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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินชั้นความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินทั้งดานกายภาพและ

เศรษฐกิจสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงาน และสับปะรด ของอําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ําทา 

(ส.ป.ป.ลาว) ประเมินตามวิธีการองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO, 1984) ขอมูลที่ใชประเมิน

ดานกายภาพ คือ แผนที่ดิน แผนที่การระบายน้ําของดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน แผนที่ประเภทปาไม แผนที่

ภูมิอากาศ แผนที่ความลาดชันของพื้นที่ แผนที่ปริมาณการชะลางพังทลายของดิน และขอมูลที่ใชประเมินดาน

เศรษฐกิจไดจากสัมภาษณเกษตรกร ไดแก รายได ตนทุนผันแปร กําไร และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน      

โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินความเหมาะสม ผลการศึกษาพบวามันสําปะหลังมีชั้นความ

เหมาะสมปานกลาง และเล็กนอย คิดเปนรอยละ 5.65 และ 78.41 ของพื้นที่อําเภอ ขอจํากัดสวนใหญ ไดแก 

ปริมาณฝนในชวงปลูกที่มากเกินไป และคาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด สวนออยโรงงานมีชั้นความเหมาะสมปาน

กลาง และเล็กนอย คิดเปนรอยละ 12.68 และ 77.00 ของพื้นที่อําเภอ ขอจํากัด ไดแก คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

ความอุดมสมบูรณของดินที่ต่ํา และความอิ่มตัวดวยดางที่ต่ํา สวนชั้นความเหมาะสมของสับปะรดพบวาพื้นที่มี

ความเหมาะสมสูง ปานกลาง และเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.29  22.49 และ 69.66 ของพื้นที่อําเภอ ขอจํากัด 

ไดแก ปริมาณฝนในชวงปลูกที่มากเกินไป ความอิ่มตัวดวยดางที่ต่ํา และความลาดชันของพื้นที่สูงชัน และจาก

การประเมินสามารถกําหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อการปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงาน และสับปะรด เมื่อไม

รวมพื้นที่ปาไมในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 3.93  8.11 และ 13.10 ของพื้นที่อําเภอ 

ตามลําดับ 

คําสําคัญ : พื้นที่เหมาะสม  คุณภาพที่ดิน  เศรษฐกิจ  สารสนเทศภูมิศาสตร 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research studied land evaluation using both physical, chemical and 

economic for 3 field crop production, namely cassava, sugarcane and pineapple, in Viengphoukha 

District, Luangnamtha Province, Lao PDR. Classification methodology was followed by FAO 
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framework (FAO, 1984). Physical land evaluation required data including 1) soil map 2) soil drainage 

map 3) present land use map 4) forest categories map 5) climatic map 6) slope map 7) soil erosion 

map. Economic data were collected from local farmers, included income, variable cost, net return 

over variable cost, and rate of net return. Geographic Information System (GIS) was used to suitability 

evaluation. Results showed that there were the moderately and marginally suitability classes covered 

5.65 and 78.41 percent of the total area. The main constraints for cassava cultivation were highly 

rainfall in the growing period and strongly acid soil reaction. Results showed that there were the 

moderately and marginally suitability classes covered 12.68 and 77.00 percent of total area. The main 

constraints for sugarcane production included strongly acid soil reaction, low soil fertility and low 

base saturation. Land suitability for pineapple cultivation showed that the highly, moderately and 

marginally suitability classes were 0.29, 22.49 and 69.66 percent of the total area. The main 

constraints included highly rainfall in the growing period, low base saturation and steep area. Land 

suitability for cassava, sugarcane and pineapple excluding forest areas conserving for biodiversity 

and natural environment quality that suitable areas covered 3.93, 8.11 and 13.10 percent of the total 

area, respectively. 
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คํานํา 

 อําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) พื้นที่สวน

ใหญเปนพื้นที่ปาไม และมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทําไรเล่ือนลอย    

มีนโยบายเปดกวางใหตางชาติเขามาลงทุนในพื้นที่ ทําใหมีความตองการใชที่ดินเพิ่มมากขึ้น จึงมีการบุกรุกพื้นที่

ปาไมเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Manivong and Sophathilath, 2009; Phanvilay and 

Thongmanivong, n.d.) หลายพื้นที่มีการใชประโยชนอยางไมเหมาะสม เชน ปลูกพืชไรในพื้นที่สูงชันตามภูเขา

และใชอยางตอเนื่องในพื้นที่เดิมโดยไมมีการอนุรักษดินและน้ํา พื้นที่ปาไมถูกทําลายสงผลกระทบโดยตรงและ

โดยออมตอระบบเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอมและการใชประโยชนที่ดินไมยั่งยืน ทําใหขาดความสมดุลของ

