
 ประเทศไทย มีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 153 ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจ

หลกัทีส่�าคญัของประเทศมหีลายชนดิ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มนัส�าปะหลัง ยางพารา ไม้ผลเมอืงร้อน เป็นต้น 

ทั้งนี้พบว่าเกษตรกรจ�านวนมากท�าการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง  

ในขณะที่คุณภาพและปริมาณผลผลิตต�่าท�าให้เกษตรกรมีรายได้ต�่า ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ดี

พ้ืนที่ต้นแบบ ตัวอย่างการปรับเปล่ียนการใช้ที่ดิน 
เพ่ือปลูกพืชอนาคต (Best Practice)

พ้ืนที่ต้นแบบ ตัวอย่างการปรับเปล่ียนการใช้ที่ดิน 
เพ่ือปลูกพืชอนาคต (Best Practice)

 การประเมินคุณภาพที่ดินจึงถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการแก้ป ัญหาดังกล่าวในการใช ้เป ็นข ้อมูลสนับสนุน 
การตัดสินใจในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับที่ดิน ทั้งนี้ 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินได้ประเมินคุณภาพที่ดินของ
พืชเศรษฐกิจหลัก โดยใช้ข้อมูลสมบัติดิน เช่น ความลึกของดิน 
การระบายน�้าของดิน ความลาดชัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ปริมาณเกลือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพิจารณาข้อมูลภูมิอากาศ 
เช่น ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปี อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี เป็นต้น  
น�ามาพิจารณาร่วมกับระดับความต้องการปัจจัยต่อการเจริญ
เติบโตของพืชแต่ละชนิด (Crop Requirement) หลังจากนั้น
จ�าแนกระดับความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กน้อย 
(S3) และไม่เหมาะสม (N) ตามหลกัการของ FAO Framework 
(1983)
  ทั้งน้ีหากพบว่ามีการปลูกพืชในที่ดินที่อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมเลก็น้อยและไม่เหมาะสมควรมีการปรบัเปลีย่น
การใช้ที่ดินไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมสูงหรือ 
ปานกลาง และมคีวามสอดคล้องกบัลกัษณะทางภมูสิงัคม ท้ังนี้
จากคู ่มือการด�า เนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map (2564) รายงานไว้ว่า
ประเทศไทยมีพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ประมาณ 11.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมส�าหรับ
การปลูกข้าวและยางพารา 

  โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map) เป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณที่ใช้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม
จากการปลูกหรือมีกิจกรรมการผลิตในพื้นท่ีศักยภาพต�่า 
(เหมาะสมเลก็น้อย: S3 และไม่เหมาะสม: N) โดยจากฐานข้อมลู
แผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ (Agri-Map) เป็นฐาน
ในการปฏบิตังิาน การด�าเนนิงานโครงการ Zoning by Agri-Map  
มีแผนในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสม 
เล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่่เหมาะสม (N) เป้าหมายที่ส�าคัญ คือ 
เพื่อปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมให้มีการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ และเพื่อยกระดับการใช้ที่ดิน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการพิจารณาถึงพืช
ที่เหมาะสมจะปลูกในอนาคต ซึ่งพิจารณาให้ครอบคลุมห่วงโซ่
อุปทาน (ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า)
  ในส่วนของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน
แต่ละจังหวัดได้ด�าเนินงานในโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม และมีหลายแห่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของ
การปรับเปลี่ยนที่ดินเพื่อปลูกพืชอนาคตได้ การปรับเปลี่ยน 
การใช้ที่ดินดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิทีด่ ีมคีณุภาพชวีติทีด่ขึีน้ เนือ่งจาก
ปลกูพชืทางเลือกทีมี่อนาคตทัง้นีร้วมพชืสมนุไพรด้วยนอกเหนอื
จากพืชเศรษฐกิจหลัก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดย
เฉพาะพืชอาหารและพืชเพื่อเป็นยารักษาโรคหรือดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะพืชสมุนไพร (https://www.bangkokbiznews.
com/business/971279 วันที่ 13 พ.ย. 2564)
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กิจกรรม

 ปลูกพืชหลากหลายและเลี้ยงสัตว์หลายชนิด
 มีกิจกรรมหลากหลายและเกื้อกูลกัน
 ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
 ใช้พื้นที่ท�าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

 หลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการ ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีได้ด�าเนินการขุดบ่อน�้าประจ�าไร่นานอกเขตชลประทาน 

ขนาด 1,260 ลบ.ม. จ�านวน 2 บ่อ และปรับรูปแปลงนาในลักษณะที่ 2 (ปรับโครงสร้างแปลงนาให้มีร่องน�้า โดยการขุดดิน 

ท�าเป็นคูแล้วเอาดินขึ้นมาถมเป็นคันดินส�าหรับปลูกพืช ความยาว 770 เมตร ท�าให้มีระบบส่งน�้าครอบคลุมพื้นที่ ปรับเปลี่ยน 

การปลูกพืชเป็นแบบผสมผสาน มีการปรับปรุงบ�ารุงดิน และปลูกแฝกรอบขอบบ่อ คันคู และรอบโคนไม้ผล

 ในส่วนของผลตอบแทนพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ปีละ 20,000 บาท หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ปีละ 

81,500 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบที่ด�าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก

(Zoning by Agri-Map)

 นายคมสัน โคตรสีเทา อยู ่ที่  บ ้านโนนสร้างค�า  

บ ้านเลขที่  145 หมู ่  13 ต�าบลสุมเส ้า อ�าเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี มีจ�านวนพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งสิ้น 35 ไร่  

พืชที่ปลูกปัจจุบันได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผลผสมผสาน 

และนอกจากนี้ยังท�าปศุสัตวร่วมด้วย ลักษณะของพื้นที่  

ที่ดินเป็นดินลูกรัง (ชุดดินเพ็ญ : Pn) ส่งผลให้มีปัญหาต่อ 

การชอนไชของรากพืช ดินมีความอุดมสมบูรณต�่า และ

ขาดแคลนแหล่งน�้า ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยและไม่คุ ้มค่า 

กับต้นทุนที่ลงไป จากการตรวจสอบระดับความเหมาะสม 

ของที่ดินพบว่า อยู่ในระดับไม่เหมาะสม (N)
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 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความ

ส�าคญักบัการปลกูพชืให้เหมาะสมกบัทีด่นิโดย

ไม่ได้มองในมิติของพืชเศรษฐกิจหลักแต่เพียง

อย่างเดียว แต่ยงัมองในมติิของพืชทางเลอืกที่

มีอนาคต (Future Crop) และสามารถเสริม

สร้างรายได้ทีดี่ให้กบัเกษตรกร เช่น ส�านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ชลบุรี ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ได้เปิดเผยถึงแนวทาง

บริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ของทั้ง 9 

จังหวัด ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

นครนายก สระแก้ว ตราด สมุทรปราการ โดย

ได้ศึกษาสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต 

(Future Crop) พบว่า ไผ่ หญ้าเนเปียร โกโก้ 

มะพร้าวน�้าหอม มะม่วงน�้าดอกไม้ และกุ้ง

ก้ามกราม เป็น 6 สินค้าส�าคัญที่มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงกว่าการผลิตข้าว ยางพารา และ

มนัส�าปะหลงั ในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) รวม

ทั้งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ�้าซากและ

พ้ืนที่ เกิดโรคระบาดสะสมทั้ งนี้  เพื่อให ้

เกษตรกรใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจใน

การปรับเปลีย่นการผลิตสนิค้าเกษตรทางเลือก

ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมต่อไป

ที่มา:	 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
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