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บทคัดยอ 
 มันสํ า ปะหลั ง เปนพื ชเศรษฐกิ จ ท่ีมีความสํ า คัญรองจากข าวและออย   ซึ่ งผลผลิตมันสํ าปะหลั งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืมีมากวา 50% ของประเทศ และเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากมันสําปะหลังสามารถปลูกและ
ใหผลผลิตไดดีในดินทุกชนิด แตกระนั้นผลผลิตตอไรก็ยังอยูในเกณฑต่ํา ดังนั้นการประเมินท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังจึงมี
ความจําเปน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหในเชิงบูรณาการพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลัง
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการวิเคราะหเพื่อทําการกําหนดหนวยท่ีดินท่ี
มีความเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง  โดยทําการวิ เคราะหความตองการ และเปรียบเทียบกับหนวยท่ีดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหนวยท่ีดินหรือคุณภาพท่ีดินท่ีกําหนดความเหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลัง ประกอบดวย ความเปน
ประโยชนของน้ํา (W) คุณสมบัติทางกายภาพของดนิ (H) ดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช (NAI) ความเปนเกลือของดิน 
(S) และภูมิประเทศของพื้นท่ี (T) ซึ่งสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี ของคุณภาพท่ีดินท้ัง 5 ประเภท โดยจัดการขอมูลเปน 5 ชั้น และ
ทําการวิเคราะหแบบซอนทับตลอดจนกําหนดอัตราของปจจัยจากปจจัยวินิจฉัยของคุณภาพท่ีดิน และวิเคราะหทดสอบ
แบบจําลองท่ีใชหลายซ้ํา และปรับเปลี่ยนอัตราของปจจัยและตรวจสอบความถกูตองภาคสนามแลว เลือกเอาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด 
ซึ่งความเหมาะสมของดิน = W x H x NAI x S x T พบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 170,000 ตร.กม. มี
ความเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังในระดับเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 
13.08, 18.06, 9.03 และ 40.66 ของพื้นท่ีท้ังภาค ตามลําดับ ซึ่งมีความถูกตองตามการคํานวนดัชนีคัปปาเทากับ 0.88 ผลท่ีไดรับ
นอกจากแสดงเนื้อท่ีความเหมาะสม แลวยังแสดงในลักษณะแผนท่ีท่ีมีขอบเขต รวมถึงคุณภาพท่ีดิน แตละประเภทในหนวยท่ีดิน 
ตลอดจนการเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลคุณลักษณะ ซึ่งใชประกอบการตัดสินใจวางแผนการใชท่ีดินท้ัง
ระดับภาคและระดบัจังหวัด   
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ABSTRACT 
 Cassava (Manihot esculenta crantz) is the third most important crop in Thailand. The production in the Northeast 
exceeds 50 % of the total production in Thailand. Cassava requires all types of soils with well drained condition and has 
drought tolerance. The cassava yield is relatively low. Land evaluation for cassava is needed with objective of analyzing an 
integrated land in relation to cassava requirement by using GIS. The study area, Northeast Thailand covers an area of about 
170,000 km2 with over 1 million ha of current acreage of cassava. The suitability assessment for cassava was based on the 
method as described in FAO guidelines. The cassava requirement in terms of land qualities include water availability (W), 
physical properties of soil (H), nutrient availability index (NAI), salt hazard (S), and topography (T). Each of which is 
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considered as a thematic layer in the GIS database. The diagnostic factors and the factor rating for each land quality were 
determined based on the previous study. The suitability evaluation model for cassava in the Northeast is based on the equation: 
suitability = W x H x NAI x S x T The result yielded 4 classed: highly suitable, moderately suitable, marginally suitable and 
unsuitable. The suitability result in the area covers 13.08, 18.06, 9.03 and 40.66 % of the total area for high, moderate, marginal 
and none suitability respectively. The suitability classes were checked against the field study and the previous work of other 
agency with kappa coefficient of about 0.88. The information obtained can be spatially display in connection to the associated 
attributes. This can be used for the land use planning that best matches land uses to land qualities. 
KEY WORDS: Cassava, Land evaluation, Land qualities. 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1.1 มันสําปะหลัง พืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มันสําปะหลังเปนพืชสําหรับคนจนท่ีสามารถปลูกในพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีคุณภาพท่ีดินคอนขางต่ํา ซึ่งเปนสมรรถนะ
พิเศษสําหรับสนับสนุนความมั่นคงทางดานอาหารและธัญพืช (Hershey et al, 2000) สําหรับประเทศไทยมันสําปะหลังเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญและสามารถผลิตไดมากท่ีสดุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทํารายไดใหกับประเทศปละหลายรอยลานบาท 
ท้ังนี้เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพื้นท่ี และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง กรมพัฒนาท่ีดิน 
(2549)ไดรายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตมนัสําปะหลงัปการผลติ 2549 โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุดซึ่งมีพื้นท่ีปลูกถึง 3,724,954 ไร หรือรอย
ละ 52.03 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีความตองการมันสําปะหลังเพื่อสงออกไปยังตางประเทศในปริมาณ
มาก  เปนวัตถุดิบท่ีใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนอาหารและไมใชอาหาร สามารถสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคาไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง แอลกอฮอล ไบโอพลาสติก 
และท่ีสําคัญเปนวัตถุดิบในการผลติแกสโซฮอล (Gasohol) ซึ่งเปนพลังงานท่ีในหลายประเทศใหความสําคัญและรณรงณใหเปน
พลังงานทดแทนน้ํามันเบนซิลและดีเซล  

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยซึ่งไมใชเพื่อเปนอาหารสําหรับคนไทย แตเปนพืชเพื่อเพิ่ม
รายได ประมาณไดเกินกวา 80% เพื่อการสงออกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว สวนใหญสงออกไปยังตลาดรวมยุโรป ซึ่งผลผลิต
ของมันสําปะหลังประมาณ 14.5 ตัน/เฮคแตร ปญหาในการผลผลิตมันสําปะหลังไดแก ความเสื่อมโทรมความอุดมสมบูรณของ
ดิน กษัยการของดิน และความแปรปรวนของราคาตลาด (Ratanawaraha, Senanarong and Suriyapan, 2000) สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตร (2550) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสท่ี 1 ประจําป 2550 วาในไตรมาสแรกของป 2550 มีปริมาณหัวมันสด
ออกสูตลาด 12.83 ลานตันซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปท่ีผานมา ซึ่งมีผลผลิต 10.92 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 
เนื่องจากในปท่ีผานมามันสําปะหลังมีราคาดี และใหผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเห็นไดวาเกษตรกรเลือกท่ีจะปลูกมันสําปะหลังจาก
ราคาขายปท่ีผานมามากกวาท่ีจะมองถึงศักยภาพของพื้นท่ี ซึ่งแมวามันสําปะหลังจะปลูกในดินไดแทบทุกชนิดแตในการใหผล
ผลิตตอไรก็ยังอยูในเกณฑต่ํา ท้ังนี้เนื่องจากดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา และเมื่อปลูก
ติดตอกันเปนพื้นท่ีใหญและเปนเวลานานโดยขาดการบํารุงรักษาดินจะทําใหเกิดปญหาดินเสื่อมโทรม กษัยการของดินเปนตน ซึ่ง
ปญหาดังกลาวจะเปนตวัจาํกัดการเจรญิเตบิโตและใหผลผลติของมนัสาํปะหลัง  

