํพนัธุ์ ในระยะแรกน้ีเนน้ท่ีพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปาลม์นํ้ ามนั ขา้ว ยางพารา ซ่ึงการกาํหนดปริมาณการผลิตในระดบัประเทศนั้น จะถูกแปลง
ออกมาเป็น จาํนวนเป้าหมายพ้ืนท่ีท่ีควรกาํหนด 
    (3) มาตรการ การกาํหนดพื้นท่ีเหมาะสมการผลิตสินคา้เกษตร 
     เป็นการกาํหนดพ้ืนท่ีปลูกให้ไดป้ริมาณตามความตอ้งการของตลาด โดยยดึหลกั
ให้เลือกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม ไม่อยูใ่นเขตป่าไมต้ามกฎหมาย และเป็นสินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรทาํการ
ผลิตอยู่ในปัจจุบนั เป็นหลกัคิดสําคญั โดยคณะทาํงานฯของกระทรวงฯ จะไดเ้ตรียมขอ้มูลไวใ้ห้เป็น
แผนท่ีระดบัอาํเภอ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัศูนยเ์รียนรู้ ท่ีมีอยูอ่าํเภอละ 1 ศูนยเ์พ่ือนาํไปใชด้าํเนินการสู่การปฏิบติัต่อไป 
    (4) มาตรการ การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ี 
     การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ีนั้น โดยพิจารณาแยกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
     - กรณีมีการผลิตสินคา้ชนิดนั้นๆ อยูใ่นเขตเหมาะสมอยูแ่ลว้ ใหส่้งเสริม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการให้องคค์วามรู้ ขอ้มูลดา้นการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการผลิต 
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     - กรณีมีการผลิตสินคา้เกษตร อยูใ่นเขตเหมาะสมนอ้ยหรือไม่เหมาะสม ใหป้รับเปล่ียน
มาผลิตสินคา้เกษตรท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า โดยจูงใจใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนชนิดสินคา้ดว้ยความสมคัรใจ 
โดยส่งเสริมแนะนาํขอ้มูลท่ีได้วิเคราะห์มาแลว้ และเสนอเป็นทางเลือกการผลิตท่ีแสดงโอกาสท่ี
เกษตรกรจะไดรั้บรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียนมาเป็นการผลิตท่ีไดผ้ลผลิต
ตอบแทนสูงกวา่และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
    (5) มาตรการ การติดตามประเมินผล 
     จะดาํเนินการติดตามประเมินผลว่ามีความสาํเร็จตามเป้าประสงคห์รือไม่ มีปัญหา
อุปสรรค ระหวา่งการดาํเนินงานมีประเดน็ใดบา้ง 
   5) แนวทางการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในระดบัจงัหวดั 
    เจา้หน้าท่ีในระดบัพ้ืนท่ีหมายถึง เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปฏิบติังาน
ภายใตน้โยบายแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีจากสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั 
เจา้หนา้ท่ีเกษตรตาํบล เกษตรอาํเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เจา้หนา้ท่ีจากประมงจงัหวดั เจา้หนา้ท่ี
จากปศุสัตวจ์งัหวดั เจา้หนา้ท่ีจากกรมวิชาการเกษตรในจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
จงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีจะนาํขอ้มูลการบริหารพื้นท่ีเกษตรกรรมไปสู่เกษตรกร ใหเ้กษตรกร 
ไดรั้บรู้ เขา้ใจหลกัการ เห็นประโยชน์ และยนิดีจะปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจ 
    แนวทางการปฏิบติัมีดงัน้ี 
    (1) ศึกษาทาํความเขา้ใจ ในภาพรวมของมาตรการทั้ง 5 มาตรการ คือ  
     - การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้  
