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แหลงปลูกลําไยและการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกลําไย1 
 

วรวีรุกรณ วีระจิตต2  เมธี เอกะสิงห3 และชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ3 

 

บทคัดยอ 
การวางแผนพื้นที่สําหรับการปลูกลําไยอยางมีประสิทธิภาพตองการขอมูลเชิงพื้นที่ของแหลงเพาะปลูก

และผลการประเมินคุณภาพที่ดินที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสรางแผนที่แหลงปลูกลําไยจากขอมูลภาพ
ดาวเทียมบันทึกหลายชวงเวลา และทําการประเมินที่ดินแบบหลายหลักเกณฑ (multiple criteria evaluation) 
รวมกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Systems; GIS) รวมทั้งไดทําการวิเคราะหผลการประเมินกับ
แผนที่แหลงปลูกลําไย พบวาผลของการประเมินหลายรูปแบบทําใหผูประเมินสามารถทราบปญหาของหนวยแผน
ที่ดินแตละหนวย และสามารถคัดเลือกพื้นที่และใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการปรับปรุงพื้นที่กอนที่จะทําการปลูก
ลําไยตอไปได 

 
คําสําคัญ:    ลําไย  การประเมินที่ดิน  GIS 

บทนํา 

การวางแผนยุทธศาสตรทางเกษตรในระดับจังหวัดจําเปนตองทราบปริมาณและคุณภาพ
ของระบบการผลิตที่สําคัญ เพื่อสามารถติดตามสถานการณการผลิต และเตรียมการดานการตลาด
ใหสอดคลองกัน ลําไยเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ในชวงทศวรรษที่ผาน
มาไดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกลําไยในสองจังหวัดนี้อยางกวางขวาง จนอาจกอใหเกิดปญหา
ผลผลิตลําไยลนตลาดและมักมีคุณภาพต่ํา (กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) ถึงแมวาจะมีรายงาน
ประจําปเกี่ยวกับผลผลิตลําไยเปนประจําทุกป แตขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเปนการสรุปตาม
ขอบเขตการปกครอง ดังนั้นการจัดทําแผนที่ปลูกลําไยในรูปฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเปนส่ิงจําเปน 
เนื่องจากสามารถนําไปวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับชั้นขอมูลอื่น ทําใหสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ผลิตลําไย
กับทรัพยากรดินและน้ําได นอกจากแหลงผลิตลําไยแลวการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกลําไย
จะชวยในการวางแผนระยะยาวเชนการจัดเขตพื้นที่ปลูกลําไยใหสอดคลองกับศักยภาพของที่ดิน 
เพื่อใหการผลิตลําไยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในรายงานนี้การจําแนกพื้นที่ปลูกลําไย
ดําเนินการโดยใชขอมูลภาพดาวเทียมแลนแซทหลายชวงเวลารวมกับรายงานพื้นที่เพาะปลูกราย
ตําบล สวนการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกลําไยใชวิธีการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑโดย
เกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑและคาถวงน้ําหนักแสดงความสําคัญของหลักเกณฑที่
ใชในการประเมินคุณภาพที่ดิน 
 
 

 
                                         
1 สนับสนุนการวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาแบงเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการจําแนกและจัดทําฐานขอมูลภูมิ

สารสนเทศพื้นที่เพาะปลูกลําไย จากนั้นทําการประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการ
ปลูกลําไย  ผลลัพธของทั้งสองขั้นตอนถูกนํามาวิ เคราะห เชิงพื้นที่ ในระบบภูมิสารสนเทศ
(Geographic Information Systems, GIS) เพื่อหาแนวทางการจัดการและวางแผนกลยุทธในการ
ผลิตลําไยในอนาคต (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1   ขั้นตอนการศึกษา 
 