1.2 การประเมินท่ีดินสําหรับพืช 
จากความตองการมันสําปะหลังเพื่อสงออกันนั้นยังมีความตองการในปริมาณท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตดวยขอจํากัดของ

พื้นท่ีและสมรรถนะของพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกย็ังเปนปญหาตอการผลิต ดังนั้นเพื่อการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและ
ตรงตามศักยภาพของพื้นท่ีนําไปสูผลผลิตตอไรท่ีสูงขึ้น การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีในการประเมินคาท่ีดินสําหรับปลูกพืชจึง



 

เปนสิ่งสําคัญและเพื่อการวางแผนการใชท่ีดินท่ีสอดคลองกับศักยภาพและตรงกับความตองการของพื้นท่ี และยังสามารถลด
ปญหาเรื่องการใชท่ีดินท่ีผดิวัตถุประสงค ซึ่งหลักในการประเมินคาท่ีดินนั้น FAO (1983) ไดใหความหมายของการประเมินท่ีดิน 
(Land evaluation) ไววาหมายถึงกระบวนการประเมินสมรรถนะของพื้นท่ีหรือระบบนิเวศนเพื่อนํามาใชประโยชนในจุดประสงค
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งจาํเปนตองอาศยัผลจากการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับคุณภาพท่ีดินและลักษณะขององคประ กอบ
ของระบบนิเวศน เชน ธรณีสัณฐาน (landform) ดิน (soils) พืชพรรณ (vegetation) ภูมิอากาศ (weather) และขอสนเทศดานอ่ืนๆ
ของพื้นท่ีมาประกอบกนัเพื่อท่ีจะวนิิจฉัยวาการใชประโยชนท่ีดินมีทางเลือกท่ีหลากหลายในพื้นท่ีดียวกัน และการใชประโยชน
ประเภทใดมวีัตถปุระสงคและเจตนารมยเปนไปตามท่ีกําหนดท่ีสุด Rossiter (1996) กลาววาแบบจําลองการประเมินท่ีดินสามารถ
นําไปเปนพื้นฐานในการจัดการทรัพยากร และความเหมาะสมของท่ีดินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แบบจําลองการประเมินท่ีดินสามารถกระทําไดในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งโดยท่ีไมตองทําการประเมินในพื้นท่ีขางเคียง ซึ่งอาจนําไป
เปรียบเทียบผลกับพื้นท่ีขางเคียง หรือผลการประเมินพื้นท่ีขางเคียงกับพื้นท่ีศึกษาได รวมถึงในกรณีท่ีพื้นท่ีมีความหลากหลายการ
ใชประโยชนท่ีดิน การประเมินความเหมาะสมของพื้นท่ีก็สามารถรองรับไดโดยท่ีตองพึ่งพาอาศัยกัน   

จากหลักการการประเมินท่ีดินของ FAO นั้นระบบท่ีสามารถรองรับการประเมินคาท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือ
ระบบ GIS ซึ่งเปนระบบการจัดการขอมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธกับสภาพพื้นท่ีจริง และมีนักวิจัยท่ีใหความสนใจและไดนํา
แนวทางนี้ไปวิเคราะหความตองการการใชท่ีดินในกิจกรรมท่ีแตกตางกันไปตามความสามารถของท่ีดิน ซึ่งจะเห็นไดวาการ
ประเมินท่ีดินมีความสําคัญ และสามารถสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรท่ีดิน  Beek, de Bie and Driessen (1997) ไดกลาว
วาการประเมนิท่ีดินคือการประเมนิจากคุณลักษณะของท่ีดินเปนหลัก และตองอาศยัความชํานาญในการประเมนิจากผูชํานาญการ
ซึ่งสวนมากจะเปนผูท่ีทําการสํารวจดิน และนักวิชาการ ซึ่งเปนผูท่ีสามารถอธิบายถึงขอมูลเชิงพื้นท่ี ลักษณะของพ้ืนท่ีและเปนท่ี
ยอมรับสําหรับนักวางแผน วิศวกร รวมถึงเกษตรกร และท่ีสําคัญท่ีสุดจะตองเปนผูท่ีศกึษาวิจยัและเก็บขอมูลไวเปนระยะเวลานาน 
ท่ีแสดงถึงขอจํากัดของท่ีดินและ สมรรถนะของท่ีดิน เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณน้ําท่ีเปนประโยชน ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีเปนประโยชน  การเสี่ยงตอการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน ไดแก กษัยการดิน ดินเค็ม ซึ่งท้ังหมดนี้เปนคุณสมบัติท่ี
บอกถึงคุณลักษณะของท่ีดิน ท่ีจะนําไปสูการจัดการการใชประโยชนท่ีดิน และการคาดการณผลผลิต และยังเปนขอมูลท่ี
สนับสนุนใหเขาใจถึงสภาพพื้นท่ี ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนการใชท่ีดิน ท่ีแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 
รวมไปจนถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสังคมดวย 

Mongkolsawat, Thirangoon and Kuptawatinan (1997) ไดสรางแบบจําลองการประเมินคาท่ีดินสําหรับปลูกขาวในลุม
น้ําพองตอนลาง ซึ่งหนวยท่ีดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาว ไดมาจากการบูรณาการเชิงพื้นท่ีดวยการซอนทับคุณภาพท่ีดินซึ่ง
ประกอบไปดวย ปริมาณน้ําท่ีเปนประโยชน ปริมาณธาตุอาหารในรูปที่เปนประโยชน สภาพพื้นท่ี และผลกระทบจากดินเค็ม ท่ีมี
ความถูกตองและสามารถเปนฐานขอมูลในการสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
 Patil , Prathumchai, Samarakoon and Honda (2001) ไดพฒันาการใชขอมูลสังคม - เศรษฐกจิรวมกับการวเิคราะหความ
เหมาะสมและสถานะการใชท่ีดินปจจุบันในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสินธุ)  พบวาในพื้นท่ีท่ีมีการทําการเกษตรไมสามารถยกระดับพื้นฐานทางสังคมได ดังนั้นการวางแผนกลยุทธซึ่งมีความ
จําเปนดานทรัพยากรท้ังหมด รวมท้ังทรัพยากรมนุษย สถานภาพของสิ่งแวด ลอมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง การท่ีจะเพิ่ม
ผลผลิตตองใชประโยชนจากปจจัยตางๆ เพื่อกําหนดความเหมาะสม ไมวาจะเปนนาขาว มันสําปะหลัง หรือยางพารา 

Charuppat and Mongkolsawat (2003) ไดสรางแบบจําลองเชิงพื้นท่ีการประเมินท่ีดินภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในลุมน้ําลําพระเพลิง ซึ่งชวยใหการประเมินมีประสิทธิภาพมากและมีความถูกตองสูง และเปนฐานขอมูลท่ีสนันสนุนการวาง
แผนการตดัสินใจการใชท่ีดินของลุมน้าํไดเปนอยางด ี