ธรรมชาติ ภัยน้ําทวมและภัยแหงแลง ทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม เชน เกิดการชะลางพังทลายของดิน ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากผลผลิตทางการเกษตรอยูในอัตราที่คอนขางต่ํา การศึกษาวิจัย

นี้จึงตองคํานึงถึงสภาพพื้นที่ดานกายภาพและเศรษฐกิจสังคมในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอ

เวียงภูคา ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงการเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจและการลบลางความทุกขยากแหงชาติของ ส.ป.ป.ลาว ซึ่งกําหนดใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2020 

(NAFES, 2010) และเครื่องมือที่ศึกษาไดดังกลาวจะเหมาะสมกับผูมีอํานาจในการปกครองในระดับทองถิ่น 

เอกชน นักลงทุนหรือองคกรที่เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตอไป วัตถุประสงคเพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินดานกายภาพและเศรษฐกิจเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในอําเภอเวียงภูคา 
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จังหวัดหลวงน้ําทา (ส.ป.ป.ลาว) และเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทั้งดานกายภาพและ

เศรษฐกิจเมื่อใชปลูกพืชเศรษฐกิจหลักสําหรับชวยตัดสินใจการผลิตดานการเกษตรในอนาคต 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. แผนที่ทีใ่ช 
 1.1 แผนที่ขอบเขตตําบล มาตราสวน 1:50,000 แสดงขอบเขตและพื้นที่ของแตละตําบลในอําเภอเวียงภู

คา จังหวัดหลวงน้ําทา (ส.ป.ป.ลาว) (SSLCC, 2006) 

 1.2 แผนที่ดินสํารวจในระดับละเอียด มาตราสวน 1:50,000 (SSLCC, 2006) โดยใชขอมูลคุณลักษณะ

ของดินประกอบดวยสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดิน ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณไนโตรเจน (N) 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P2O5) ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ําได (K2O) คาปฏิกิริยาดิน (pH)     

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (nutrient retention, n unit) ความลึกของดิน (soil depth, cm) เนื้อดิน (soil 

texture) และปริมาณกอนหิน (rock outcrop, class unit) สําหรับประเมินชั้นความเหมาะสมทางดานกายภาพ

สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 1.3 แผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 เปนแผนที่ที่ไดจากการแปลภาพถายดาวเทียม 

Quick Bird ป 2010 และการตรวจสอบภาคสนามเพื่อสรางเปนแผนที่สภาพการใชที่ดิน ทั้งการผลิตทาง

การเกษตร ปาไม และพื้นที่อื่น ๆ  

 1.4 แผนที่ประเภทปาไม มาตราสวน 1:100,000 แสดงขอบเขตปาสงวนแหงชาติ (national biodiversity 

and conservation area) ปาปองกันแหงชาติ (national protection forest area) และปาผลิตแหงชาติ (national 

production forest area) ที่อยูในเขตอําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ําทา (ส.ป.ป.ลาว) (กรมปาไม, 2008) 

 1.5 แผนที่การระบายน้ําของดิน มาตราสวน 1:50,000 แสดงขอบเขตและพื้นที่ของชั้นการระบายน้ําใน

เขตอําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ําทา (SSLCC, 2006) 

 1.6 แผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเฉล่ียรายป มาตราสวน 1:50,000 สรางจากขอมูลปริมาณ

น้ําฝนและอุณหภูมิเฉล่ีย 10 ปที่จัดเก็บไดจากสถานีตรวจอากาศที่มีอยูโดยรอบและภายในจังหวัดหลวงน้ําทา 

(ส.ป.ป.ลาว) การสรางแผนที่เร่ิมจากการกําหนดพิกัดของสถานีตรวจอากาศในระบบภูมิสารสนเทศ แปลงขอมูล

ลักษณะจุดเปนขอมูลราสเตอรที่มีขนาดกริดเทากับ 100x100 เมตร2 ในแตละกริดที่สรางขึ้นจะประมาณคา

ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเฉล่ียดวยวิธี Kriging จากนั้นแปลงขอมูลราสเตอรใหเปนเวกเตอรรูปหลายเหลี่ยม    

ใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 

 1.7 แผนที่ความลาดชันของพื้นที่ มาตราสวน 1:100,000 ใชแผนที่สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา 

(SSLCC, 2006) 

 1.8 แผนที่แสดงปริมาณการชะลางพังทลายของดิน สรางไดจากการนําแผนที่ดิน แผนที่แสดงปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยรายป แผนที่ความลาดชันของพื้นที่ และแผนที่สภาพการใชที่ดิน นํามาซอนทับกันโดยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อคํานวณปริมาณการชะลางพังทลายของดินจากการประยุกตใชสมการการสูญเสียดิน

สากล (Wischmeier and Smith, 1978) หรือ A = RKLSCP เมื่อ A คือปริมาณการสูญเสียดินรายป สวนคา R   

ไดจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป K ไดจากการใชขอมูลคุณลักษณะสมบัติดินจากแผนที่ดิน LS ไดจากแผนที่
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แสดงความลาดชันของพื้นที่ และ CP ไดจากแผนที่สภาพการใชที่ดิน การคํานวณทําตามที่เสนอแนะโดยกรม

พัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

 
2. การประเมนิคุณภาพทีด่นิ 
 การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเพื่อใชที่ดินปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําได

โดยประเมินชั้นความเหมาะสมทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ โดยจะเลือกประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อปลูกมัน

สําปะหลัง ออยโรงงาน และสับปะรด โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

2.1 การประเมินชั้นความเหมาะสมดานกายภาพเพื่อปลูกพืชแตละชนิด ใชตามวิธีที่เสนอโดยองคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO, 1984) โดยใชปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ

พืชที่จะปลูกจํานวน 8 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นดินที่เปนประโยชนตอพืช ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ตอรากพืช ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (พิจารณาจากปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน

ดิน และปฏิกิริยาดิน) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (พิจารณาจากความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและ

ความอิ่มตัวดวยดาง) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืช ศักยภาพในการใชเครื่องจักร (พิจารณาจากความลาดชัน

ของพื้นที่และปริมาณกอนหิน) และความเสียหายจากการกัดกรอน กําหนดคาความเหมาะสมของแตละปจจัย

เหลานี้ ถาปจจัยใดมีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เล็กนอย หรือไมเหมาะสมจะกําหนดใหปจจัยนั้นมี

คาเปน 1.0  0.8  0.6 และ 0.0 ตามลําดับ จากนั้นจะคํานวณคาความเหมาะสมตาม i
i
xX

8

1=
∏=  เมื่อ xi ระดับ

คะแนนความเหมาะสมของปจจัย i สัญลักษณ ∏ หมายถึงการคูณคาความเหมาะสมของแตละปจจัยที่ใช

กําหนดคาคํานวณของมันสําปะหลัง ออยโรงงาน และสับปะรด (ตารางที่ 1) คะแนน (X) ที่คํานวณไดตามสมการ

ของแตละขอบเขตที่เกิดจากการซอนทับกันของแผนที่ดานกายภาพของที่ดินนําไปจัดชั้นความเหมาะสม  

ถา X ≥ 0.8 จะกําหนดเปนชั้นความเหมาะสมสูง (S1) 0.8 < X ≥ 0.5 จะเปนชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

0.5 < X > 0.2 จะเปนชั้นความเหมาะเล็กนอย (S3) และ 0.2 ≤ X = 0.0 จะเปนชั้นไมมีความเหมาะสม (N)
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ตารางที ่1 Physical factor that used land evaluation for cassava, sugarcane and pineapple 

ที่มา: ดัดแปลงจากบัณฑิต และ คํารณ (2542) 

 

cassava sugarcane pineapple 
Land Quality Diagnostic Factors Unit 

1.0 0.8 0.6 0.0 1.0 0.8 0.6 0.0 1.0 0.8 0.6 0.0 

Temperature 
Mean temperature in growing 

period 
celsius 25-29 30-32 33-35 >35 24-27 28-31 32-35 >35 22-26 27-30 31-32 >32 

Moisture availability 
Water requirement in growing 

period 
mm 1200-1500 1500-2500 2500-4000 

>4000 

 

1600-

2500 

1200-

1600 
900-1200 

<900 

 
1000-1500 1500-2000 2000-2500 >2500 

Oxygen availability (o) Soil drainage class 5,6 4 - 1,2,3 5,6 3,4 2 1 5,6 4 3 1,2 

Soil fertility class VH,H,M L - - VH,H M,L - - VH,H,M L - - 

Nutrient availability (s) 
Soil reaction pH 6.1-7.3 

7.4-7.8 

5.1-6.0 

7.9-8.4 

4.0-5.0 

>8.4 

<4.0 
5.6-7.3 

7.4-7.8 

4.5-5.5 

7.9-8.4 

4.0-4.5 

>8.4 

<4.0 
4.5-6.0 

6.1-6.5 

4.0-4.4 

6.6-7.8 

3.5-3.9 

>7.8 

<3.5 

Cation exchange capacity cmol kg-1 >10 <10 - - >15 5-15 <5 - >15 3-15 <3 - 
Nutrient retention (n) 

Base saturation % <15 15-40 40-80 >80 >35 <35 - - >35 <35 - - 

Rooting conditions (r) Soil depth cm >100 50-100 25-50 <25 >100 50-100 25-50 <25 >50 30-50 20-30 <20 

Slope class ABC D E >E ABC D E >E ABC D E >E Potential for mechanization 

(w) Rock out crop class 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Erosion hazard (e) Soil loss ton/ha/yr <13 13-25 25-75 >75 <13 13-25 25-75 >75 <13 13-25 25-75 >75 
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2.2 การประเมินชั้นความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ เก็บขอมูลภาคสนามโดยสัมภาษณครอบครัว