การจําแนกพื้นท่ีปลูกลําไยใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 และ 7 บริเวณ Path 131 Row 46-48 บันทึก 2 ชวงเวลา คือ  25 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 และ 5 มีนาคม พ.ศ. 2543  โดยเลือกขอมูลชุด 5,4,3/R,G,B เปนหลักในการจําแนก  โดยอาศัยการ
วิเคราะหการกระจายตัวของคาสะทอนรังสีทีละคูแบนด  ท่ีแสดงใหเห็นวาสามารถแยกแยะการใชประโยชนท่ีดินไดหลากหลาย  
จากน้ันจึงทําการจําแนกแบบไมควบคุม (unsupervised classification)  และวิธีการจําแนกแบบควบคุม (supervised 
classification) (Jensen, 2000; ER mapper, 1998, Oetter et al.,2000) รวมกับขอมูลสถิติการปลูกไมผล (สํานักงานเกษตร
จังหวัด, 2546)  

การประเมินความเหมาะสมที่ดินเชิงกายภาพดําเนินการโดยคัดเลือกหลักเกณฑที่มีผลตอ
การผลิตลําไยจากคุณสมบัติของที่ดิน (FAO, 1976) โดยแบงเปน 2 หลักเกณฑใหญ หลักเกณฑแรก
ไดแก ความสามารถในการผลิตพืช ประเมินจากปริมาณธาตุอาหารในดิน ความลึกของดิน และการ
ระบายน้ําของดิน ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย ขอมูลอุณหภูมิเฉล่ียทั้งป ชวงคาขอมูลของแตละชั้นความ
เหมาะสมไดจากเอกสารคูมือการประเมินคุณภาพที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2542) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 1 

หลักเกณฑที่สองไดแก ความสะดวกในการจัดการผลิตลําไย ประเมินจากระดับความสูง
ของพื้นที่ ความลาดชัน และเสนทางคมนาคม (ตารางที่ 2) หลักเกณฑทั้งหมดถูกกําหนดคาถวง
น้ําหนักตามความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกลําไยที่มีความชํานาญในพื้นที่ศึกษาโดยวิธีการออก
แบบสอบถาม (Tiwari, 1999) ไดทําการสอบถามเกษตรกรทั้งหมด 30 ราย แบงเปนเกษตรกรบนที่

วิธีการประเมนิแบบหลายหลักเกณฑ 

แผนที่ความเหมาะสมของการปลูกลาํไย แผนที่ปลูกลําไยจาํแนกจากภาพดาวเทียม 

เขตการผลิตลําไยที่เหมาะสม 

การวิเคราะหเชิงพื้นที ่

ขอมูลภาพดาวเทยีม 1 2 

3 
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ดอน 15 ราย และเกษตรกรบนพื้นที่ราบลุม 15 ราย จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาประเมินดัชนีความ
เหมาะสมโดยวิธีรวมแบบถวงน้ําหนักเฉลี่ย (simple average weighting) ในระบบภูมิสารสนเทศ 
(ภาพที่ 2) กอนที่จัดทําเปนแผนที่พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกลําไย  

ในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางชั้นขอมูลที่เปนขอจํากัดของการประเมินไวทั้งหมด 3 ชนิด คือ 
ขอบเขตปาไม แหลงน้ํา  พื้นที่ชุมชนและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมสามารถปลูกลําไยได ชั้นขอมูล
ทั้งสามชั้นจะถูกนําไปตัดออกจากพื้นที่กอนการประเมิน 

 
ตารางที่ 1 คาพิสัยของคุณภาพที่ดินที่ระดับความเหมาะสมตางๆคิดตามหลักเกณฑดาน

ความสามารถในการผลิตพืช 
 

ระดับความเหมาะสมของคุณภาพที่ดิน คุณภาพที่ดินดานความสามารถ 
ในการผลิตพืช หนวย S1 S2 S3 N 

ความอุดมสมบูรณของดิน      
ไนโตรเจน (N) %    >0.2 0.1 – 0.2    < 0.1  
ฟอสฟอรัส (P) ppm  >15.0 6.0 – 15.0    < 6.0  
โปแทสเซียม (K) ppm    60.0 30.0 – 60.0  < 30.0  