ธงชัย จารุพพัฒน (2545) ไดทําการศึกษาการวางแผนการใชท่ีดินในบริเวณลุมน้ําลําพระเพลิง ดวยการสรางฐานขอมูล
เชิงพื้นท่ีความเหมาะสมตอการปลูกพืช และนําฐานขอมูลท่ีไดมาสนับสนุนการวางแผนการใชท่ีดินในลุมน้ําลําพระเพลิง 



 

การศึกษาพบวาการประเมินท่ีดนิเพื่อการวางแผนเพื่อการตัดสินใจดวยการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีความสอดคลองกับ
พื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถอนุรักษทรัพยากรปาไมและทรัพยากรดินในลุมน้ําไดอยางยั่งยืน 

Yamamoto และ Sukchan (2003) ไดประเมินพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
ชนิด ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง โดยในการประเมินดวยการบูรณาการเชิงพื้นท่ีโดยใชคุณสมบัติของดิน และความเปน
ประโยชนของน้ํา แลวนํามาเปรียบเทียบกับสภาพการใชประโยชนท่ีดิน และภาพถายดาวเทียมท่ีไดจากการเก็บรวบรวมหลาย
ชวงเวลา พบวา พื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังและออย มีมากกวา 130000 เฮคแตร ซึ่งพบวากระจายอยูท่ัวท้ังภาค และ
ลักษณะของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมของท้ัง 2 พืชนั้นมีความใกลเคียงกันมากโดยสวนใหญจะพบในทิศตะวันออกเฉียงใตของภาค 

Paiboonsak, Chanket, Yommaraka and Mongkolsawat (2004) ไดสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีสําหรับปลูกออย ในจังหวัด
อุดรธานี จากการวิเคราะหความตองการการใชท่ีดินสําหรับออย ไดแก ภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ี คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ดิน และความเปนพิษของดิน ซึ่งนํามาบูรณาการเชิงพื้นท่ี เพื่อสรางแบบจําลองความเหมาะสมของพื้นท่ีสําหรับปลูกออย ซึ่งกลาว
วาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้นเปนระบบหนึ่งท่ีจะชวยในการวางแผนการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี และท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู
การวางแผนในเชิงยุทธศาสตรตอไป 

Paiboonsak and Mongkolsawat (2004) สรางแบบจําลองการวางแผนการใชท่ีดินสําหรับปลูก ขาว พืชไร และไมยืนตน 
ในจังหวัดขอนแกน จากการบูรณาการเชิงพื้นท่ีจากการประเมินคาท่ีดินหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจไดแก ขาว ออย มัน
สําปะหลัง มะมวง และยางพารา ซึ่งสามารถนําไปสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการใชท่ีดินในระดับจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการวางแผนในระดับภาคตอไป 
 สถาพร ไพบูลยศักด์ิ (2548) ไดทําการศึกษาโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกพืช จังหวัดขอนแกน ไดแก ขาว พืชไร (ออย และมันสําปะหลัง) และไมยืนตน (มะมวง และ
ยางพารา) โดยใชปจจยับงชีแ้ละคุณภาพท่ีดินในการประเมิน ไดแกความชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช ลักษณะทางกายภาพของดิน 
ลักษณะทางเคมีของดิน สภาพภูมิประเทศ และ การมีปริมาณเกลือท่ีมาก โดยสรางหนวยแผนท่ีความเหมาะสมของแตละชนิดพืช 
และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเพื่อวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน ซึ่งสามารถนําขอมูลไปสนับสนุนการตัดสินใจระดับจังหวัดได
เปนอยางด ี
 Mongkolsawat and Paiboonsak (2006) ไดทําการประเมินคาท่ีดินโดยนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสราง
แบบจําลองเชิงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก ขาว ออย มันสําปะหลัง และยางพารา ในบริเวณลุมน้ําชี โดยใชแนว
ทางการประเมนิท่ีดินของ FAO (1983) เพื่อนาํขอมูลความเหมาะสมของพืน้ท่ีตอการปลูกพชืเศรษฐกจิท้ัง 4 มาบูรณาการดวยการ
ซอนทับ เพื่อเปนฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีในการสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินในลุมน้ําช ีอันกอใหเกิดการวางแผนเพื่อ
จัดการทรัพยากรดิน และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ํา ไดตรงตามศักยภาพและย่ังยืน 
 Perveen (2007)  ไดประเมินท่ีดินโดยใชเงื่อนไขหลายประเภทดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนวิธีการท่ีใหผลท่ี
ยืดหยุนและถูกตองสําหรับผูตัดสินใจ โดยการประเมินผลิตผลของขาวในบังคลาเทศซึ่งใชตัวแปรชีวภาพของดินและภูมิประเทศ 
และใชระบบสาสรสนเทศภูมิศาสตรในการบูรณาการขอมูลประเภท Analytical Hierarchy Process และใชภาพถายดาวเทียม
ประมวลผลการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีท่ีศึกษาพรอมท้ังซอนทับ แผนท่ีความเหมาะสมกับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อตองการ
ทราบความแตกตางของความเหมาะสมของท่ีดินกับการใชประโยชนจริง และแสดงสัดสวนของท่ีดนิกับการใชประโยชนท่ีดินใน
ระดับความเหมาะสมตางๆ  

จากรายงานการศกึษาและวิจยัเกี่ยวกบัการประเมนิคาท่ีดินโดยการบูรณาการเชงิพื้นท่ีของนกัวิจยัหลายทานนั้นไดแสดง
ถึงศักยภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูจากระยะไกลวามีความสามารถในการวิเคราะหในเชิงพื้นท่ี และสามาร
คาดการณการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตไดเปนอยางดี ดังนั้นการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมินคาท่ีดิน
สําหรับปลูกมันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีสําคัญในการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม ซึ่งเปนการจัดการขอมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธกับสภาพพื้นท่ีจริง สามารถตรวจสอบกับสภาพพื้นท่ีจริงไดในกรณีตองมี



 

การวางแผนการใชท่ีดินแบบเรงดวน และเพื่อกําหนดเปนเขตสงเสริมในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อนําเทคโนโลยีตางๆไปชวย
สนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น นอกจากนี้แลวระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยังมกีารจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
กอใหเกดิการใชประโยชนท่ีดินอยางรูคุณคา และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับศักยภาพ
และตามความตองการของพื้นท่ี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
  1)  เพื่อวเิคราะหเชงิบูรณาการพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลกูมนัสําปะหลงัดวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 
 
