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การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนวิธีการท่ีพัฒนาโดย FAO
(1983) สามารถนํ าไปใชในการตอบคํ าถามในดานการวางแผน
การเกษตรท่ีสํ าคัญสองประการ คือ  (1) จะปลูกพืชอะไรถึงจะ
เหมาะสมในพ้ืนท่ีเปาหมาย?  (2) ถาจะปลูกพืชชนิดนี้จะปลูกที่
ใดดี?  ปญหาของการประเมินคุณภาพท่ีดินในระดับจังหวัดถึง
ระดับประเทศคือ ปริมาณขอมูลดิน ภูมิอากาศ และความตองการ
ของพืช ที่จะตองนํ ามาวเิคราะห เพือ่หาระดับความเหมาะสมทาง
กายภาพมีจํ านวนมากเกินกวาท่ีจะทํ าใหสํ าเร็จโดยวิธีการทํ าดวย
มือได ประกอบกับขอมูลตนทุนการผลิตและการตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงเร็ว ทํ าใหการปรับปรุงแกไขแผนท่ีความเหมาะสมเชิง
เศรษฐกิจไมสามารถดํ าเนินการไดทันตอเหตุการณ ดังนั้นจึงมี
ความจํ าเปนที่จะตองพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพท่ีดินแบบ
อัตโนมัติ ที่สะดวก รวดเร็ว แมนยํ า และเปนกันเองกับผูใช

เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพท่ีดินท้ังในเชิงกาย
ภาพและเศรษฐกิจ เพือ่ใหสามารถตอบสนองตอการวางแผนการ
ใชท่ีดินไดตามการเปล่ียนแปลงของราคาปจจัยการผลิตและการ
ตลาดแบบอัตโนมัติ ภายใตการทํ างานในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS)

ไดทดสอบการประเมินคุณภาพท่ีดินสํ าหรับพชืเศรษฐกิจ 2
ชนิด คือ ขาวหอมมะลิและขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชฐานขอมูลดิน
2 ประเภท คือ ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีชุดดินสํ าหรับขาวโพด และฐาน
ขอมูลกลุมชุดดินสํ าหรับขาวหอมมะลิ

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา LandSuit version 1.0  ระบบ
สามารถประเมินคุณภาพท่ีดินท้ังในเชิงกายภาพและในเชิง
เศรษฐกิจ โดยผูใชสามารถกํ าหนดระดับความเหมาะสมเชิง
เศรษฐกิจใหเปนไปตามความคาดหวังของผูประเมิน และเปลี่ยน
แปลงราคาปจจัยการผลิตใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกจิ

การศึกษาขาวหอมมะลิ เลือกใชพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย สํ าหรับขาวโพดเล้ียงสัตว ไดทํ าการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ระบบการประเมินคุณภาพท่ีดินแบบอัตโนมัติ ประกอบดวย
(1) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีประกอบดวยชุดดินหรือกลุมชุดดิน (Land
Mapping Unit, LMU)  ขอมูลอรรถาธิบายลักษณะของท่ีดิน (Land

การแสดงฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีใน LandSuit 1.0

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพท่ีดินแบบอัตโนมัติ สํ าหรับพืชเศรษฐกิจ
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Characteristic, LC)  ความตองการดานคุณภาพท่ีดิน (Land Use
Requirement, LUR) ของแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน
(Land Utilization Type, LUT)  (2) ขอมูลตนทุนการผลิตของแต
ละ LUT  (3) โปรแกรม LandSuit  ซ่ึงทํ าหนาท่ี เรียกใช วิเคราะห
และแสดงผลการประเมินคุณภาพท่ีดิน

ในการวิเคราะหระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ โปรแกรม
จะทํ าการประเมินคาคุณภาพท่ีดิน (Land Quality, LQ) ของแตละ
LMU ในฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี จากนัน้วิเคราะหคาระดับความเหมาะ
สมของ LQ ตามรายละเอียดของ LUR  ผลลัพธที่ไดจึงนํ าไปจัดเปน
ระดับความเหมาะสมตามหลักเกณฑของ FAO (1983)