ความลึกของดิน เซนติเมตร           >150 100 – 150 50 – 100  < 50 
การระบายน้ําของดิน ชั้น 4, 5, 6  3    1, 2 
นํ้าท่ีสามารถนํามาใชประโยชนได      

ปริมาณน้ําฝนในรอบป มิลลิเมตร 1,200 – 1,800 1,800 – 2,000 
1,100 – 1,200 

 
1,000 –1,100 

> 2,000 
< 1,000 

ระยะทางจากทางน้ําหลัก เมตร 0-100 100-200 > 200  
ระยะทางจากบอนํ้าใตดิน เมตร 0-100 100-200 > 200  
ขอบเขตชลประทาน  ใน  นอก  

อุณหภูมิ ๐C 20 – 25 26 – 30 
19 – 16 

31 – 35 
15 – 13 

> 35 
< 13 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจากบัณฑิตและคํารณ (2542) และจากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร 
 
ตารางที่ 2 คาพิสัยของคุณภาพที่ดินที่ระดับความเหมาะสมตางๆ คิดตามหลักเกณฑดานความ

สะดวกในการจัดการผลิตลําไย 
 

ระดับความเหมาะสม คุณภาพที่ดินดานความสะดวกในการจัดการผลิตลําไย 
 หนวย S1 S2 S3 N 

ระยะทางจากจุดรับซื้อ กิโลเมตร 0 – 20 20 – 40 > 40  
ระยะทางจากถนนเสนหลัก กิโลเมตร 0 – 2.5 2.5 – 5 5 – 10  > 10 
ระดับชั้นความลาดชันของพื้นท่ี ระดับชั้น  1 – 3 4 5 > 6 

ท่ีมา:  ความคิดเห็นของเกษตรกรและดัดแปลงจากบัณฑิต และคํารณ (2542) 
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ภาพที่ 2   ขั้นตอนการใชการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ 
 
ผลการศึกษา 

การจําแนกและจัดทําแผนที่ปลูกลําไยดวยขอมูลระยะไกล 
การจําแนกพื้นที่ปลูกลําไยจําเปนตองพิจารณารวมกับไมผลชนิดอื่นที่ปลูกในพื้นที่ศึกษา 

พบวาการจําแนกมีความถูกตองโดยรวมรอยละ 84 และมีคาสถิติ Kappa โดยรวมเทากับ 0.73 เมื่อ
พิจารณาความถูกตองของการจําแนกไมผลแตละชนิดพบวาสม ล้ินจี่ และลําไย มีคาสถิติ Kappa 
เทากับ 0.84 0.73 และ 0.70 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันคาความถูกตองของการนําไปใชงาน (user 
accuracy) ของสม ล้ินจี่ และลําไย เทากับ 91.2% 82.4% และ 82.7% ตามลําดับ สวนความ
ถูกตองของผูผลิต (producer accuracy) เทากับ 72.1%  78.9% และ 94.2% ตามลําดับ โดยพื้นที่
ที่จําแนกไดมีทั้งหมด 655,313 ไร แบงเปนพื้นที่ลําไย 497,694 ไร พื้นที่ปลูกล้ินจี่ 70,850 ไร พื้นที่
ปลูกมะมวง 51,463 ไร และพื้นที่ปลูกสมทั้งหมด 35,306 ไร  (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

ภาพที่ 3   แผนที่ชนิดของไมผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน 
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การประเมินความเหมาะสมของที่ดินแบบหลายหลักเกณฑ 
ผลจากการสัมภาษณเกษตรกรพบวา สวนใหญ (รอยละ  83) ใหความสําคัญของ 