     - การกาํหนดแนวโนม้ความตอ้งการสินคา้เกษตร  
     - การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมการผลิตสินคา้เกษตร  
     - การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ี  
     - การติดตามและประเมินผล 
    จากมาตรการทั้ง 5 นั้น มาตรการท่ีมีความสําคญั และท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีในระดบั
พ้ืนท่ี คือ มาตรการท่ี 4 การขบัเคล่ือนและส่งเสริมในระดบัพ้ืนท่ี 
    (2) เม่ือไดรั้บมอบหมายให้ไปทาํการประชุม ช้ีแจง้หรืออบรมเกษตรกร ในศูนยเ์รียนรู้
ใด ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
     - ศึกษาสภาพพื้นท่ีทัว่ไป ในตาํบลนั้น ว่ามีสภาพพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร ส่วนใหญ่เป็น
ท่ีลุ่มหรือท่ีดอน หรือท่ีลุ่มสลบักบัท่ีดอน เกษตรกรปลกูพืชอะไรเป็นพืชหลกั ปัญหาทางการเกษตรท่ีเคย
พบในพ้ืนท่ีตาํบลน้ีมีอะไรบา้ง 
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     - เตรียมแผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจท่ีพบในตาํบลนั้น 
3-4 ชนิดพืช ประกอบดว้ยแผนท่ีขนาดเลก็ สาํหรับประชุมในกลุ่มย่อยและแผนท่ีขนาดใหญ่ สาํหรับ
ประชุมในกลุ่มใหญ่ 
     - ศึกษาแผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดินในแต่ละชนิดพืช ว่าความเหมาะสมสูง 
และเหมาะสมปานกลาง การกระจายตวัอยูใ่นบริเวณใดหรือหมู่บา้นใด มีพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปจาํนวนก่ีไร่ และในทาง
ตรงกนัขา้มศึกษาว่าท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย หรือไม่เหมาะสม กระจายตวัอยู่ในบริเวณใดหรือ
หมู่บา้นใด มีพ้ืนท่ีรวมมากนอ้ยเพียงใด 
     อน่ึงระดบัความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชชนิดใดนั้น ไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ระดบั
ดว้ยกนั คือ 
     S1  ความเหมาะสมสูง   ไม่มีขอ้จาํกดั 
     S2  ความเหมาะสมปานกลาง มีขอ้จาํกดัเลก็นอ้ย แกไ้ขได ้
     S3  ความเหมาะสมเลก็นอ้ย  มีขอ้จาํกดัท่ีแกไ้ขไดย้าก ตอ้งลงทุนสูง 
     N  ไม่เหมาะสม     มีขอ้จาํกดัท่ีแกไ้ขไม่ได ้ตอ้งลงทุนสูงมาก 
     ยกตวัอย่าง การปลูกขา้วนาปี ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ตาํบลA อาํเภอB จงัหวดัC เม่ือเจา้หนา้ท่ีดูแผนท่ี เขตความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับการ
ปลูกขา้ว จะพบว่ามีบริเวณท่ีเหมาะสมสูง และเหมาะสมปานกลาง สาํหรับการปลูกขา้วและปัจจุบนั
เกษตรกรไดป้ลูกขา้วทางตอนกลางของตาํบล โดยมีเหมาะสมสูง 4,520 ไร่ มีชั้นความเหมาะสมปานกลาง 
15,150 ไร่ มีชั้นความเหมาะสมเลก็นอ้ย 670 ไร่ และมีชั้นไม่เหมาะสม 1,120 ไร่ เป็นตน้ 
     ตวัอยา่งการใหค้าํแนะนาํ 
     เม่ือศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนท่ีแลว้ แสดงว่าเกษตรกรในพื้นท่ีตาํบลA ปลูกขา้ว
อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแลว้ (S1+S2) ถึงร้อยละ 92 และปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอ้ยหรือไม่
เหมาะสม (S3+N) ร้อยละ 8 โดยประมาณ ดงันั้น คาํแนะนาํสาํหรับการปลูกขา้ว คือ การลดตน้ทุน ในพ้ืนท่ี
เหมาะสมสูง โดยการวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ยเพ่ือลดอัตราการใส่ปุ๋ย เป็นต้น ส่วนบริเวณพ้ืนท่ี
เหมาะสมปานกลาง คาํแนะนาํสาํหรับการปลูกขา้ว คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปลูก
พืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบก่อนปลูกขา้วเพ่ือเพ่ิมปุ๋ยอินทรียล์งดิน เป็นตน้ หรือให้ดูจากขอ้มูลดินเพ่ิมเติมว่า
ขอ้จาํกดัดา้นท่ีดิน มาจากปัจจยัใด กแ็กไ้ขขอ้จาํกดันั้นกไ็ด ้
     สาํหรับบริเวณท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยหรือไม่เหมาะสมนั้น ใหส่ื้อสารหรือถามเกษตรกร
ดูว่าใครทาํการปลูกขา้วแลว้ผลผลิตไม่ดี ไม่คุม้ทุน หรือผลผลิตเสียหายรุนแรงบา้ง หากมีให้ถามเกษตรกร
ต่อไปว่ายงัพอใจจะปลูกขา้วต่อไป หรือตอ้งการเปล่ียนแปลงไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หรือทาํการเกษตร
แบบผสมผสาน หากเกษตรกรสนใจจะปรับเปล่ียน กใ็หเ้ป็นบุคคลเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการสนบัสนุน
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ภายใตก้ารทาํงานของคณะทาํงานนโยบายของจงัหวดัแบบเบด็เสร็จ Single Command ในระยะต่อไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของเกษตรกรเอง โดยเฉพาะการปลูกขา้วเพือ่การบริโภคภายในครัวเรือน 
     แนวทางการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หากเกษตรกรประสงคจ์ะปรับเปล่ียน
กิจกรรมไปเป็นเกษตรแบบผสมผสาน เช่น กรมพฒันาท่ีดินสนบัสนุนบ่อนํ้ าประจาํไร่นา เมล็ดพนัธ์ุ
พืชปุ๋ยสด ปูนสาํหรับปรับปฏิกิริยาดิน กรมวิชาการเกษตรสนบัสนุน เมลด็พนัธ์ุดี ตน้ไมพ้นัธุ์ดี วิธีการ
ผลิตในระบบ GPA ตลอดจนการป้องกนัโรคแมลง กรมส่งเสริมสหกรณ์สนบัสนุนการรวมกลุ่มผลิต 
รวมกลุ่มการจาํหน่าย กรมส่งเสริมการเกษตร สนบัสนุนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
ใหเ้ขา้ถึงแหล่งทุน เช่น ธกส. กรมชลประทานสนบัสนุนระบบประทานในรูปแบบท่ีเหมาะสมในอนาคต เป็นตน้ 
    (3) ศึกษาความรู้เสริมสาํหรับการปลูกพืช เล้ียงสตัว ์เล้ียงปลา หรือทาํเกษตรผสมผสาน 
     คณะทาํงานบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
จดัเตรียมเอกสาร ความรู้เบ้ืองตน้ สาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ท่ีปลูกอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั ประกอบดว้ย
การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 6 ชนิด (กระบือ โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ และไก่ไข่) การเล้ียงปลานิล และวิธีการทาํเกษตร
ผสมผสาน 
     สาํหรับเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาท่ีดิน การศึกษาคู่มือการพฒันาท่ีดินสาํหรับหมอดิน
อาสาและเกษตรกรใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถนาํขอ้มูลหรือหลกัการเหล่านั้นไปพดูคุยสร้างความเขา้ใจ
กบัเกษตรกร กจ็ะเกิดประโยชน์ยิง่ในทางปฏิบติัต่อไป 
    (4) การเตรียมขอ้มูลการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือการประชุมคณะทาํงาน 
     - ขอ้มูลสาํหรับการประชุมในระดบัจงัหวดั (ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ควรเตรียมแผนท่ี
เขตความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ ท่ีใหเ้ห็นภาพรวมของจงัหวดั เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ว่าพืชชนิดนั้นๆ มีเขตความเหมาะสมกระจายตวัอยูท่างส่วนใดของจงัหวดั เขตใดไม่เหมาะสม พร้อมกบั 
ตวัอยา่งแผนท่ีเขตความเหมาะสมฯ ระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบล ท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ฯ ศพก.ตั้งอยูไ่ปดว้ย