เกษตรกรและใชแบบสอบถาม สุมตัวอยางเกษตรกรเพื่อสัมภาษณตามชนิดพืชทั้ง 3 ที่ปลูกในแตละตําบลของ

พื้นที่ศึกษา ขอมูลที่จัดเก็บไดจะแบงไดเปน 4 หมวด ไดแก รายได (I) ตนทุนผันแปร (VC) กําไร (RVC) และอัตรา

ผลตอบแทนตอการลงทุน (R) ที่ไดจากการคํานวณ การจัดชั้นความเหมาะสมดานเศรษฐกิจแบงเปน 4 ระดับ 

ระดับที่มีความเหมาะสมสูงจะได 4 คะแนน และลดหลั่นลงไปจนเหลือ 1 คะแนนในระดับที่ไมเหมาะสม         

การกําหนดชวงคาระดับคะแนน (IR) ในแตละหมวดทําไดดังตอไปน้ี 

1) หาคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดในแตละหมวดแยกตามพืชในแตละตําบล 

2) นําคาสูงสุดและต่ําสุดของขอมูลที่ไดในแตละหมวดของในแตละพืชมาหาคาชวง IR เชน IR = Emax-Emin 

                      4 

    เมื่อ Emax และ Emin เปนคาสูงสุดและต่ําสุดที่พบในแตละหมวดของขอมูล (E คือ I  VC  RVC หรือ R) 

4) นําผลที่ไดในขอ 2 แบงเปน 4 ชวงชั้นในแตละหมวดแยกตามพืช 

5) นําขอมูลที่จดัเก็บไดของแตละพืชในแตละตําบลไปจัดชั้นความเหมาะสมตามขอ 3 เพื่อกําหนดระดับ  

    คะแนน (ตารางที่ 2) 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากทั้ง 4 หมวดมารวมกัน ถาคะแนนรวมมีคาระหวาง 13-16  9-12  5-8 และ 0-4 

จะจัดชั้นใหมีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจสังคมที่สูง (E1) ปานกลาง (E2) เล็กนอย (E3) และไมเหมาะสม (E4) 

ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 2 การกําหนดระดับคะแนนเพื่อจัดชั้นความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 

ตนทุน (VC) รายได (I) กําไร (RVC) อัตราผล 

ตอบแทน (R) 

ระดับคะแนน 

≤VCmin+IRVC ≥Imin+3IRI ≥2IRRVC ≥2IRR 4 

≥VCmin+IRVC ≥Imin+2IRI ≥IRRVC ≥IRR 3 

≥VCmin+2IRVC ≥Imin+IRI ≥0 ≥0 2 

≥VCmin+3IRVC ≤Imin+IRI ≤0 ≤0 1 

ที่มา: ดัดแปลงจากปนัญญา และคณะ (2543) 

 

2.3 กําหนดชั้นความเหมาะสมดานกายภาพและเศรษฐกิจสําหรับการปลูกพืชไร ใชสมการ  

SE = λS⋅S + λE⋅E สัญลักษณ λS และ λE คือ คาถวงน้ําหนักดานกายภาพ และดานเศรษฐกิจ มีคาเปน 0.70 

และ 0.30 ตามลําดับ ถวงน้ําหนักดานกายภาพใหสูงกวาเพราะปจจัยดานกายภาพจะมีผลตอการเจริญเติบโต 

การใหผลผลิตของพืชโดยตรง และเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม อีกทั้งปจจัยดานเศรษฐกิจมีความผันแปรสูง

ในแตละฤดูการผลิต สวน S และ E เปนคาคํานวณชั้นความเหมาะสมดานกายภาพและเศรษฐกิจที่ไดจัดชั้นไว

แลวกอนหนาตามลําดับ กําหนดใหในแตละดานถามีความเหมาะสมสูง ปานกลาง เล็กนอย หรือไมเหมาะสม    

ใหมีคาเปน 4  3  2 หรือ 1 ตามลําดับ นําแผนที่ชั้นความเหมาะสมดานกายภาพและเศรษฐกิจมาซอนทับกันเพื่อ

คํานวณระดับคะแนนรวมตามสมการดานบน ถา SE ≥ 3.7 จะเปนชั้นความเหมาะสมสูง (SE1) 3.7 < SE ≥ 2.7 
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เปนชั้นความเหมาะสมปานกลาง (SE2) 2.7 < SE ≥ 1.7 เปนชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (SE3) และ 1.7 < SE 

≥ 0.0 เปนชั้นไมมีความเหมาะสม (NE4) 
3. กําหนดพืน้ที่ดินที่มคีวามเหมาะสมดานกายภาพและเศรษฐกิจเพือ่วางแผนการใชทีด่ินในอนาคต 
 3.1 กําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักแตละชนิด  พิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีชั้น