ความสามารถในการผลิตพืช ของที่ดินมากกวา ความสะดวกในการจัดการผลิตลําไย และเมื่อ
สอบถามถึงความสําคัญของคุณภาพที่ดินภายใต ความสามารถในการผลิตพืช ของที่ดิน เกษตรกร
ใหความสําคัญกับปริมาณน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนกับลําไยมากที่สุด อยางไรก็ตามเกษตรกร
ในพื้นที่ราบลุมใหความสําคัญของน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดและการระบายน้ําของดินมาก
ที่สุด สวนเกษตรกรบนพื้นที่ดอน ใหความสําคัญของน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดและความ
อุดมสมบูรณของดินมากที่สุด 

สําหรับหลักเกณฑ ความสะดวกในการจัดการผลิตลําไย พบวาโดยรวมเกษตรกรให
ความสําคัญตอระยะทางจากจุดรับซ้ือผลผลิตมากที่สุด แตใหความสําคัญตอความลาดชันนอย แต
เมื่อแยกกลุมของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมกับพื้นที่ดอน พบวาเกษตรกรในพื้นที่ราบใหความสําคัญ
ของระยะทางจากถนนและระยะทางจากจุดรับซื้อผลผลิตเทากัน และใหความสําคัญกับความลาด
ชันของพื้นที่ปลูกนอยที่สุด ทั้งนี้แตกตางจากเกษตรกรในพื้นที่ดอนที่ใหความสําคัญของความลาด
ชันของพื้นที่ปานกลาง ความคิดเห็นทั้งหมดขางตนไดรับการแปลงเปนคาถวงน้ําหนักดวยวิธี Rank 
Sum (Malczewski, 1999) (ตารางที่ 3) คาถวงน้ําหนักที่ไดมาเปนตัวแทนระดับความสําคัญของแต
ละหลักเกณฑเพื่อใชในขั้นตอนตอไป 

 
ตารางที่ 3   คาถวงน้ําหนักของแตละหลักเกณฑจากความคิดเห็นของเกษตรกร 
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ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน 
ไดทําการประเมินคุณภาพที่ดินตาม 9 แบบจําลองดังตอไปนี้เพื่อตรวจสอบผลการปรับปรุง

คุณภาพที่ดินโดยการขจัดขอจํากัดของที่ดินบางประการ รูปแบบที่ 1 การใหความสําคัญของทุก
หลักเกณฑเทากัน รูปแบบที่ 2 การใหหลักเกณฑมีระดับความสําคัญตามความคิดเห็นของเกษตรกร  
รูปแบบที่ 3 ประเมินตามรูปแบบที่ 2 และขจัดปญหาเรื่องน้ําที่นํามาใชประโยชนได รูปแบบที่ 4 
ประเมินตามรูปแบบที่ 2 และขจัดปญหาการระบายน้ําของดิน รูปแบบที่ 5 ประเมินตาม รูปแบบที่ 2 
และขจัดปญหาดานธาตุอาหาร รูปแบบที่ 6 ประเมินตามรูปแบบที่ 2 และขจัดปญหาเรื่องของน้ําที่
สามารถนํามาใชประโยชนไดและเรื่องการระบายน้ําของดิน รูปแบบที่ 7 ประเมินตามรูปแบบที่ 2 
และขจัดปญหาเรื่องของน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดและปญหาดานธาตุอาหารของดิน 
รูปแบบที่ 8 ประเมินตามรูปแบบที่ 2 และขจัดปญหาเรื่องการระบายน้ําและปญหาดานธาตุอาหาร
ของดิน และรูปแบบที่ 9 ประเมินตามรูปแบบที่ 2 และขจัดปญหาเรื่องของน้ําที่สามารถนํามาใช
ประโยชนได ปญหาเรื่องการระบายน้ําและปญหาดานธาตุอาหารของดิน  