3. พื้นท่ีศึกษา 

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 14 ํ 14′ ถงึ 18 ํ 27′ เหนือ และระหวางเสนแวงท่ี101 ํ 15′ ถึง 105 ํ 35′ 
ตะวันออก มีพื้นท่ีประมาณ 105.5 ลานไร ซึ่งครอบคลุม 19 จังหวัด หรือประมาณ 1 ใน 3  (ภาพที่1) พื้นท่ีสวนใหญมีภูมิประเทศ
แบบท่ีราบขั้นบันไดระดับต่ําและระดับกลาง มีลุมน้ําหลักท่ีสําคัญอยู 3 ลุมน้ํา คือลุมน้ําโขง ลุมน้ํามูล และลุมน้ําชี ปริมาณน้ําฝน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยอยูระหวาง 800 – 2,500 มม./ป ในบริเวณจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร มีปริมาณน้ําฝน
สูงกวา 1,800 มม./ป บริเวณจังหวัดชัยภูม ินครราชสีมาในบางพื้นท่ี มีปริมาณน้ําฝนอยูระหวาง 900-1,000 มม./ป   

ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ซึ่ง
เกิดจากตะกอนเกาท่ีแมนํ้าลําธารนํามาทับถมกันไวเปนเวลานาน มีการระบายน้ําดแีต
ในขณะเดียวกันก็อุมน้ําไมดี ดั้งนั้นดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ อีกท้ังพื้นท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืยงัเปนดินเคม็ประมาณ 34 เปอรเซนตของท้ังภาค เนื่องจากพื้นท่ี
มีหนวยหินมหาสารคามซึ่งมีองคประกอบของเกลือหินรองรับ ทําใหเกิดการสะสมตัว
ของเกลือใตผิวดิน  ซึ่ งจะเกิดในแองสกลนคร  และแองโคราชท่ีมีหนวย หิน
มหาสารคามรองรับ  

พื้น ท่ีสวนใหญของภาคตะวันออกเฉียง เหนือใชประโยชนทางด าน
เกษตรกรรม มีการปลูกขาวเปนพืชหลักโดยท่ัวไปจะปลูกในท่ีลุม สวนพืชไรจะปลูก
กันมากในพื้นท่ีดอนท่ีมีการระบายน้ําดี พืชไรท่ีสําคัญ ไดแก ออย และมันสําปะหลัง 
ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญจะขึ้นอยูกับการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝน และ
คุณภาพดิน  
 
4. วิธกีารศึกษา 

4.1 หลักในการศึกษา 
การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ใชหลักการประเมินคาท่ีดินของ FAO (1983) โดยการคดัเลอืกวิเคราะหและประเมนิความเหมาะสมจากปจจัยวินิจฉัยท่ี
มีผลตอการเจรญิเตบิโตและการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง ไดแก ขอมูลน้ําฝนเฉลี่ยรายป (Annual Rainfall) ไนโตรเจนในดิน  
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน โพแทสเซียมในดิน  ความลึกของดิน (Soil depth) เนื้อดิน (Soil Texture) ปริมาณกรวดในชั้น
ดิน (Coarse fragment) ความเค็มของดิน (Soil Salinity) ภูมิสัณฐาน (Landform) และความลาดชันของพื้นท่ี (Slope) เพื่อนําไป
สรางฐานขอมลูความเหมาะสมในแตละชั้นคุณภาพท่ีดินท่ีกําหนดไว 5 ชั้นคุณภาพท่ีดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผล
ผลิต ซึ่งก็ไดแก ชั้นขอมูลความชื้นท่ีเปนประโยชน (W) ชั้นขอมูลดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช (Nutrient Availability 
Index, NAI)  ชั้นขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพของดิน (H) ชั้นขอมูลผลกระทบจากเกลือ (S) และชั้นขอมูลสภาพพื้นท่ี (T) การ
วิเคราะหและประมวลผลโดยการนําชัน้ขอมูลคุณภาพท่ีดินท่ีวิเคราะหความเหมาะสมและใหคาคะแนน เปนเหมาะสมมาก (S1) 

 
 

ภาพท่ี1 พื้นท่ีศึกษา 



 

เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) มาบูรณาการดวยการซอนทับ ซึ่งผลท่ีไดจากการซอนทับดวย
การคูณคาคะแนนจากสมการความเหมาะสม = W x H x NAI x S x T สําหรับการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูก
มันสําปะหลังในภาพรวมซึ่งจําแนกออกเปน 4 ระดับคือ ชั้นความเหมาะสมมาก (S1) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ชั้นความ
เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ตามลําดับ การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีเกษตรกรรม จะไมรวมถึงพื้นท่ีท่ี
ไมไดกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน หรือพื้นท่ีนอกภาคเกษตร ไดแก เขตอุทยานแหงชาต ิเขตรักษาพันธุสัตวปา ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ชั้น1A และ1B  ท่ีอยูอาศยั และแหลงน้าํผิวดนิ 

4.2 ขั้นตอนการศกึษา 
ขั้นตอนในการศึกษาม ี6 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือกขอมูลเพ่ือวิเคราะหความตองการของการใชท่ีดินสําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง 2) การรวบรวมขอมลู 3) การวเิคราะหขอมูลและการสรางฐานขอมูลเชงิพืน้ท่ีเพื่อประเมินความเหมาะสมในแตละชั้น
คุณภาพท่ีดิน 4) การประเมนิความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลกูมนัสําปะหลังในภาพรวม 5) การตรวจสอบความถูกตอง และ 
6) การจดัทําแผนท่ี ดังภาพท่ี 2 

4.2.1 การคดัเลือกขอมูล เพื่อวเิคราะหความตองการการใชท่ีดิน สําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
ในการวจิยัครั้งนีไดใชหลักในการประเมนิคาท่ีดินของ FAO (1983) ซึ่งไดเสนอคุณภาพท่ีดิน (Land Quality) และในแต

ละชั้นคุณภาพท่ีดินจะมปีจจัยวินินจฉัย (Diagnostic Factors) ซึ่งเปนวิธีการประเมินท่ีดินท่ีมคีวามนาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ มี
นักวิจัยหลายทานไดนําหลักการมาใช และคัดเลอืกคุณภาพท่ีดินใหเหมาะกับความตองการของพืช  

สําหรับการวิเคราะหความตองการการใชท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดคัดเลือกและ
รวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจัยวินิจฉัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลติ 11 ปจจัยวินิจฉัย โดยแบงออกเปน 5 คุณภาพที่ดิน 
ดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ซึ่งในการคัดเลือกและรวบรวมขอมูลไดทําการคดัเลือกขอมูลจากหนวยงานวิจัยหลายๆ แหงท่ีมกีาร
ประเมินคาความเหมาะสม และความตองการท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง เชน Sys et al (1983), กรมพัฒนาท่ีดิน (2535ข), พร
เพ็ญ (2541) และ ธงชัย (2545)  

4.2.2 การรวบรวมขอมูล 
เมื่อคัดเลอืกขอมูลปจจัยวินิจฉัยท่ีมีความสอดคลองกับความตองการการใชท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังแลว จึงทํา

การรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพท่ีดิน ท่ีไดจัดทําจากหนวยงานและจดัเก็บเปนแผนท่ี หรือรายงาน ดังตาราง
ท่ี 3 

4.2.3 การวิเคราะหขอมูลการสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพื่อประเมินความเหมาะสมยอย 
เมื่อทําการคัดเลือกขอมูลเพื่อวิเคราะหความตองการของการใชท่ีดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และรวบรวมขอมูลท่ี