ความเหมาะสมสูง (SE1) และชั้นความเหมาะสมปานกลาง (SE2) 

 3.2 นําแผนที่ที่ไดจาก ขอ 3.1 มาซอนทับกับพื้นที่ปาเสื่อมโทรม (ไดจากแผนที่ สภาพการใชที่ดิน)      

เพื่อกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรในอนาคต และพื้นที่ที่ไดตองอยูนอกเขตปาสงวน เขตปา

ปองกันและเขตปาผลิต 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 สภาพการใชที่ดิน ณ ป ค.ศ. 2010 ของพื้นที่ศึกษา สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม เปนปาดิบแลง (พื้นที่ 

11.32% ของทั้งอําเภอ) ปาเบญจพรรณ (9.06%) ปาละเมาะ (2.09%) และปาเสื่อมโทรม (72.65%) รองลงมา

เปนพื้นที่เกษตรกรรม นาขาว (1.10%) ไมผล (0.02%) ยางพารา (1.07%) พื้นที่เกษตรอื่น ๆ (2.15%) และการใช

ที่ดินอื่น ๆ (0.54%) (ภาพที่ 1) ทางรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว กําหนดใหทางดานเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ

อําเภอนี้เปนเขตปาสงวนแหงชาติ (46,368 เฮกตาร) ทางดานใตเปนเขตปาปองกันแหงชาติ (12,782 เฮกตาร)  

และดานตะวันออกเปนเขตปาผลิตแหงชาติ (9,566 เฮกตาร) (ภาพที่ 1) พื้นที่ปาเหลานี้รัฐบาลกําหนดเปนเขต

อนุรักษ สงวนไวเปนพื้นที่ปองกันแหลงน้ําและรักษาความสมดุลของธรรมชาติ 

 
 ภาพที่ 1 การใชที่ดินของอําเภอเวียงภูคา จงัหวัดหลวงน้ําทา ส.ป.ป.ลาว ป ค.ศ. 2010 
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สภาพเศรษฐกิจ ไดแก รายได ตนทุนผันแปร กําไร และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน จากการ

สัมภาษณ พบวามันสําปะหลังมีตนทุนเฉลี่ย 27,476.42 บาท/เฮกตาร/ป รายไดเฉล่ีย 39,209.91 บาท/เฮกตาร/ป 

กําไรเฉลี่ย 12,323.11 บาท/เฮกตาร/ป อัตราผลตอบแทนรอยละ 46.51 และใหผลผลิตเฉลี่ย 20.93 ตัน/เฮกตาร 

ออยโรงงานมีตนทุนเฉลี่ย 34,817.50 บาท/เฮกตาร/ป รายไดเฉล่ีย 45,647.41 บาท/เฮกตาร/ป กําไรเฉลี่ย 

11,161.12 บาท/เฮกตาร/ป อัตราผลตอบแทนรอยละ 33.77 และใหผลผลิตเฉลี่ย 55.08 ตัน/เฮกตาร และ

สับปะรดมีตนทุนเฉล่ีย 25,633.84 บาท/เฮกตาร/ป รายไดเฉล่ีย 41,155.66 บาท/เฮกตาร/ป กําไรเฉล่ีย 

14,462.96 บาท/เฮกตาร/ป อัตราผลตอบแทนรอยละ 62.13 และใหผลผลิตเฉลี่ย 10.63 ตัน/เฮกตาร 

 

ตารางที่ 3 คาปจจัยทีใ่ชในการประเมินชั้นความเหมาะสมของที่ดินดานเศรษฐกิจ 

ตําบล ชนิดพืช 
ตนทุน 

(บาท/เฮกตาร/ป) 

รายได 

(บาท/เฮกตาร/ป) 

กําไร 

(บาท/เฮกตาร/ป) 

อัตราผลตอบแทน 

(รอยละ) 