เพ่ือใหเ้ห็นว่าในศูนยเ์รียนรู้ฯนั้นจะแสดงขอ้มูลอะไรบา้ง การนาํเสนอขอ้มูลควรเตรียมในรูปสไลดไ์วด้ว้ย 
     - ขอ้มูลสาํหรับการประชุมในศูนยก์ารเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร ควรเตรียมแผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชท่ีปลูกมากในตาํบลนั้น 3-4 ชนิด 
พิมพใ์นมาตราส่วน 1/50,000 หรือ 1/25,000 ท่ีสามารถอ่านช่ือหมู่บา้น วดั โรงเรียน ได ้เพื่อการอา้งอิง
ไปสู่พื้นท่ีทาํการเกษตรไดง่้ายข้ึน นอกจากแผนท่ีแลว้ควรเตรียมคู่มือ หรือเอกสาร หรือแผ่นพบั ท่ีจดัทาํ
แบบง่ายๆ สาํหรับเกษตรกร ไปประกอบการอธิบายดว้ย สถานีพฒันาท่ีดินใดท่ีมีตวัอย่างหนา้ตดัดิน
จาํลอง ของดินในตาํบลนั้นไปประกอบดว้ย กจ็ะช่วยใหก้ารสร้างความเขา้ใจใหเ้กษตรกรไดง่้ายข้ึน 
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   6) ปัญหาท่ีอาจพบ และอุปสรรคในการทาํงาน 
    (1) บางพืชอาจไม่มีขอ้มูลเขตความเหมาะสมของท่ีดิน 
     ในกรณีท่ีบางพ้ืนท่ีเกษตรกรสามารถปลูกพืชบางชนิดไดดี้ ไม่มีปัญหาเร่ืองตลาด 
แต่ไม่มีข้อมูลเขตความเหมาะสมของท่ีดิน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ บริเวณนั้ นมีลักษณะพิเศษของ
ภูมิอากาศ หรือท่ีดิน หรือพนัธ์ุพืช ท่ีมีความลงตวัเฉพาะถ่ิน ขอ้มูลตามหลกัวิชาการท่ีส่วนกลาง มีไม่
ครอบคลุม ให้นักวิชาการ ประยุกต์ขอ้มูลขา้งเคียง หรือเทียบเคียงกบัพืชชนิดอ่ืนใกลเ้คียงกนั หรือ
สังเกตว่าดินบริเวณนั้นมีลกัษณะอย่างไร มีอะไรเป็นลกัษณะพิเศษท่ีทาํให้พืชไดผ้ลดี แลว้ใหค้าํแนะนาํ
โดยใชข้อ้มูลดินเป็นฐานเชิงพ้ืนท่ีอธิบายกไ็ด ้
    (2) ขอ้มูลเขตความเหมาะสมของท่ีดินบอกว่าไม่ค่อยเหมาะสม (S3) แต่เกษตรกรปลูก
ไดผ้ลผลิตดีในประเด็นน้ีส่วนใหญ่เกิดจาก เกษตรกรไดท้าํการแกไ้ขขอ้จาํกดัท่ีเคยมีอยู่เดิม ออกไป
แลว้ เป็นการจดัการเฉพาะแปลง แต่ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินท่ีดินยงัไม่ละเอียดถึงรายแปลง จึงยงับอก
ถึงขอ้จาํกดัเดิม จึงจาํแนกเป็น (S3) ในกรณีเช่นน้ี ให้เจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ี สามารถปรับปรุงระดบัความ
เหมาะสมของท่ีดินเฉพาะท่ีนั้นใหข้ึ้นมาอยูใ่นระดบัดีข้ึนกว่าเดิมได ้ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงใน
พ้ืนท่ีนั้น 
    (3) พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ขนาดใหญ่ ปัจจุบนัมีการปลูกพืชเหมือนกนั เช่น ปลูกออ้ยโรงงาน 
แต่พื้นท่ีส่วนหน่ึง ไม่มีขอ้มูลเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกออ้ยโรงงานตรงบริเวณนั้น กรณีน้ี
อาจเป็นเพราะมีการเปล่ียนแปลงพืชชนิดอ่ืน มาเป็นออ้ยโรงงาน ในระยะหลงั หรือขณะการสาํรวจ
จดัทาํแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินเป็นพืชชนิดอ่ืน ให้เจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีสังเกตสภาพพ้ืนท่ี ลกัษณะดิน 
หากเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัก็ประยุกต์ใช้ขอ้มูลขา้งเคียงไดเ้ลย แต่หากแตกต่างกนัมาก ก็ให้นาํ
หลกัทางวิชาการมาพิจารณาจดัความเหมาะสมใหม่ตรงจุดนั้น แลว้รายงานให้ทราบเพ่ือประโยชน์ของ
การพฒันาฐานขอ้มูลของเขตเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ ต่อไป 
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