จะนําไปใชในการวิเคราะหแลว ในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหความตองการการใชท่ีดินสําหรับมันสําปะหลังในแตละปจจัย
วินิจฉัย เพื่อกําหนดระดับความเหมาะสมในแตละปจจัยวินิจฉัย ซึ่งจะนําไปสูการสรางหนวยแผนท่ีดินหรือขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมี
ขอมูลลักษณะสัมพันธท่ีแสดงถึงระดับความเหมาะสมของชั้นขอมูลคุณภาพท่ีดิน รวมไปจนถึงการสราง Topology ใหกับชั้น
ขอมูลเพื่อความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูล แบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ  

4.2.3.1 การวิเคราะหความตองการการใชท่ีดินในแตละปจจัยวินิจฉัย การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีและ
การประเมินความเหมาะสมใหกับคุณภาพท่ีดิน ซึ่งแบงออกเปน 5 ชั้นคุณภาพท่ีดินจากปจจัยบงชี้ท่ีคัดเลือก 11 ปจจัย สามารถ
อธิบายไดดังตอไปนี ้

1) น้ําท่ีเปนประโยชนตอพืช (Water Availability : W) คือปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (Annual Rainfall) ซึ่ง
ขอมูลปริมาณน้ําฝนท่ีนําวิเคราะหในครั้งนี้ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 27 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2518-2545 ขอมูล
ของแตละสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะนํามาสรางเปนชั้นขอมูลน้ําฝนเชิงพื้นท่ี โดยวิธีการ Interpolate หรือวิธีการ



 

ประมาณคาดวยวิธี Kriging กําหนดใหเปนชั้นขอมูล W ซึ่งจะใหคาคะแนนและกําหนดระดับความเหมาะสม เปนเหมาะสมมาก 
(S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) ดังตารางท่ี 1 

2) ดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช (Nutrient Availability Index: NAI) เปนหลักการและแนวความคิด
จาก Radcliffe et al (1982) ซึ่งเปนผลคูณของ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และความเปนกรดเปนดางของดิน 
(pH) แตละปจจัยวินิจฉัยจะกําหนดคาคะแนนและจัดระดับความเหมาะสมดังตารางท่ี1 จากนั้นนําคาคะแนนความเหมาะสมในแต
ละปจจัยวินิจฉัยมาคูณกัน ซึ่งผลท่ีไดจากสมการ NAI = N x P x K x pH จะนํามากําหนดชวงคาคะแนน และจัดระดับความ
เหมาะสมใหกับหนวยแผนท่ีใหม เปนเหมาะสมมาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) ดงั
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความตองการการใชท่ีดินและปจจัยวินิจฉัยสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
ความตองการการใชท่ีดินสําหรับปลกูมันสําปะหลัง 

(Land use requirement) การกําหนดชวงชั้นความเหมาะสม (Factor rating)  
ท่ีมา 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยบงช้ี หนวย S1 (1.0) S2 (0.8) S3 (0.4) N (0.1)  

ปริมาณนํ้าท่ีเปนประโยชน 
(W) ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (RN) mm. 1,100-1,500 900-1,100 

1,500-2,500 
500-900 

2,500-4,000 
<500 

>4,000 

ธงชัย (2545), 
กรมพฒันาท่ีดิน 
(2535ข) 

  
 

      

ดัชนีความเปนประโยชน
ธาตอุาหารพชื (NAI) NAI = N x P x K x pH  - > 0.6400 0.1024 - 0.6400 0.0010 - 0.1024 < 0.001 - 

 ไนโตรเจน (N) % >0.2 0.1-0.2 <0.1 - 
ธงชัย (2545), 
กรมพฒันาท่ีดิน 
(2535ข) 

 ฟอสฟอรัส (P) ppm >25 6-25 <6 - พรเพญ็ (2541), 

 โพแทสเซยีม (K) ppm >60 30-60 <30 - 

ธงชัย (2545) 
 
กรมพฒันาท่ีดิน 
(2535ข) 

 
ความเปนกรดเปน
ดาง (pH)                             - 6.1-7.3 7.4-7.8, 

5.1-6.0 
7.9-8.4, 
4.0-4.5 >8.4, <4 

ธงชัย (2545), 
กรมพฒันาท่ีดิน 
(2535ข) 

คุณสมบัติทางกายภาพของ
ดิน (H) H =  tx x dpt x cf   - > 0.800 0.300 - 0.800 0.100 - 0.300 < 0.100 - 

 เน้ือดิน (tx) - L,SCL,SiL, 
Si,CL,L,SL,SiCL LS SiC C,G,SC,AC,S 

Sys et al (1993) 
,ธงชัย (2545) 
 

 ความลึก (dpt) cm. >100 50-100 25-50 <25 
Sys et al  (1993) 
,ธงชัย (2545) 
 

 ปริมาณกรวดใน
ช้ันดิน (cf) % 0-3 3-15 15-35 > 35 Sys et al (1993) 

 

ผลกระทบจากเกลือ (S)  ศกัยภาพการเกิดดินเค็ม - non-saline Low Medium High 
ธงชัย (2545), 
กรมพฒันาท่ีดิน 
(2535ข) 

     

สภาพพื้นท่ี (T) ภูมิสัณฐาน และความลาดชันของ
พื้นท่ี 

Class, 
% รายละเอียดตามตารางท่ี 2  ธงชัย (2545) 

หมายเหตุ : 

*เน้ือดิน : L=Loam, SiCL=Silty clay loam, SiL=Silty loam, SCL= Sandy clay loam, CL=Clay loam, SL=Sandy loam, C=Clay, LS=Loamy sand, SC=Sandy 
clay, SiC=Silty    clay, S=Sand, G=Gravel soil, SC=slop complex, AC=Alluvial complex 
** ศกัยภาพการเกิดดินเค็ม : High = บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมากท่ีสุด, Medium = บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง,  
Low = บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือนอย, non-saline = บริเวณท่ีไมเค็ม 



 

ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธระหวางภมูิสณัฐานและความลาดชันของพื้นท่ี สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 
 

ภูมิสัณฐาน 
% ความลาดชัน Flood 

Plain 
Low 

Terrace 
Middle 
Terrace 

High 
Terrace 

Dissected 
Erosion Surface 

Denudational 
Hill 

0-2 N N S1 S2 S1 N 
2-5 N S1 S2 S3 S2 N 

5-12 N S2 S3 S3 S3 N 
12-20 N S3 S3 N N N 
>20 N N N N N N 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ธงชัย (2545)  
 

ตารางท่ี 3 การรวบรวมขอมูล และรายละเอียดของขอมูล จากหนวยงานตางๆ 
 

ขอมูล และรายละเอียดขอมูล มาตราสวน หนวยงาน 

แผนท่ีกลุมชุดดิน (Soil group map) ประกอบดวย  
ขอมูลคุณสมบัติทางเคม ีและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

1:50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ขอมูลปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยรายป 
เก็บรวบรวมตั้งแตป พ.ศ. 2518-2545 