มันสําปะหลัง 24,764.15min 40,448.11 15,683.96max 63.33max 

ออยโรงงาน 31,014.15 45,063.68 14,049.53 45.30 เวียงใต 

สับปะรด 30,336.08max 45,283.02max 14,946.93 49.27 

 มันสําปะหลัง 28,562.07 39,465.41 10,903.34 38.17 

ออยโรงงาน 38,643.31max 45,674.21 7,030.91min 18.19min 
เวียงเหนือ 

สับปะรด 23,071.28 37,735.85 14,664.57 63.56 

 มันสําปะหลัง 27,492.14 41,037.74max 13,545.60 49.27 

ออยโรงงาน 32,036.16 46,905.66max 14,869.50 46.41 
น้ําใหม 

สับปะรด 22,550.12 40,801.89 18,251.77 80.94 

 มันสําปะหลัง 27,211.08 37,382.08min 10,170.99 37.38 

ออยโรงงาน 30,991.69min 46,283.02 15,291.33max 49.34max 
น้ําฟา 

สับปะรด 22,205.19 37,028.30min 14,823.11 66.76 

 มันสําปะหลัง 30,188.68max 39,150.94 8,962.26min 29.69min 

ออยโรงงาน 32,597.71 46,023.58 13,425.88 41.19 
น้ําแพ 

สับปะรด 20,931.60min 40,094.34 19,162.74max 91.55max 

 มันสําปะหลัง 28,636.01 39,504.72 10,868.71 37.95 

ออยโรงงาน 32,665.09 44,389.15min 11,724.06 35.89 
น้ําโอง 

สับปะรด 29,859.47 39,622.64 9,763.17min 32.70min 
min หรือ max ในแตละคอลัมน คือ คาที่นํามาใชในการแบงชวงของปจจัยสําหรับจัดช้ันตามความเหมาะสมของแตละพืช 

 

การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ พบวามันสําปะหลังมีชั้นความเหมาะสมสูง มีกําไรเฉลี่ย 

10,868.71-15,683.96 บาท/เฮกตาร/ป และชั้นความเหมาะสมปานกลาง มีกําไรเฉลี่ย 8,962.26-10,170.99 

บาท/เฮกตาร/ป ออยโรงงาน พบชั้นความเหมาะสมสูง มีกําไรเฉลี่ย 11,724.06-15,291.33 บาท/เฮกตาร/ป และ
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ชั้นความเหมาะสมปานกลาง มีกําไรเฉลี่ย 7,030.91 บาท/เฮกตาร/ป และสับปะรด พบชั้นความเหมาะสมสูง มี

กําไรเฉลี่ย 14,664.57-19,162.74 บาท บาท/เฮกตาร/ป และชั้นความเหมาะสมปานกลาง มีกําไรเฉลี่ย 9,763.17 

บาท/เฮกตาร/ป  

ผลการประเมินความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินดานกายภาพและเศรษฐกิจในอําเภอเวียงภูคา พบวา

มันสําปะหลังมีความเหมาะสมปานกลาง 11,538 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 5.65 ของพื้นที่อําเภอ (ภาพที่ 2) มี

ขอจํากัด ไดแก คาปฏิกิริยาดินมีคาเปนกรดจัด 4.4-5.6 มีพื้นที่ประมาณ 11,411 เฮกตาร และปริมาณฝนในชวง

ปลูกมากเกินไป 1,668-1,808 มม. คิดเปนพื้นที่ประมาณ 11,532 เฮกตาร และยังพบพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

เล็กนอยสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 160,230 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 78.41 มีขอจํากัด ไดแก คาปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัด 4.3-5.8 มีพื้นที่ประมาณ 52,569 เฮกตาร ความอุดมสมบูรณมีพื้นที่ประมาณ 11,589 เฮกตาร ความลึก

ของดินต่ํากวา 65 เซ็นติเมตรมีพื้นที่ประมาณ 2,518 เฮกตาร และความลาดชันของพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันและ

เนินเขาคิดเปนพื้นที่ประมาณ 21,720 เฮกตาร ปริมาณกอนหินปะปนปานกลางมีพื้นที่ประมาณ 7,475 เฮกตาร 

ซึ่งลดศักยภาพในการใชเครื่องจักร และปริมาณดินอาจสูญเสียในชวง 13-18 ตัน/เฮกตาร/ป คิดเปนพื้นที่

ประมาณ 5,799 เฮกตาร และปริมาณฝนในชวงปลูกมากเกินไปมีพื้นที่ประมาณ 52,569 เฮกตาร 

ออยโรงงาน  พบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 25,919 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 12.68 ของพื้นที่

อําเภอ (ภาพที่ 3) มีขอจํากัด ไดแก การระบายน้ําคอนขางเลวมีพื้นที่ประมาณ 1,250 เฮกตาร คาปฏิกิริยาดินมี

คาเปนกรดจัด 4.3-5.4 มีพื้นที่ประมาณ 25,049 เฮกตาร ความอุดมสมบูรณมีพื้นที่ประมาณ 20,373 เฮกตาร 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีคา 10.29-13.57 cmol kg-1 มีพื้นที่ประมาณ 11,120 เฮกตาร ความอิ่มตัว

ดวยดางมีคา 9.67-34.72% คิดเปนพื้นที่ประมาณ 12,070 เฮกตาร ความลึกของดินมีพื้นที่ประมาณ 571 

เฮกตาร และความลาดชันของพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันคิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,329 เฮกตาร และปริมาณดินอาจ

สูญเสียประมาณ 14 ตัน/เฮกตาร/ป คิดเปนพื้นที่ประมาณ 24,142 เฮกตาร และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย

สําหรับการปลูกออยโรงงาน 157,352 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 77.00 ของพื้นที่อําเภอ มีขอจํากัด ไดแก การ

ระบายน้ําคอนขางเลวมีพื้นที่ประมาณ 30,729 เฮกตาร คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 4.3-5.5 มีพื้นที่ประมาณ 

89,100 เฮกตาร ความอุดมสมบูรณคิดเปนพื้นที่ประมาณ 85,565 เฮกตาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมี

คา 8.5-13.64 cmol kg-1 มีพื้นที่ประมาณ 38,897 เฮกตาร ความอิ่มตัวดวยดางมีคา 5.77-34.72% คิดเปนพื้นที่

ประมาณ 61,795 เฮกตาร ความลึกของดินมีพื้นที่ประมาณ 4,566 เฮกตาร และความลาดชันของพื้นที่เปนลูก

คลื่นลอนชันและเนินเขาคิดเปนพื้นที่ประมาณ 53,468 เฮกตาร ปริมาณกอนหินปะปนปานกลางมีพื้นที่ประมาณ 

14,179 เฮกตาร และปริมาณดินอาจสูญเสียในชวง 13-47 ตัน/เฮกตาร/ป คิดเปนพื้นที่ประมาณ 24,152 เฮกตาร 

นอกจากนั้น พบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรดที่สูง 601 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 0.29 

ของพื้นที่อําเภอ (ภาพที่ 4)  ความเหมาะสมปานกลางมีพื้นที่ 45,964 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 22.49  ของพื้นที่

อําเภอ มีขอจํากัด ไดแก คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 4.3-4.4 มีพื้นที่ประมาณ 6,900 เฮกตาร ความอุดมสมบูรณ

คิดเปนพื้นที่ประมาณ 4,801 เฮกตาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีคา 8.5-13.77 cmol kg-1 มีพื้นที่

ประมาณ 16,489 เฮกตาร ความอิ่มตัวดวยดางคิดเปนพื้นที่ประมาณ 25,423 เฮกตาร และความลาดชันของ

พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันและเนินเขาคิดเปนพื้นที่ประมาณ 10,222 เฮกตาร ปริมาณกอนหินปะปนปานกลางมี

พื้นที่ประมาณ 3,706 เฮกตาร และปริมาณดินอาจสูญเสียในชวง 13-18 ตัน/เฮกตาร/ป คิดเปนพื้นที่ประมาณ 
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1,194 เฮกตาร และปริมาณฝนในชวงปลูกมากเกินไปมีพื้นที่ประมาณ 45,940 เฮกตาร และพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมเล็กนอยสําหรับปลูกสับปะรด 142,364 เฮกตาร คิดเปนรอยละ  69.66 ของพื้นที่อําเภอ มีขอจํากัด 

ไดแก การระบายน้ําคอนขางเลวมีพื้นที่ประมาณ 21,744 เฮกตาร คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมีพื้นที่ประมาณ 

21,252 เฮกตาร ความอุดมสมบูรณคิดเปนพื้นที่ประมาณ 15,931 เฮกตาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมี

พื้นที่ประมาณ 40,746 เฮกตาร ความอิ่มตัวดวยดางคิดเปนพื้นที่ประมาณ 51,966 เฮกตาร และความลาดชัน

ของพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันและเนินเขาคิดเปนพื้นที่ประมาณ 54,161 เฮกตาร ปริมาณกอนหินปะปนปานกลาง

และปริมาณคอนขางมากมีพื้นที่ประมาณ 12,961 เฮกตาร และปริมาณดินอาจสูญเสีย 13-69 ตัน/เฮกตาร/ป คิด

เปนพื้นที่ประมาณ 31,196 เฮกตาร และปริมาณฝนในชวงปลูกมากเกินไปมีพื้นที่ประมาณ 80,118 เฮกตาร 

 

 
ภาพที่ 2 ชั้นความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 
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ภาพที่ 3 ชั้นความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน 

 
ภาพที่ 4 ชั้นความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินสําหรับการปลูกสับปะรด 
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 5. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานกายภาพและเศรษฐกิจ (SE1) และ (SE2) สําหรับใชปลูกมันสําปะหลัง 

ออยโรงงาน และสับปะรด ที่อยูนอกเขตปาสงวน ปาปองกันและปาผลิตที่สามารถนํามาใชไดในอนาคต (ภาพที่ 

5-7) สําหรับอําเภอเวียงภูคาจะมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่เหมาะสมอยูประมาณ 8,026 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 

3.93 ของพื้นที่อําเภอ ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในเขตตําบลน้ําใหม มีพื้นที่เหมาะสมเพื่อปลูกออยโรงงานประมาณ 

16,569 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 8.11 ของพื้นที่อําเภอ พื้นที่สวนใหญอยูในเขตตําบลเวียงใต และ มีพื้นที่ปลูก

สับปะรดที่เหมาะสมประมาณ 26,777 เฮกตาร คิดเปนรอยละ  13.10  ของพื้นที่อําเภอ พื้นที่สวนใหญอยูในเขต

ตําบลเวียงใต เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม การปลูกพืชในพื้นที่สูงชัน ปญหาดินเสื่อมโทรม และการใช

ที่ดินไมสอดคลองกับสมรรถนะของที่ดิน ผลที่ไดจะชวยใหการใชประโยชนที่ดินมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่ม

มากขึ้น 

 
ภาพที่ 5 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 58 

 
ภาพที่ 6 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน 

 
ภาพที่ 7 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกสับปะรด  
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ในการประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพและเศรษฐกิจสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ขอมูลเปน

เครื่องมือที่สําคัญมากในการประเมิน ขอมูลที่ไดสวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ และแผนที่ที่ไดมาจากหนวยงาน

ราชการตาง ๆ โดยแผนที่บางประเภทมีมาตราสวนไมตรงกัน อยางไรก็ตาม ก็ไดพยายามคัดเลือกขอมูลที่สมบูรณ

และนาเชื่อถือมากที่สุดมาวิเคราะหและประเมินในการศึกษาครั้งนี้ 

ในการประเมินคุณภาพที่ดิน ยังมีขอจํากัดดานขอมูลและมาตราสวนแผนที่ จากการวิเคราะหและ

ประเมินปจจัยตาง ๆ คุณภาพที่ดินสวนใหญอยูในระดับปานกลางและเล็กนอย เนื่องจากขอจํากัดที่สงผลโดยตรง

ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช เชน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา 

ปริมาณน้ําฝน และลักษณะทางกายภาพ เชน ระดับความลึกของดิน การระบายน้ําของดิน ความลาดชันของพื้น 

และการชะลางพังทลายของดินเปนศึกษาอยางหยาบเทานั้นเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินคุณภาพที่ดิน

ดานกายภาพ โดยการประยุกตใชสมการการสูญเสียดินสากล  (A = RKLSCP) คา R ใชปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 

โดยคํานวณจากสมการสหสัมพันธ R = 0.4669 X – 12.1415 สวนคา K  LS  C และ P ใชตามคาที่กรมพัฒนา

ที่ดินศึกษาไว โดยใชขอมูลในบริเวณที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีสภาพพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา

มากที่สุด เมื่อนําไปคํานวณอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงได 

การกําหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ใชขอมูลที่ไดจากการประเมินเทานั้นในการกําหนด หากพิจารณาใน

แงของสภาพพื้นที่แลว แบบของการใชที่ดินก็เปนไปในลักษณะพื้นที่ราบสูงใชในการปลูกพืชไร พื้นที่ราบลุมใชใน

การปลูกพืชไรและทํานาที่มีลักษณะคอนขางแตกตางกัน นอกจากนั้นถาพิจารณาถึงนโยบายหรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมของรัฐ และความเคยชินของเกษตรกรในการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรกรรมแลว ผลที่ได

อาจจะมีความคลาดเคลื่อน 
 

สรุป 
 จากการประเมินชั้นความเหมาะสมทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจของที่ดินในเขตอําเภอเวียงภูคาพบวา

มันสําปะหลังมีชั้นความเหมาะสมปานกลาง เล็กนอยและไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 5.65  78.41 และ 14.93 

ของพื้นที่อําเภอ ขอจํากัดที่สําคัญสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง คือ ปริมาณฝนในชวงปลูกมากเกินไป และคา

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด สวนออยโรงงานมีชั้นความเหมาะสมปานกลาง เล็กนอยและไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 

12.68  77.00 และ 9.30 ของพื้นที่อําเภอ ขอจํากัดที่สําคัญ คือ คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณ

ของดินที่ต่ํา และความอิ่มตัวดวยดางที่ต่ํา ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรด

ที่สูง ปานกลาง เล็กนอยและไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 0.29  22.49  69.66 และ 6.53 ของพื้นที่อําเภอ 

ขอจํากัดที่สําคัญของการปลูกสับปะรด คือ ปริมาณฝนในชวงปลูกมากเกินไป รองลงมาคือความอิ่มตัวดวยดางที่

ต่ํา และความลาดชันของพื้นที่สูงชัน และเมื่อคํานวณเฉพาะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงและปานกลางที่อยูนอก

เขตปาเพื่อการอนุรักษ จะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางแผนการใชที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงาน 

และสับปะรด ในอนาคต คิดเปนรอยละ 3.93  8.11 และ 13.10 ของพื้นที่อําเภอ ตามลําดับ ควรกําหนดนโยบาย

หรือแผนปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรที่ดินใหเหมาะสมกับคุณภาพของที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนตอไป 
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