ผลการประเมินโดยการกําหนดใหทุกปจจัยมีระดับความสําคัญเทากันหมด (รูปแบบที่ 1) 
พบวาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงมีพื้นที่เพียงเล็กนอย คาดัชนีความเหมาะสมสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง กระจายตัวทั้งในพื้นที่ลุมและพื้นที่ดอน แตเมื่อประเมินโดยใชคาถวงน้ําหนัก (รูปแบบที่ 
2) พบวาที่ดินที่มีความเหมาะสมสูงเพิ่มมากขึ้นแมวาระดับความเหมาะสมของพื้นที่สวนใหญจะ
ลดลงก็ตาม (ภาพที่ 4) โดยพื้นที่ราบลุมสวนใหญมีคาดัชนีความเหมาะสมสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุ
ของคาถวงน้ําหนักของน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดมีคาสูง ซึ่งพื้นที่ลุมเปนพื้นที่ที่มีแหลงน้ํา
ชลประทานประเภทตาง ๆ หนาแนน ในทางกลับกันพื้นที่ดอนที่พื้นที่สวนใหญมักประสบปญหาการ
ขาดน้ําอยูเสมอทําใหมีคาดัชนีความเหมาะสมลดลง การเปลี่ยนแปลงระดับความเหมาะสมของ
พื้นที่ในลักษณะนี้แสดงใหเหน็วาคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยมีความสําคัญในการประเมินมาก  

 
 

 

 

 
 

ภาพที่  4  สัดสวนพื้นที่ในแตละชวงคาความเหมาะสมของการประเมินในรูปแบบที่ 1 และ 2 
 
แมวาพื้นที่ดอนสวนใหญมีความเหมาะสมลดลงในการประเมินรูปแบบที่ 2 แตในหลาย

พื้นที่มีการปลูกลําไย แสดงใหเห็นวาขอจํากัดบางชนิดไดถูกขจัดไป เชน มีการหาแหลงน้ําเสริมเพื่อ
ขจัดการขาดน้ําโดยการขุดบอน้ํา การเจาะบอบาดาล เกษตรกรมีการใสปุยเพื่อเพิ่มระดับความอุดม
สมบูรณของดิน หรือการยกรองหรือพูนโคนลําไยในพื้นที่ราบลุมที่มีการระบายน้ําเลว ดังนั้นจึงทํา
การทดสอบการประเมินในสถานการณที่ไดขจัดขอจํากัดตาง ๆ พบวา การขจัดปญหาเรื่องน้ํา 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 
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(รูปแบบที่ 3) ทําใหคาดัชนีความเหมาะสมสูงขึ้น การขจัดปญหาดานธาตุอาหาร (รูปแบบที่ 4) ทํา
ใหหลายพื้นที่มีคาดัชนีความเหมาะสมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด และถาขจัดปญหาการระบายน้ําของดิน 
(รูปแบบที่ 5) พบวาหลายพื้นที่มีคาดัชนีความเหมาะสมสูงขึ้นแตไมมากนัก ดังภาพที่ 5 อยางไรก็
ตาม การขจัดปญหาของคุณภาพที่ดินเพียงอยางใดอยางหนึ่งอาจทําใหหลายพื้นที่เสียโอกาสในการ
ปลูกลําไยไป ดังนั้นจึงทําการทดสอบโดยการขจัดปญหาของคุณภาพที่ดินมากกวา 1 ชนิดพรอมกัน 
ทําใหหลายพื้นที่มีระดับความเหมาะสมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่  5  สัดสวนพื้นที่ในแตละชวงคาความเหมาะสมของการประเมินในรูปแบบที่ 3, 4 และ 5 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 6  สัดสวนพื้นที่ในแตละชวงคาความเหมาะสมของการประเมินในรูปแบบที่ 6, 7, 8 และ 9 

 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพที่ดินกับพ้ืนที่ปลูกลําไยจากขอมูลดาวเทียม 
เมื่อนําผลของการประเมินคุณภาพที่ดินในรูปแบบที่ 8 มาวิเคราะหเชิงซอนทับกับแผนที่

ลําไยที่จําแนกไดจากขอมูลภาพดาวเทียมป 2543 พบวาพื้นที่ปลูกลําไยในป 2543 มีคาดัชนีความ
เหมาะสมตั้งแต 0.3-1.0 แตโดยสวนใหญจะมีคะแนนระหวาง 0.7-1.0 ซึ่งเปนชวงดัชนีความ
เหมาะสมที่อยูในระดับความเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมาก (ภาพที่ 7)   

 
 
 
 

    
รูปแบบที่ 6 รูปแบบที่ 7 รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 

  
รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 
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ภาพที่ 7  การกระจายตัวของคาดัชนีความเหมาะสมในพื้นที่ปลูกลําไยป 2543 
 
แหลงปลูกลําไยที่สําคัญในป 2543 สวนใหญมีระดับความเหมาะสมของที่ดินอยูใน

ระดับสูง (มากกวา 0.7) เชน อ.สารภี อ.สันปาตอง อ.ดอยหลอ อ.จอมทอง อ.พราว จ.เชียงใหม และ 
อ.เมืองลําพูน อ.ปาซาง อ.บานโฮง จ.ลําพูน เปนตน (ภาพที่ 8) ผลลัพธดังกลาวแสดงใหเห็นวาการ
ปลูกลําไยในปจจุบันนั้นเกษตรกรไดทําการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขจัดปญหาดานตางๆ กอนทําการปลูก 
เชน พื้นที่สองฝงแมน้ําปงในทั้งสองจังหวัดที่มักมีปญหาน้ําทวมแตปจจุบันมีการปลูกลําไยแบบยก
รอง รวมถึงการใชปุยเพื่อทําการปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมในการปลูกลําไยใหมากขึ้น 

ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวามีพื้นที่ปลูกขาวหลายแหงที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูก
ลําไย ทั้งใน อ.แมแตง อ.แมริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกําแพง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม และ 
อ.บานธิ จ.ลําพูน เปนตน ดังนั้นหากตองการขยายพื้นที่ปลูกลําไยใหมากขึ้นอาจพิจารณาวางแผน
ขยายไปในบริเวณดังกลาว โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีคาดัชนีความเหมาะสมมากไปหาพื้นที่ที่มีคาดัชนี
ความเหมาะสมนอยจนกระทั่งไดขนาดของพื้นที่ตามที่ตองการ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองพิจารณาการใช
ประโยชนในปจจุบันของพื้นที่เหลานั้นควบคูไปกับผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและเปาหมายในการ
ผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8   การเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกลําไยในป 2543 กับผลการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ 
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สรุป 

การศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อใชขอมูลภาพดาวเทียม 2 ชวงเวลาในการจําแนกพื้นที่ปลูกไมผล
ออกจากพื้นที่การใชประโยชนที่ดินชนิดอื่น ๆ มีความถูกตองในระดับที่สามารถนําไปใชงานไดเปน
อยางดี ทําใหไดแผนที่ปลูกลําไยที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ผลของการจําแนกเมื่อ
นํามาใชรวมกับผลของการประเมินคุณภาพที่ดินโดยเพิ่มเติมคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัย 
ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรในหลายพื้นที่ไดทําการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขจัดขอจํากัดของที่ดินกอนทําการปลูก
ลําไย ซึ่งสงผลใหมีตนทุนการผลิตที่สูงมากกวาเกษตรกรที่ทําการผลิตบนพื้นที่ที่มีคุณภาพระดับ
เหมาะสมมากอยูแลว นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงการกระจายของพื้นที่ปลูกลําไยในพื้นที่ระดับ
ความเหมาะสมตางๆ ขอมูลเหลานี้จะนําไปสูการพิจารณาเพื่อปรับลดหรือเพิ่มพื้นที่ปลูกลําไยตาม
เปาหมายการผลิต เพื่อใหการปลูกลําไยในอนาคตสอดคลองกับความตองการของตลาดและไดรับ
ผลตอบแทนตอหนวยที่สูงขึ้น การใชคาถวงน้ําหนักของปจจัยที่ไดจากความเห็นของเกษตรกรใน
พื้นที่สามารถชวยใหแผนที่ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกลําไยจากการประเมินใกลเคียงกับ
ความเปนจริง 
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