- กรมอตุุนิยมวทิยา 

แผนท่ีศักยภาพความเคม็ของดิน 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 กรมแผนท่ีทหาร 

แผนท่ีภูมิสัณฐาน 1:50,000 
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 1:50,000 ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนท่ีขอบเขตปาสงวนแหงชาติ 1:50,000 
กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา  
และพันธุพืช 



 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 4 การกําหนดชวงคาคะแนน และชั้นความเหมาะสมใหกับดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช 
 

ชั้นความเหมาะสม ชวงคาคะแนนความเหมาะสม 
 N x P x K x pH ชวงคาคะแนน 

เหมาะสมมาก (S1) (12  x 0.82) – 1.0000 0.6400 – 1.0000 
เหมาะสมปานกลาง (S2) (0.82 x 0.42) – 0.6400 0.1024 – 0.6400 
เหมาะสมนอย (S3) (0.42 x 0.12) – 0.1024 0.0010 – 0.1024 
ไมเหมาะสม (N) < (0.42 x 0.1) < 0.001 

 
3) คุณสมบัติทางกายภาพของดนิ (Soil physical properties: H) ประกอบดวย เนื้อดิน (Soil Texture: tx) ความ

ลึกของดิน (Soil Depth: dpt) และปริมาณกรวดในชั้นดิน (Coarse Fragment: cf) แตละปจจัยจะใหคาคะแนนและจัดระดับความ
เหมาะสม ดังตารางท่ี1 จากนั้นจะนําคาคะแนนความเหมาะสมมาคูณกันจากสมการ  
H = tx x dpt x cf ผลคูณท่ีไดจะนํามากําหนดชวงคาคะแนน และจัดระดับความเหมาะสมใหกับหนวยแผนท่ีใหม เปนเหมาะสม
มาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ดังตารางท่ี 5   
ตารางท่ี  5 การกาํหนดชวงคาคะแนนและช้ันความเหมาะสมใหกับคุณสมบัติทางกายภาพของดนิ 

 

ชั้นความเหมาะสม ชวงคาคะแนนความเหมาะสม 
 tx x dpt x cf ชวงคาคะแนน 

เหมาะสมมาก (S1) (12  x 0.8) – 1.000 0.800 – 1.000 
เหมาะสมปานกลาง(S2) (0.82 x 0.4) – 0.800 0.300 – 0.800 
เหมาะสมนอย (S3) (0.42 x 0.1) – 0.256 0.100 – 0.300 
ไมเหมาะสม (N) < 0.42 x 0.1 < 0.100 

 
4) ผลกระทบจากเกลือ (Salt hazards: S) เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนวยหินมหาสารคาม (Maha 

Sarakham Formation) ซึ่งมีองคประกอบของเกลอืหินรองรบัอยูหนวยหินชนิดนี้จะทําใหเกิดการสะสมของเกลือใตผิวดินจึงทําให
พื้นท่ีมีศักยภาพต่ําในการปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งในพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบจากเกลือสูงจึงไมเหมาะสําหรับปลูกมันสําปะหลัง และจัด
ระดับความเหมาะสมใหกับหนวยแผนท่ีเปน เหมาะสมมาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม 
(N) ดังตารางท่ี 1 

5) สภาพพื้นที่ (Topography: T) ซึ่ง Nawata et al (2004) ไดรายงานการทําแผนท่ีผลผลิตของมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและพบวาผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีผลผลิตท่ีสูงและเสถียรจะพบในพื้นท่ี 
mid – high lands และยังสามารถปรับปรุงใหมีผลผลิตท่ีสูงขึ้นโดยพัฒนาวิธีการปลูกรวมกับการปรับปรุงพันธุ และในการ
วิเคราะหชั้นคุณภาพท่ีดินนี้ดวยการซอนทับชั้นขอมูลภูมิสัณฐาน (Landform) กับชั้นขอมูลความลาดชันของพื้นท่ี (Slope) 
กําหนดใหเปนชั้นขอมูล T ซึ่งจัดระดับความเหมาะสมใหกับหนวยแผนท่ีโดยใชความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลท้ังสอง เปน
เหมาะสมมาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

4.2.3.2 การจําแนกพื้นท่ีเขตอนรุักษ ท่ีอยูอาศัย และแหลงน้ํา ซึ่งในการวิจัยไดแบงพื้นท่ีออกเปน 2 พื้นท่ี
คือ พื้นท่ีเขตเกษตรกรรม และพื้นท่ีนอกเขตเกษตรกรรม ในขั้นตอนนี้เปนการจําแนกพื้นท่ีนอกเขตเกษตรกรรมออกไป เปนพื้นที่
อยูอาศัย แหลงน้ํา และพื้นท่ีอนุรักษ (เขตอุทยานแหงชาต,ิ เขตรักษาพันธุสัตวปา, ชั้นคณุภาพลุมน้าํชั้น1A และ1B) ซึ่งจะไมนํามา



 

วิเคราะหความตองการการใชท่ีดิน โดยจัดการชั้นขอมูลเหลานี้ ดวยการซอนทับและจัดเก็บแยกไว เปนชั้นขอมูลนอกเขต
เกษตรตกรรม  

4.2.4 การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินจากการบูรณาการของคุณภาพท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายเปนการนําเอาชั้นขอมูลคุณภาพท่ีดินท้ัง  5 คุณภาพท่ีดินท่ีกําหนดคาคะแนนความ

เหมาะสมโดยคาคะแนนเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม กําหนดใหเทากับ 1.0, 0.8, 0.4 และ 0.1 
ตามลาํดบั  จากนั้นจึงทําการวิเคราะหดวยการซอนทับเพื่อใหเห็นภาพรวมความเหมาะสมของพื้นท่ีสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ชั้น
คุณภาพท่ีดินที่นํามาซอนทับประกอบดวย ชั้นขอมูลความชื้นท่ีเปนประโยชน ชั้นขอมูลดัชนีความเปนประโยชนธาตุอาหารพืช ชั้น
ขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ชั้นขอมูลผลกระทบจากเกลือ และชัน้ขอมูลสภาพพื้นท่ี ซึ่งการประเมินในภาพรวมนี้ไดมาจาก
การพิจารณาผลคูณของสมการ  W x H x NAI x S x T แลวนําผลคูณท่ีไดมาจัดชวงคาคะแนน และกําหนดระดับความเหมาะสมใหม 
เปนเหมาะสมมาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม ดังตารางท่ี 6 ผลท่ีไดกค็ือหนวยแผนท่ีดินท่ี
แสดงถึงศักยภาพของท่ีดินเชิงพื้นท่ี พรอมท้ังขอมูลเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะของท่ีดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําไปวางแผนการตัดสินใจการใชท่ีดินตอไป 

   
ตารางท่ี 6 การกําหนดคาคะแนนและความเหมาะสมจากการบูรณาการคุณภาพท่ีดินสําหรับปลูกสําปะหลัง 

 

ชั้นความเหมาะสม ชวงคาคะแนนความเหมาะสม 
W x H x NAI x S x T 

ชวงคาคะแนน 

เหมาะสมมาก (S1) (13  x 0.82) – 1.00000 0.64000 - 1.00000 
เหมาะสมปานกลาง (S2) (0.83 x 0.42) – 0.64000  0.08192 - 0.64000 
เหมาะสมนอย (S3) (0.43 x 0.12) – 0.08192  0.00064 - 0.08192 
ไมเหมาะสม (N) < 0.43 x 0.12  < 0.00064 

 
4.2.5 การตรวจสอบความถกูตอง  

 ในการตรวจสอบความถูกตองไดทําการเปรียบเทียบความถูกตองจากการสํารวจภาคสนาม และเปรียบ เทียบกับรายงาน
การสํารวจและคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังปการผลิต 2549 โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะ ไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร กรมพัฒนาท่ีดิน (2549) 
 1. การสาํรวจความถกูตองในภาคสนาม โดยการสุมเลือกในแตละชั้นความเหมาะสมจากผลท่ีไดจากการประเมินใน
ขั้นตน และเปรียบเทียบกับพื้นท่ีจริง  โดยในการเก็บขอมูลนั้นจะเก็บตําแหนงหรือพิกัดแปลงปลูกมันสําปะหลัง ผลผลิตตอไร  
ขอมูลสภาพพื้นท่ี ลักษณะดินในพื้นท่ีปลูก พรอมท้ังถายรปูลักษณะการเจรญิเติบโต และลกัษณะแปลงปลกู 
 2. การตรวจสอบความถูกตอง กับรายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังปการผลิต 2549 โดยใช
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ดวยการสุมเลือกเปนรายตําบลโดย
ใหมีการกระจายสม่ําเสมอท่ัวท้ังพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในรายงานการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดินจะแสดงขอมูลผลผลิ
ตอไร ซึ่งไดจัดชวงของผลผลิตตอไรรายตําบล ตามความเหมาะสมดังนี้ 

ผลผลิตเฉลี่ยมากกวา 3.5 ตัน/ไร กําหนดใหเปนเหมาะสมมาก, 2.5 – 3.5 ตัน/ไร กําหนดใหเปนเหมาะสมปานกลาง, 1.0 
– 2.5 ตัน/ไร กําหนดใหเปนเหมาะสมนอย ผลผลิตเฉลี่ยนอยกวา 1.0 ตัน/ไร กําหนดใหเปนไมเหมาะสม จากนั้นจึงนํามา
เปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการประเมินขั้นตน ดวยวิธี Kappa Index 
 



 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 

ผลการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการบูรณาการแบบ
ซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ 170,000ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ี
เกษตรกรรมสามารถจําแนกระดับความเหมาะสม ได  4 ระดับ คือพื้นท่ีเหมาะสมมาก พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง พื้นท่ีเหมาะสม
นอย และพื้นที่ไมเหมาะสม พื้นท่ีนอกเขตเกษตรกรรม ไดแก เขตอนุรักษ ท่ีอยูอาศัย และแหลงน้ํา ไดแสดงเปนเนื้อท่ีและสัดสวน
ดังตารางท่ี 7 และสัดสวนเนื้อท่ีรายจังหวัดดังตารางท่ี 8 และแสดงเปนแผนท่ีความเหมาะสมของพื้นท่ีจากการบูรณาการคุณภาพ
ท่ีดิน ดงัภาพท่ี4 และสามารถแสดงความเหมาะสมสําหรับคุณภาพท่ีดินแตละประเภท ดังภาพท่ี3  พบวากลุมจังหวัดท่ีมีระดับ
ความเหมาะสมมากและปานกลางรวมกันแลว มีผลรวมมากกวา 25 % ซึ่งเปนพื้นที่ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปน Middle terrace ถึง High 
Terrace  และพบเปนสวนมากกระจายตัวอยูท่ัวท้ังภาค ไดแกจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน อํานาจเจริญ มุกดาหาร หนองบัวลําภู 
ชยัภูมิ อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา ยโสธร รอยเอ็ด อุบลราชธานี นครพนม และสกลนคร  สวนในกลุมจังหวัดท่ีมีความ
เหมาะสมนอย หรือมีเนื้อท่ีความเหมาะสมมากและปานกลางเมื่อรวมกันแลว  มีผลรวมนอยกวา 25 % ไดแก จังหวัดสุรินทร 
บุรีรัมย ศรีสะเกษ เลย และหนองคาย 

 

 
 

ภาพที่ 3 ความเหมาะสมสําหรับคุณภาพท่ีดินแตละประเภท 



 

 
ภาพที่ 4 แผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 



 

ตารางท่ี 7  สัดสวนและเนื้อท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระดับความเหมาะสม เนื้อท่ี (ตร.กม.) รอยละของเนื้อท่ี (%) 
เหมาะสมมาก  (S1) 22,086.31 13.08 
เหมาะสมปานกลาง (S2) 30,492.03 18.06 
เหมาะสมนอย (S3) 15,246.38 9.03 
ไมเหมาะสม (N) 68,636.18 40.66 
เขตอนุรักษ  24,613.74 14.58 
ท่ีอยูอาศัย 4,291.18 2.54 
แหลงน้ํา 3,459.52 2.05 
รวม 168,825.341 100.00 

 
ตารางท่ี 8 สัดสวนและเนื้อท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จังหวัด พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม. ) 

เหมาะสม
มาก(%) 

เหมาะสม 
ปานกลาง(%) 

เหมาะสม 
นอย(%) 

ไมเหมาะ 
สม(%) 

พื้นที ่
อนุรกัษ (%) 

ที่อยูอาศัย 
(%) 

แหลงน้ํา 
(%) 

รวม 
(%) 

กาฬสนิธุ 
ขอนแกน 
ชัยภูม ิ
นครราชสีมา 
นครพนม 
บุรีรัมย 
มหาสารคาม 
มุกดาหาร 
ยโสธร 
รอยเอ็ด 
เลย 
ศรีสะเกษ 
สกลนคร 
สุรินทร 
หนองบัวลําภู 
หนองคาย 
อุดรธานี 
อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 

6,946.746 
10,885.991 
12,778.287 
20,463.964 
5,512.668 

10,322.885 
5,291.683 
4,339.830 
4,161.664 
8,299.449 

11,424.612 
8,839.976 
9,605.764 
8,124.056 
3,859.086 
7,332.280 

11,730.302 
15,744.850 
3,161.248 

22.96 
30.67 
10.50 
7.45 
9.85 
13.61 
14.27 
12.45 
9.25 
14.06 
7.01 
8.30 
13.82 
9.46 
20.18 
6.56 
18.28 
10.91 
24.32 

27.39 
11.16 
18.89 
27.78 
18.20 
7.70 

12.06 
32.01 
24.51 
19.09 
13.53 
11.38 
12.25 
6.44 

21.72 
15.32 
21.08 
21.66 
25.06 

1.28 
3.93 
10.59 
3.19 
31.15 
0.68 
0.85 
0.36 
1.10 
1.02 
2.55 
2.93 
25.91 
0.60 
23.61 
38.30 
22.96 
7.30 
3.70 

27.11 
33.57 
26.44 
44.23 
31.78 
61.53 
70.50 
12.52 
56.35 
62.98 
18.72 
62.44 
40.08 
76.53 
17.75 
26.12 
22.36 
39.05 
33.87 

11.02 
11.90 
30.60 
14.51 
3.13 

11.13 
0.00 

40.16 
4.71 
0.20 

56.44 
8.54 
2.98 
3.01 

12.68 
6.90 

10.38 
16.62 
9.33 

6.36 
4.99 
2.01 
1.49 
2.42 
3.63 
1.12 
1.19 
2.49 
1.43 
1.27 
4.93 
2.11 
2.29 
1.09 
2.84 
2.89 
1.65 
2.73 

3.88 
3.78 
0.97 
1.35 
3.47 
1.72 
1.20 
1.31 
1.59 
1.22 
0.48 
1.48 
2.85 
1.67 
2.97 
3.96 
2.05 
2.81 
0.99 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

รวม 168,825.341 13.08 18.06 9.03 40.66 14.58 2.54 2.05 100 
 

5.2 ผลการตรวจสอบความถูกตอง 
1. การตรวจสอบความถกูตองกับสภาพพืน้ท่ีจริง ไดทําการเลือกสุมสํารวจ 70 จุดสาํรวจ ซึ่งขอมูลความถูกตองท่ีไดจาก

การสํารวจไดนํามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินความเหมาะสมขั้นตนดังตารางท่ี 9 ซึ่งจากตารางการเปรียบเทียบระหวางผลการ



 

ประเมินความเหมาะสมท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังกับการตรวจสอบพื้นท่ีจริง สามารถประเมินความถูกตองโดยวิธีดัชนีคัป
ปา (Kappa index) พบวามคีา Kappa index เทากับ 0.88 

 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความถูกตองระหวางผลการประเมินกับการสํารวจภาคสนาม 
 

ผลการประเมิน 
ผลการสํารวจพ้ืนท่ีจริง 

S1 S2 S3 N Total 
S1 15 2 - - 17 
S2 3 16 - - 19 
S3 - 1 11 - 12 
N - - - 22 22 

Total 18 19 11 22 70 
 
2. การตรวจสอบความถูกตองกับแผนท่ีการสํารวจและคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังปการผลิต 2549 โดยใช

เทคโนโลยีการสํารวจระยะ ไกลและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน โดยการสุมเลือก 179 จุดครอบครุ
มพื้นท่ีท้ังภาค ซึ่งเมื่อนําผลการประเมินความเหมาะสมมาเปรียบเทียบดวยวธิี Kappa index พบวามีคา Kappa index เทากับ 0.80 

 
ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความถูกตองระหวางผลการประเมินกับรายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง ปการ
ผลติ 2549 กรมพัฒนาท่ีดิน (2549) 
 

ผลการประเมิน 
แผนท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน 

S1 S2 S3 N Total 
S1 43 3 - - 46 
S2 9 78 7 - 94 
S3 - 3 14 1 18 
N - - - 21 21 

Total 52 84 21 22 179 
 
6. สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาและวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังครั้งนี้ เปนการบูรณาการดวย
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมินหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยการคัดเลือกและวเิคราะหจากปจจัยวินิจฉัย 11 ปจจัย
ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง ไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสท่ีเปน
ประโยชนในดิน โพแทสเซียมในดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน เนื้อดิน ความลึกของดิน ปริมาณกรวดในชั้นดิน ลักษณะภูมิ
สัณฐาน ความลาดชัน และศกัยภาพการเกิดดินเค็ม ปจจัยวินิจฉัยเหลานี้สามารถแบงออกเปน 5 คุณภาพท่ีดิน คือ ความชื้นท่ีเปน
ประโยชน ดัชนีความเปนประโยชนธาตอุาหารพชื คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความเปนเกลือของดิน และสภาพพื้นท่ี ซึ่งชั้น
ขอมูลคุณภาพท่ีดินท้ัง 5 ชั้นคุณภาพท่ีดินจะกําหนดระดับความเหมาะสมและใหคาคะแนนตามความตองการการใชท่ีดินท่ี
คัดเลือก แลวประเมินความเหมาะสมของพื้นท่ีในภาพรวม โดยการนําชั้นขอมูลคุณภาพท่ีดินมาบูรณาการดวยวิธีการซอนทับ เพื่อ



 

จําแนกและจัดระดับความเหมาะสมใหมเปน 4 ระดับคือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม 
ตามลําดับ จากการวิจัยพบวาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก อยูในบริเวณตอนกลางของภาค คือจังหวัด ขอนแกน และ จังหวัด
กาฬสินธุ ทางดานตะวันออกของภาค ในจังหวัด มุกดาหาร อํานาจเจริญ และตะวันตกของภาคในจังหวัดนครราชสีมา และชัยถูมิ  
และยังพบวา 14 จังหวัดมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังมากกวา 25 %ของพื้นท่ีจังหวัด 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนระบบท่ีมี
ลักษณะการจัดเก็บขอมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นท่ี สามารถตรวจสอบกับสภาพพื้นท่ีจริง เพื่อคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพสูงในการเพิ่มผลผลิตตอไร และยังเปนขอมูลท่ีชวยในการสนับสนุนการตดัสินใจการวางแผนการใชท่ีดิน ใหสอดคลอง
กับศกัยภาพและความตองการของพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอไป 
 
7. ขอเสนอแนะ 

1.การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการประเมินเฉพาะ
คุณภาพของท่ีดินทางดานกายภาพเทานั้น ซึ่งใชปจจัยวินิจฉัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตเปนหลัก ซึ่งการท่ีจะ
ไดผลการวเิคราะหท่ีชัดเจนควรนาํปจจัยอื่นมารวมการวเิคราะหดวย เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสงัคม 

2.การประเมินคาท่ีดินเปนการวิเคราะหคาความตองการการใชท่ีดินใหอยูในรูปของ ฐานขอมูลระบบสาร สนเทศ
ภูมิศาสตร ดังนั้นคาปจจัยท่ีนํามาใชในการวเิคราะหจะตองเปนคาท่ีมีความเชื่อถือ และควรไดจากการเก็บขอมูลสถิติมาเปน
เวลานานพอสมควร เพื่อใหทราบคาท่ีแนนอนและสงผลใหผลการประเมินคาท่ีดินมคีวามถูกตองตามสภาพพื้นที่จริง 

3.เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมเปนการนําชั้นขอมูลมาบูรณาการดวยการซอนทับจึงควรเก็บขอมูล
คุณภาพท่ีดินไวในรูปแบบของชัน้ขอมูลเชงิพื้นท่ีเพื่องายตอการตรวจสอบและแกไข 

4.เพื่อการคัดเลือกปจจัยวินิจฉัยท่ีมีความถูกตองและเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหควรกาํหนดคุณภาพท่ี ดินสําหรับการ
ประเมินไวหลายๆกลุม หลายๆซ้ํา แลวทําการปรับเปลี่ยนอัตราปจจัยเพื่อเปรียบเทียบวากลุมคุณภาพท่ีดินใดใหผลการวิเคราะห
ถูกตองท่ีสุด 
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