ท่ีดินแตละหนวยมีระดับความรุนแรงของขอจํ ากดั (severity
level) ของคุณภาพท่ีดินไมเทากัน ท่ีดินซ่ึงมีขอจํ ากัดมากกวาและ
มีความรุนแรงมากกวา จะตองใชคาลงทุนในการปรับปรุงท่ีดิน
มากข้ึน เพื่อแกไขขอจํ ากัดและยกระดับผลิตภาพของท่ีดินให
ทัดเทียมกับที่ดินซึ่งปราศจากขอจํ ากัดใดๆ ดังนั้น การประเมิน

ความเหมาะสมทางเศรษฐกจิ ทํ าไดโดยการคํ านวณหาผลตอบ
แทนสุทธิของแตละหนวยแผนท่ีดินจากผลตางระหวางรายไดรวม
ของหนวยท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมเชิงกายภาพมาก (ปราศจากขอ
จํ ากัด) กับตนทุนการผลิตท่ีบวกตนทุนในการปรับปรุงท่ีดินของ
แตละหนวยแผนที่ดิน

ตนทุนในการปรับปรุงท่ีดินเพ่ือยกระดับผลผลิต ขึ้นอยูกับ
ชนิดของขอจํ ากัดในแงคุณภาพท่ีดิน อยางไรก็ตามตนทุนบาง
ประเภทแปรผันไปตามตํ าแหนงของหนวยแผนที่ดินดวย

ระบบอนุญาตใหผูใชจัดระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ
ตามความคาดหวังในเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรหรือผูประเมิน 
เพื่อใหการตัดสินใจใชประโยชนท่ีดินสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของผูใชประโยชนจากท่ีดินน้ัน

ระบบการประเมินคุณภาพท่ีดินแบบอัตโนมัติ มีความ
สามารถในการติดตอกับผูใช โดยใหผูใชสามารถเลือกพ้ืนท่ี แสดง
ขอมูลอรรถาธิบายหนวยแผนท่ีดิน คุณภาพที่ดินและขอจํ ากัดของ
แตละหนวยแผนที่ดิน รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพท่ีดินเชิงกาย
ภาพ นอกจากนี้ผูใชสามารถกํ าหนดราคาผลผลิตและปจจัยการ
ผลิตพื่อการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินในเชิงเศรษฐกิจได 
ผลของการประเมินสามารถแสดงไดท้ังในลักษณะแผนท่ีทางจอ
ภาพและพิมพเปนแผนท่ีขนาดตางๆ ตามวัตถุประสงคของผูใช
อยางไรกต็าม ระบบประเมินดังกลาวจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหาก
มีการปรับปรุงฐานขอมูลอรรถาธิบายของชุดดินหรือกลุมชุดดิน 
รวมท้ังมีการพัฒนาฐานขอมูลคุณภาพท่ีดินตามความตองการของ
พืชเศรษฐกิจแตละประเภทใหสมบูรณ

บัณฑิต ตันศิร ิและคํ ารณ ไทรฟก.  2539.  คูมือการประเมินคุณภาพที่
ดนิ.  กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและส
หกรณ.  63 หนา.

Elberson, G.W., D.S. Sutaatmadja and A.A. Solihin.  1988.  Small-
scale soil survey and automated land evaluation.  ITC Journal
1988-1: 51-59.

FAO.  1983.  Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture.
FAO: Soil Bulletin 52, Rome.

กําหนดราคาปจจัยการผลิต ความเหมาะสมเชิง
เศรษฐกิจ
ของท่ีดิน

กํ าหนดระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

ความเหมาะสมเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในการปลูกขาวหอมมะลิ

เอกสารอางอิง

สรุป

งานน้ีเปนสวนเปนความรวมมือทางวิชาการระหวาง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ


