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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการเจรญิเติบโตของขา้วสงัขห์ยดและ
วเิคราะหพ์ืน้ทีซ่ึง่เหมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดของจงัหวดัพทัลุง เพื่อเป็นแนวทางการอนุรกัษ์พืน้ที่
การปลูกขา้วสงัขห์ยดของจงัหวดัพทัลุงดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ โดยกําหนดปจัจยั
ทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่  ความลาดชนัของพืน้ที ่ การระบายน้ําของดนิ  ความอุดมสมบูรณ์ธาตุอาหาร
ในดนิ  ค่าปฏกิริยิาดนิ   ลกัษณะของเน้ือดนิ  ความลกึของดนิ  และค่าปรมิาณเกลอืในดนิ เป็นปจัจยัชี้
วดัพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมต่อการปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง  ขัน้ตอนในการศกึษาไดนํ้าปจัจยั
ดงักล่าวมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารซ้อนทบัขอ้มูล  โดยกําหนดค่าความสําคญัของปจัจยัที่มผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดดว้ยการใหค้า่คะแนน การถ่วงน้ําหนกัและการจาํแนกคุณภาพของพืน้ทีซ่ึง่
มคีวามเหมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยด  

 ผลการศกึษาพบว่า จงัหวดัพทัลุงมพีื้นที่ซึ่งมคีวามเหมาะสมต่อการปลูกขา้วสงัขห์ยดเท่ากบั  
2,270.21 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 66.30 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด (3,424.47 ตารางกโิลเมตร)  จากผล
การศกึษาสามารถแบ่งระดบัชัน้ความเหมาะสมในการปลูกขา้วสงัขห์ยดออก เป็น 4 ระดบัคอื ชัน้ที่มี
ความเหมาะสมมาก มพีืน้ที ่1,330.23 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 38.87 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  ชัน้ทีม่ ี
ความเหมาะสมปานกลาง มพีื้นที่ 866.92 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ  25.29  ของพื้นที่ทัง้หมด    
ชัน้ที่มคีวามเหมาะสมน้อย มพีื้นที่ 73.05 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ  2.13  ของพื้นที่ทัง้หมด     
และชัน้ทีไ่มม่คีวามเหมาะสมซึง่มพีืน้ท ี884.57 ตารางกโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 25.83 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีพ่บไดว้า่พืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดสว่นใหญ่
อยู่ในเขตอําเภอเมอืง อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชยัสน อําเภอบางแก้ว และบางส่วนของอําเภอปาก
พะยูน ผลจาการวจิยัครัง้น้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ที่
เพือ่อนุรกัษ์เป็นพืน้ทีป่ลกูขา้วสงัขห์ยดต่อไป 
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The objective of this research were to study the factors affecting the growth of Sangyod 
rice and to classify the suitable area in Phattalung province in order to conserve the area for the 
Sangyod rice. Physical factors and soil properties were used including slope, soil drainage, soil 
nutrients, soil reaction, soil texture, soil depth, and salinity. Geographic Information System was 
used as a research tool. Overlay technique was used under the GIS process. The score from 
each parameter and weighting score were used to classify the suitable area for Sangyod rice.  

The result showed that the suitable area for Sangyod rice in Phattalung province was 
approximately 2,270.21 square kilometers or 66.30 percentage of the total area (3,424.47 
square kilometers). The area was classified to four levels. The most suitable covered an area of 
1,330.23 square kilometers (38.87%). The moderate suitable covered an area of 866.92 square 
kilometers (25.29%). The low suitable covered an area of covered 73.05 square kilometers 
(2.13%). The unsuitable covered an area of 884.57 square kilometers (25.83%).  

The suitable area for Sangyod rice mostly covered Amphoe Mueang, Amphoe Khuan 
Khanun, Amphoe Khaochaison, Amphoe Bangkaeo and some part of Amphoe Pak Phayun. 
These results could be used as the database for Songyod conservation and management plan 
in the future. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางการเกษตรเป็นสําคัญ  แต่ปจัจุบันการ
เกษตรกรรมมหีลากหลายประเภท  พืน้ทีเ่กษตรกรรมสว่นใหญ่ของประเทศเป็นการปลกูขา้ว ซึง่ขา้ว
มอีทิธพิลต่อวถิชีวีติ ความเชื่อ ศาสนา ภูมปิญัญาขนบธรรมเนียมประเพณีและพธิต่ีางๆ แมว้่าใน
ปจัจุบนัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปตามกระแสโลกาภวิฒัน์ โดยเฉพาะภาคใต้
ของประเทศไทย ทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่เป็นแบบรายย่อยมทีีด่นิทํานาน้อย รวมถงึระบบปจัจยัการ
ผลติไม่เอื้ออํานวย ทําใหผ้ลตอบแทนจากการทํานาไม่เพยีงพอต่อการดํารงชวีติ และส่งผลให ้
เกษตรกรบางรายเปลีย่นแปลงพื้นทีจ่ากนาขา้วเป็นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามนั และสวนผลไม ้
เพือ่เพิม่รายไดใ้หค้รวัเรอืนจากการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิจากนาขา้วเป็นเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ 
มผีลทําใหพ้ืน้ทีป่ลูกขา้วลดน้อยลง แต่ความตอ้งการขา้วยงัคงเพิม่ปรมิาณมากขึน้ทุกปี  อกีทัง้ขา้ว
เป็นอาหารของคนไทยและอกีกว่า 3 พนัลา้นคน ในกว่า 200 ประเทศ  ทาํใหใ้น พ.ศ. 2552 มคีวาม
ตอ้งการขา้วของทัว่โลกประมาณ 426.6 ลา้นตนั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2552)  ซึง่ พ.ศ. 
2552 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีรมิาณส่งออกขา้วมากทีส่ดุในโลก โดยมสีดัสว่นการสง่ออก ถงึ
รอ้ยละ 36  รองลงมาคอื เวยีดนาม รอ้ยละ 20 (กรมการขา้ว. 2552)  ถา้ประเทศไทยยงัคงตอ้งการ
ครองความเป็นหน่ึงในการส่งออกขา้วตลอดไป ประเทศไทยควรมกีารพฒันา  ส่งเสรมิกิจกรรม
ทางด้านการผลิตข้าวให้กบัเกษตรกรของประเทศให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้
มาตรฐานและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคทัว่โลก 
พนัธุข์า้วในประเทศไทยมคีวามหลากหลายตามแหล่งปลกูขา้ว ทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ เช่น ขา้ว
เหลอืงประทวิ ขา้วสพุรรณบุร ี60 ขา้วปทุมธานี 60  ขา้วพษิณุโลก 60 ขา้วชยันาท 1 ขา้ว กข 1-2-3 
ขา้วขาวดอกมะล ิ 105 ขา้วเหนียวขาว ขา้วเหนียวดาํ เป็นตน้ พนัธุ์ขา้วทัง้หมดน้ีมกีารเจรญิเตบิโต
แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของพืน้ทีท่ ีม่ลีกัษณะต่างกนั และเน่ืองจากผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
ส่งผลใหเ้กษตรกรใหค้วามสนใจปลูกขา้วสูญพนัธุ์แทนการปลูกขา้วพนัธุ์พืน้เมอืง ทําใหน่้าเป็นห่วง
ว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ขา้วพนัธุ์พืน้เมอืงทีเ่ป็นพนัธุ์ขา้วซึ่งบรรพบุรุษไดค้ดัเลอืกไวเ้ป็นเวลานับพนัๆ 
ปี จะหมดไป หน่ึงในขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีค่วรคา่แก่การอนุรกัษ์ของภาคใต ้คอื ขา้วพนัธุ์สงัขห์ยดของ
จงัหวดัพทัลุง เป็นขา้วพืน้เมอืงทีส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ ทรงมพีระราชดํารใิห้
ดําเนินโครงการฟาร์มตวัอย่างตามแนวพระราชดําร ิ มอบใหศู้นยว์จิยัขา้วพทัลุงดําเนินการปลูก 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2543 จนกระทัง้เมื่อวนัที ่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2546 สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิเ์สดจ็พระ
ราชดาํเนินไปยงัฟารม์ตวัอยา่งตามแนวพระราชดาํร ิศูนยว์จิยัขา้วจงัหวดัพทัลุงไดถ้วายขา้วซอ้มมอื
พนัธุส์งัขห์ยด พระองคใ์หห้อ้งเครื่องทีพ่ระราชตําหนกัทกัษณิราชนิเวศน์ จงัหวดันราธวิาส หุงถวาย
และพระองคท์รงโปรดเป็นอยา่งมาก จงึทรงรบัสัง่ใหศู้นยว์จิยัขา้วพทัลุงฟ้ืนฟูการปลูกขา้วสงัขห์ยด
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อยา่งจรงิจงั เพราะขา้วสงัขห์ยดเป็นขา้วพนัธุ์พืน้เมอืงดัง้เดมิของจงัหวดัพทัลุง มกีารปลูกมานาน
กว่า 100 ปี เป็นพนัธุ์ขา้วที่คงคุณค่าในสายพนัธุ์ เกบ็รกัษาผ่านวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ของชาวเมอืงพทัลุง ซึ่งพบได้จากหลกัฐานการรวบรวมสายพนัธุ์ขา้วในท้องถิ่นต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2495-2496 โดยกองบํารุงรกัษาพนัธุ์ กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า
ชื่อขา้วสงัขห์ยดเป็น 1 พนัธุ์ขา้วใน 11 พนัธุข์า้วตวัอยา่งขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีเ่กบ็รวมรวมจากอําเภอ
เมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  และต่อมาศูนย์วิจ ัยข้าวพัทลุงได้ดําเ นินการขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบญัญตัพินัธุ์พชื  พ.ศ.2518 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน “ขา้วสงัขห์ยดพทัลุง” และขอขึน้ทะเบยีน
เป็นสนิคา้บ่งชีท้างภมูศิาสตร(์Geographical Indications: GI) ไดร้บัคาํรบัรองใหเ้ป็นสนิคา้บ่งชีท้าง
ภูมศิาสตรต์าม พระราชบญัญตัคิุม้ครองสิง่บ่งชี ้พ.ศ. 2546 เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน พ.ศ. 2549  ขา้ว
สงัขห์ยดเป็นพนัธุ์ขา้วพื้นเมอืงทีม่ลีกัษณะความโดดเด่นพเิศษเฉพาะและคงคุณค่าในตวัของพนัธุ์
ขา้ว  และยงัมคีวามคุม้ครองตามกฎหมายในสทิธชุิมชนผูผ้ลติ (ศนูยว์จิยัขา้วพทัลุง. 2549) 
 ดงันัน้การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด ซึง่เป็นพนัธุ์ขา้วทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทาง
ภูมศิาสตรเ์ป็นขา้วสายพนัธุแ์รกของประเทศไทย ใหอ้ยูคู่่กบัจงัหวดัพทัลุง จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้ง
อนุรกัษ์พืน้ทีป่ลกูขา้วซึง่เหมาะสมกบัขา้วพนัธุส์งัขห์ยดไว ้ในการศกึษาในครัง้น้ี  ผูศ้กึษาไดนํ้าระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยปจัจยัทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของขา้ว ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิ
ประเทศ  ภูมอิากาศ  และคุณสมบตัขิองดนิ มาใชใ้นการวเิคราะห์หาพืน้ทีซ่ึง่เหมาะสมกบัการปลูก
ขา้วสงัขห์ยดเพือ่ทาํการอนุรกัษ์พืน้ทีไ่วส้าํหรบัปลกูขา้วและเพือ่ขยายการปลกูขา้วพนัธุส์งัขห์ยดเป็น
การเพิม่ผลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและสง่เสรมิใหเ้ป็นพชืเศรษฐกจิใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายและ
สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่  

 

จดุมุ่งหมายในการวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาปจัจยัทางภูมศิาสตรท์ีม่คีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสายพนัธุ์
สงัขห์ยด  ในจงัหวดัพทัลุง 
 2.  เพื่อหาพื้นทีเ่หมาะสมในการอนุรกัษ์สําหรบัการปลูกขา้วสายพนัธุ์สงัขห์ยดโดยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์

 
ความสาํคญัในการวิจยั 
 การใชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ เพือ่วเิคราะหพ์ืน้ทีซ่ึง่เหมาะสมกบัการอนุรกัษ์ขา้ว
พนัธุ์สงัข์หยด  จะทําให้ทราบถึงพื้นที่ซึ่งมศีกัยภาพเหมาะสมสําหรบัการปลูกขา้วพนัธุ์สงัข์หยด
เน่ืองจากปจัจุบนัขา้วพนัธุ์สงัขห์ยดเป็นทีต่อ้งการของตลาดอย่างมาก ดงันัน้ทอ้งถิน่จงึควรอนุรกัษ์
พื้นที่ปลูกและหาพื้นที่ซึ่งเหมาะสมเพื่อขยายพื้นที่การปลูกข้าวพนัธุ์สงัข์หยดโดยการใช้ระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืในการศกึษา 
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ขอบเขตงานวิจยั  
 1. ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา คอื  จงัหวดัพทัลุง 
 2. ขอบเขตเน้ือหา การศกึษาครัง้น้ีไดนํ้าเอาปจัจยัทางดา้นภมูศิาสตรป์ระกอบดว้ย 
ลกัษณะภมูปิระเทศ ไดแ้ก่ ความลาดชนัและความลกึของพืน้ที ่ภมูอิากาศและลกัษณะคุณสมบตัขิอง
ดนิ ไดแ้ก่ เน้ือดนิ การระบายน้ําของดนิ  คา่ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  ธาตุอาหารในดนิ เป็นตน้ 
มาใชใ้นการวเิคราะห ์
 3. หาพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์การปลกูขา้วพนัธุส์งัขห์ยดของจงัหวดัพทัลงุ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง คอื ขา้วซอ้มมอื ขา้วกลอ้ง ทีแ่ปรรูปมาจากขา้วเปลอืกพนัธุ์
ขา้วสงัขห์ยด เป็นขา้วเจา้พืน้เมอืง ผลติในจงัหวดัพทัลุง (เมลด็เรยีวเลก็ อ่อนนุ่ม มกีลิน่หอมอ่อนๆ 
ขา้วกลอ้งมสีแีดงจนถงึสแีดงเขม้ ขา้วสารมสีขีาวปนแดงหรอืสชีมพู) และกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
กระทรวงพาณชิยไ์ดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนเป็นสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

2. สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(Geographical Indications: GI) หมายถงึ สญัลกัษณ์ หรอืสิง่
อื่นใดทีใ่ชเ้รยีกหรอืใชแ้ทนแหล่งภูมศิาสตร ์ และสามารถบ่งบอกว่าสนิคา้ทีเ่กดิจากแหล่งภูมศิาสตร์
นัน้ เป็นสนิคา้ทีม่คุีณภาพ ชื่อเสยีง หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของแหลง่ภมูศิาสตร ์

3. พืน้ทีอ่นุรกัษ์เพือ่ปลกูขา้วสงัขห์ยด คอื พืน้ทีซ่ึง่มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลูก
ขา้วสงัขห์ยด จงัหวดัพทัลุง  
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะภมิูประเทศ 
ความลาดชนั 

ลกัษณะของดิน
เน้ือดนิ 

ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ 

การระบายน้ําของดนิ 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

ความลกึของดนิ 

ปรมิาณเกลอืในดนิ 

ปจัจยัทางภมูศิาสตรท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์ 

พืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์และการขยายพนัธุข์า้วสงัขห์ยด ในจงัหวดัพทัลุง 

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์
 



 
 

       บทท่ี 2  
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยัครัง้น้ี  ผูศ้กึษาไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆต่อไปน้ี 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ทีศ่กึษา 
 2.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัขา้วสงัขห์ยด 
 3.  ปจัจยัทางภมูศิาสตรท์ีม่ผีลต่อการอนุรกัษ์ขา้วสงัขห์ยด 
 4.  สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ 
 5.  ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
 6.  เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของพืน้ท่ีศึกษา 
 1.1  ท่ีตัง้และอาณาเขต  
 จงัหวดัพทัลุงตัง้อยู่บรเิวณภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออก หรอืทางฝ ัง่ตะวนัตกของลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา โดยมพีกิดัทางภูมศิาสตร์ทีล่ะตจิูด 7 องศา 5 ลปิดา ถงึ 7 องศา 55 ลปิดา เหนือ และที่
ลองจจิดู  99 องศา 44 ลปิดา ถงึ 100 องศา 25 ลปิดาตะวนัออก  รปูรา่งของจงัหวดัมลีกัษณะคลา้ย
สีเ่หลีย่มผนืผา้ มเีน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 2,140,296 ไร่ (3,424.473 ตารางกโิลเมตร)  เป็นพืน้ดนิ 
1,919,446 ไร่ และเป็นพืน้น้ํา 220,850 ไร่ (กรมแผนทีท่หาร, 2534; กรมการปกครอง, 2541) 
ประกอบดว้ย 10 อําเภอและ 1 กิง่อําเภอ คอื อําเภอกงหรา  อําเภอเขาชยัสน  อําเภอควนขนุน 
อําเภอตะโหมด  อําเภอบางแก้ว  อําเภอป่าบอน  อําเภอป่าพะยอม  อําเภอปากพะยูน           
อาํเภอเมอืงพทัลุง  อําเภอศรบีรรพต  กิง่อําเภอศรนีครนิทร ์
 
 1.2  อาณาเขตติดต่อกบัพืน้ท่ีใกล้เคียงของจงัหวดัพทัลงุ ดงัน้ี   
  ทศิเหนือ ตดิต่อกบัอําเภอชะอวด อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช และอําเภอ

ระโนด    จงัหวดัสงขลา  
                ทศิใต ้ตดิต่อกบัอําเภอควนเนียง อําเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลาและอําเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตลู  
                ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอําเภอสงิหนคร อาํเภอสทงิพระ อาํเภอกระแสสนิธุ และอําเภอ

ระโนด จงัหวดัสงขลา อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช   
                ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอําเภอควนกาหลง และกิง่อําเภอมะนัง จงัหวดัสตูล อําเภอปะ

เหลยีน อําเภอย่านตาขาว อําเภอนาโยง อําเภอเมอืงตรงั อําเภอหว้ยยอด 
และอาํเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 
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 1.3 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 สภาพพื้นที่มลีกัษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวนัตกประกอบด้วยเทอืกเขา
บรรทดั ซึ่งมรีะดบัสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 50 - 1,000 เมตร  ส่วนใหญ่เป็นป่าไม ้เช่น 
สวนยางพารา ไมผ้ลและไมย้นืต้นซึ่งอยู่ในบรเิวณอําเภอกงหรา อําเภอป่าบอน อําเภอป่าพะยอม 
อาํเภอศรบีรรพต ถดัลงมาทางดา้นตะวนัออกเป็นทีร่าบสลบัทีด่อน มคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลปาน
กลางเฉลีย่ 0 - 15 เมตร บรเิวณน้ีส่วนใหญ่นิยมปลูกขา้ว ยางพารา มะพรา้ว ปาลม์น้ํามนั  และพชื
ไรช่นิดต่างๆ  ซึง่อยูใ่นบรเิวณอาํเภอเมอืง  อาํเภอเขาชยัสน  อาํเภอบางแกว้ อําเภอปากพะยนู 
 
 1.4 สภาพภมิูอากาศ     
 จังหวัดพัท ลุงมี 2  ฤดูกาล  คือ  ฤดู ร้อน  และฤดูฝน  ได้ร ับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มปีรมิาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,853.5 มลิลเิมตรต่อปี 
จํานวนวนัฝนตกเฉลีย่ 154 วนั อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในเดอืนเมษายน 29.3 องศาเซลเซยีส ในเดอืน
ธนัวาคมอุณหภมูติํ่าสดุเฉลีย่ 26.7 องศาเซลเซยีส และอุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 28.14 องศาเซลเซยีส 
ความชื้นสมัพทัธ์อยู่ระหว่างรอ้ยละ 75 - 83 (เฉลี่ยร้อยละ 78.7) และความเรว็ลมประมาณ 1 - 2 
เมตรต่อวนิาท ีปรมิาณการระเหยของน้ํา ประมาณ 3.3 - 5.5 มลิลเิมตรต่อวนั (กรมอุตุนิยมวทิยา. 
2552: ออนไลน์) 
 ลมมรสุมทีม่อีทิธพิลต่อพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุง คอื ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ทีพ่ดัเขา้สูจ่งัหวดั
พทัลุงซึง่อยูท่างภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกทาํใหบ้รเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุงเป็นเขตเงาฝน มปีรมิาณฝนตก
ไม่สงูมากเหมอืนภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัตกและภาคตะวนัออกของประเทศ  โดยลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
จะมอีทิธพิลระหว่างเดอืนพฤษภาคมไปจนถงึเดอืนตุลาคม  ในช่วงน้ีจะทําใหเ้กดิฝนฟ้าคะนองไป
จนถงึเดอืนตุลาคม และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมอีทิธพิลประมาณกลางเดอืนตุลาคม ไป
จนถงึเดอืนกุมภาพนัธแ์ละอาจจะเกดิอุทกภยั 
 จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัเกษตรกรรม ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม  มคีวาม
อุดมสมบรูณ์เหมาะในการเพาะปลกู ทาํสวน  ทาํนา  สวนยางพารา  และสวนผลไม ้  ปจัจุบนั
ประชากรสว่นใหญ่ไดเ้ปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่กษตรกรรมมาเป็นการทาํสวนปาลม์น้ํามนัเพิม่มากขึน้  
จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์  มแีหลง่
น้ําธรรมชาตหิลายแหลง่ถงึแมว้า่จะไมม่ลีาํน้ําขนาดใหญ่พอทีจ่ะจดัเป็นแมน้ํ่าได ้  ลาํน้ําสว่นใหญ่เป็น
ลาํน้ําสายสัน้ๆ และแคบ ตน้น้ําเกดิจากภเูขาและทีส่งูทางทศิตะวนัตก ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาทาง
ทศิตะวนัออก  จงึทาํใหพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่ไมป่ระสบกบัปญัหาความแหง้แลง้   
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ภาพประกอบ 2 แผนทีแ่สดงอทิธพิลลมมรสมุ 
 

             ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา. วนัสบืคน้ 1 ธนัวาคม 2553 
 

  

 การศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากลกัษณะภูมอิากาศพื้นทีจ่งัหวดัพทัลุงไม่มคีวามแตกต่างกนัจงึ
ไม่ได้เลอืกเอาลกัษณะทางภูมอิากาศเป็นปจัจยัในการวเิคราะห์พื้นที่ซึ่งเหมาะสมเพื่อการอนุรกัษ์
พนัธุข์า้วสงัขห์ยด จงัหวดัพทัลุง 
 
 1.5 กลุ่มชดุดินในจงัหวดัพทัลงุ 
       กลุ่มชุดดนิในจงัหวดัพทัลุง มลีกัษณะแตกต่างกนัไปดงัต่อไปน้ี (คู่มอืการจดัการดนิ 
จงัหวดัพทัลุง. 2550) 

1. กลุม่ชุดดนิในพืน้ทีลุ่ม่ 
กลุ่มชุดดนิที ่ 2 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึมาก ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก พบ

จุดประสเีหลอืงฟางขา้วของสารประกอบกํามะถนัลกึกว่า 100 ซม. จากผวิดนิ การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง  
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กลุ่มชุดดนิที ่3 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนน้ํากร่อย อาจพบ
ชัน้ดนิเลนของตะกอนน้ําทะเลที่ไม่มศีกัยภาพก่อใหเ้กดิเป็นดนิกรดกํามะถนัภายใน ความลกึ 150 
ซม. จากผวิดนิ ปฏกิริยิาดนิเป็นกลางถงึเป็นด่าง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบรูณ์ปานกลางถงึ
สงู  

กลุ่มชุดดนิที ่ 5 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลําน้ํา ปฏกิริยิา
ดนิเป็นกลางหรอืเป็นดา่ง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่าถงึปานกลาง  

กลุ่มชุดดนิที ่ 6 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้ํา ปฏกิริยิา
ดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดจดั การระบายน้ําเลวถงึคอ่นขา้งเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า   

กลุ่มชุดดนิที ่ 7 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลําน้ํา ปฏกิริยิา
ดนิเป็นกลางถงึเป็นดา่ง การระบายน้ําคอ่นขา้งเลว ความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง 

กลุ่มชุดดนิที ่8 มลีกัษณะเป็นกลุ่มชุดดนิทีม่กีารยกร่อง เพื่อเปลีย่นสภาพการใช้
ทีด่นิจากนาขา้วเป็นพชืผกัและผลไม ้ทาํใหล้กัษณะและสมบตัดินิในแต่ละพืน้ทีไ่มส่มํ่าเสมอขึน้อยูก่บั
ลกัษณะและสมบตัดินิเดมิก่อนทีจ่ะมกีารยกรอ่งและวธิกีารเตรยีมแปลงปลกู              

กลุ่มชุดดนิที่ 10 มลีกัษณะเป็นดนิเปรี้ยวจดั ระดบัตื้นที่เกดิจากตะกอนน้ําทะเล 
ปฎกิริยิาดนิเป็นดนิกรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุม่ชุดดนิที ่11 มลีกัษณะเป็นดนิเปรีย้วจดัระดบัลกึปานกลางทีเ่กดิจากตะกอนน้ํา
ทะเลปฏกิริยิดนิเป็นดนิเป็นกรดจดัมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่13 มลีกัษณะเป็นดนิเลนเคม็ชายทะเลทีม่ศีกัยภาพก่อใหเ้กดิเป็นดนิ
กรดกาํมะถนั ปฎกิริยิาดนิเป็นกลางถงึเป็นด่าง การระบายน้ําเลวมาก ความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง 

กลุ่มชุดดนิที่ 14 มลีกัษณะเป็นดนิเปรี้ยวจดัมรีะดบัความลกึปานกลางและชัน้ดนิ
เลนทีม่ศักัยภาพก่อใหเ้กดิเป็นดนิเปรีย้วจดัหรอืดนิกรดกํามะถนัภายในความลกึ 150 ซม. ดนิบนมี
ปฎกิริยิาเป็นกรดจดัและดนิล่างมปีฎกิริยิาเป็นกรดเลก็น้อยถงึเป็นด่าง การระบายน้ําเลว 

กลุ่มชุดดนิที ่16 มลีกัษณะเป็นดนิทรายแป้งลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้ํา 
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากการระบายน้ําเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่17 ดนิรว่นละเอยีดลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้ํา ปฎกิริยิาดนิเป็น
กรดจดัมาก การระบายน้ําเลวถงึคอ่นขา้งเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า   

กลุม่ชุดดนิที ่23 มลีกัษณะเป็นกลุม่ดนิทรายลกึมาทีเ่กดิจากตะกอนทรายชายทะเล 
ปฎกิริยิาดนิเป็นกรดเลก็น้อยถงึปานกลาง การระบายน้ําเลว มคีวามอุดมสมบรูณตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่ 25 มลีกัษณะเป็นดนิตืน้ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นด่างเลก็น้อย 
การระบายน้ําเลวถงึคอ่นขา้งเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า   

กลุม่ชุดดนิที ่34 มลีกัษณะเป็นดนิรว่นละเอยีดลกึถงึลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้ํา
หรอืวตัถุตน้กําเนิดดนิเน้ือหยาบ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั การระบายน้ําดถีงึดปีานกลางความอุดม
สมบรูณ์ตํ่า 
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กลุ่มชุดดนิที ่39 มลีกัษณะเป็นดนิร่วนหยาบลกึถงึลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลําน้ํา
หรอืวตัถุตน้กําเนิดเน้ือหยาบ ปฎกิริยิาดนิเป็นดนิกรดจดั การระบายน้ําดถีงึดปีานกลาง ความอุดม
สมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดินที่ 43 มลีกัษณะเป็นดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสนั
ทรายชายทะเล ปฎิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบายน้ําค่อนขา้งมาก ความอุดม
สมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที่ 45 มลีกัษณะเป็นดนิตื้นถงึลูกรงั เศษหนิหรอืก้อนหนิ ปฎิกริยิาดนิ
เป็นกรด การระบายน้ําดถีงึปานกลาง วามอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่50 มลีกัษณะเป็นดนิรว่นลกึปานกลางถงึเศษหนิ กอ้นหนิหรอืชัน้หนิ
พืน้ ปฎกิริยิาดนิเป็นกรดจดั การระบายน้ําด ีความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่51 มลีกัษณะเป็นดนิตนืถงึชัน้หนิพืน้ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั 
ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า การระบายน้ําดคีอ่นขา้งมาก  

กลุ่มชุดดนิที ่53 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึปานกลางถงึชัน้หนิพืน้ 
ลกูรงัหรอืเศษหนิ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั การระบายน้ําด ีความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่58 มลีกัษณะเป็นดนิทีม่วีตัถุอนิทรยีห์นามากกว่า 100 ซม. จากผวิ
ดนิ มปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดและมกีารระบายน้ําเลวมากความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มน้ํีาขงันานเกอืบตลอด
ปี 

กลุ่มชุดดนิที ่ 59 มลีกัษณะเป็นดนิตะกอนน้ําพาเชงิซอ้น ชัน้ดนิมลีกัษณะเป็นชัน้
สลบั เน้ือดนิไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บัตะกอนทีม่าทบัถม ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกลาง การระบาย
น้ําเลวถงึคอ่นขา้งเลว ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

กลุ่มชุดดนิที ่ 60 มลีกัษณะเป็นดนิตะกอนน้ําพาเชงิซอ้น ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั
ถงึเป็นกลาง การระบายน้ําดถีงึดปีานกลาง ความอุดมสมบรูณ์ตํ่า 
 

2. กลุม่ชุดดนิในพืน้ทีด่อนทีอ่ยูใ่นเขตดนิชืน้ 
              กลุ่มชุดดนิที ่ 26 มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวลกึถงึลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้ําหรอื

วตัถุตน้กําเนิดดนิเนื้อละเอยีด ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก การระบายน้ําดถีงึดปีานกลางความอุดม
สมบรูณ์ตํ่า   

    กลุ่มชุดดนิที ่ 32 มลีกัษณะเป็นดนิร่วนหรอืดนิทรายแป้งละเอยีดลกึมากทีเ่กดิจาก
ตะกอนรมิแมน้ํ่าปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั การระบายน้ําดถีงึดปีานกลาง ความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง 
 

3. พืน้ทีล่าดชนัเชงิซอ้นหรอืพืน้ทีภ่เูขา 
กลุ่มชุดดนิที ่62 มลีกัษณะพืน้ทีล่าดชนัเชงิซอ้นทีม่คีวามลาดชนัมากวา่ 35 

เปอรเ์ซน็ พืน้ทีบ่รเิวณน้ียงัไมม่กีารศกึษา สาํรวจและจาํแนกดนิ เน่ืองจากสภาพพืน้ทีม่คีวามลาดชนั
สงู ซึง่ถอืวา่ยากต่อการจดัการดแูลรกัษาสาํหรบัการเกษตร
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2. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัข้าวสงัขห์ยด 
 2.1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัข้าวสงัขห์ยด 

1. ความเป็นมาของขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด เป็นพนัธุ์ขา้วพืน้เมอืงทีป่ลกูมาแต่ดัง้เดมิ
ในจงัหวดัพทัลุง ซึง่มกีารปลกูตดิต่อกนัมายาวนานมากกว่ารอ้ยปีเป็นพนัธุข์า้วทีค่งคุณค่าในตวัของ
พนัธุ์ขา้วเอง  ก่อใหเ้กดิความผูกพนัทางวฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถิน่ ก่อใหเ้กดิวฒันธรรมการ
เอื้ออาทรและปฏสิมัพนัธ์ทีใ่ชเ้ป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งความเคารพ ศรทัธา และยกย่องผูอ้าวุโส
โดยใชเ้ป็นของกํานลัสาํหรบัญาตผิูใ้หญ่ หรอืแขกบา้น แขกเมอืง มาพกัเยีย่มเยอืน ซึง่พนัธุ์ขา้วสงัข์
หยดทีช่าวนาโดยทัว่ไปปลูกอยู่เดมิมหีลากหลายลกัษณะ ซึ่งมาจากหลายสายพนัธุ์ส่งผลใหข้า้วมี
ความแตกต่างกนั  ต่อมา พ.ศ. 2530 ไดม้กีารปรบัปรุงพนัธุข์า้วโดยศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง ไดนํ้าพนัธุ์
มาพฒันาปรบัปรุงเป็นสายพนัธุ์บรสิุทธิ ์และทําการปลกูเพื่อรกัษาพนัธุ์ไวแ้ละคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ดี
เพื่อปลกูทดสอบผลผลติในโครงการฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชดาํร ิ จนกระทัง้สมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถมพีระราชดํารใิหฟ้ื้นฟู จงัหวดัพทัลุงไดส้นับสนุนใหม้กีารส่งเสรมิการปลูกตาม
แผนยุทธศาสตรพ์ฒันาจงัหวดัในโครงการผลติขา้วคุณภาพดปีลอดภยัจากสารพษิครบวงจร (ทีม่า: 
ศนูยว์จิยัขา้วพทัลุง) 

2. ววิฒันาการขา้วสงัขห์ยดพทัลุง ขา้วสงัขห์ยดพทัลุงเป็นขา้วเจา้พนัธุพ์ืน้เมอืง 
ใน พ.ศ.2525 ไดม้กีารเกบ็รวบรวมพนัธุ์จาก ตําบลท่ามะเดื่อ อําเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง โดย
กําหนดรหสัทีเ่กบ็เป็น สงัขห์ยด (KGTC82239; คา่ KGTC82239 มาจาก KGT คอื ศูนยว์จิยัขา้ว
พทัลุง, คา่ C คอื การรวบรวม, คา่ 82 คอื ปี ค.ศ. 1982, ค่า 239 คอื พนัธุท์ี ่239 ทีเ่กบ็ในปี ค.ศ. 
1982) ต่อมา พ.ศ. 2526-2529 มกีารปลูกรกัษาพนัธุ์ที่ศูนย์วจิยัขา้วพทัลุง ผลผลิตที่ได้ยงัคงมี
ลกัษณะการออกดอก ความสงู  ลกัษณะเมลด็แตกต่างกนั เมื่อ พ.ศ. 2530 - 2533 ศูนยว์จิยัขา้ว
พทัลุงมกีารนําเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยด มาคดัเลอืกพนัธุแ์บบหมู่ (mass selection) โดยเลอืกกอและ
รวง ทีม่ลีกัษณะเมลด็ยาวเรยีว และอายเุบา เกบ็เกีย่วมารวมกนั เพือ่ปลกูในปีต่อไปจนไดส้ายพนัธุ์
ด ีและทาํการทดสอบคุณภาพเมลด็ทางเคมแีละกายภาพ จนกระทัง้ พ.ศ. 2546 - 2548 ไดผ้ลผลติ
ทีเ่ป็นเมลด็พนัธุห์ลกั (Foundation Seed) สามารถแจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรได ้ โดยขา้วพนัธุส์งัข์
หยดจะมเีมลด็เรยีวเลก็  มสีแีดงจดั เมื่อหุงแล้วจะสวย หอม น่ิม มสีิง่เจอืปนน้อยและคุณค่าทาง
โภชนาการ (ต่อ 100 กรมั) คอืใหพ้ลงังาน 366 กโิลแคลอรี ่ซึง่มโีปรตนี 0.3 กรมั  ไขมนั 2.42 กรมั 
คารโ์บไฮเดรต 80 กรมั ใยอาหาร 1.56 กรมั วติามนิบ1ี 0.18 มลิลกิรมั  ไนอาชนิ 3.97 มลิลกิรมั  
และเหลก็ 0.52 มลิลกิรมั   

3. ความเหมาะสมของพืน้ทีป่ลกูขา้ว  พืน้ทีป่ลกูขา้วทีเ่หมาะสม คอื บรเิวณทีอ่ยู่
ในเขตนาน้ําฝน (นาปี)  ซึง่มสีภาพภูมปิระเทศแบบไม่เป็นทีลุ่่มหรอืทีด่อนเกนิไป  สภาพดนิควร
เป็นดินเหนียวกึ่งดนิร่วนเหนียว จุดเด่นของการปลูกขา้วสงัข์หยดคอื เป็นขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงที่มี
ความทนทานต่อลกัษณะพืน้ที ่ขา้วสงัขห์ยดเป็นขา้วเจา้ประเภทไวต่อแสง จงึจะปลกูเฉพาะช่วงขา้ว
นาปี โดยมชีว่งเวลาปลกูจนถงึเวลาเกบ็เกีย่วประมาณเดอืนสงิหาคม ถงึ เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี 
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4. ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพนัธุ์ขา้วสงัข์หยด มลีกัษณะเมลด็เลก็เรยีวยาว 
ปรมิาณอมโิลสต่ํา อายุเบา ลกัษณะของสขีา้วกลอ้งมสีแีดง ความยาวเมลด็ขา้วกลอ้ง 6.70 
มลิลเิมตร ขา้วซอ้มมอืมสีแีดงปนสขีาว ขา้วจากรวงเดยีวกนัเมือ่ขดัสแีลว้บางเมลด็มสีขีาวใส แต่
ส่วนใหญ่มลีกัษณะขาวขุน่ คุณสมบตักิารหุงตม้มลีกัษณะขา้วหุงสกุนุ่ม เป็นขา้วทีม่คีวามคงตวัของ
แป้งสกุอ่อน (94 มลิลเิมตร) มปีรมิาณอมโิลสตํ่า (15 ± 2 %) ลกัษณะทรงตน้สงู 140 เซนตเิมตร 
ทรงกอตัง้ เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง วนัออกดอกประมาณวนัที ่10 มกราคม เมื่อปลกูตามฤดนูาปี
ภาคใต ้(ดงัตาราง 1 และภาพประกอบที ่4) 

5. วธิกีารปลกูขา้วสงัขห์ยด  การปลูกขา้วสงัขห์ยดในพืน้ที ่อําเภอเมอืงพทัลุง 
อําเภอควนขนุน อําเภอบางแกว้ อาํเภอป่าบอน และอําเภอปากพะยนู เกษตรกรนิยมปลกูโดยการ
ทาํนาหว่านสาํรวยและนาหว่านน้ําตม สว่นอําเภอ (กงหรา ตะโหมด และศรบีรรพต) นิยมปลกูโดย
การปกัดํา ซึ่งมีลกัษณะแปลงนาเป็นกระทงเล็ก ช่วงเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณเดือน
สงิหาคม ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

6. การดแูลรกัษา เกษตรกรจะควบคุมระดบัน้ําในระดบั 5-10 เซนตเิมตร ตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูกในพืน้ทีเ่ขตชลประทานหรอืน้ําจากแหล่งธรรมชาต ิเช่น (พืน้ทีอ่ําเภอเมอืงพทัลุง 
อาํเภอกงหรา และอาํเภอตะโหมด) สว่นพืน้ทีใ่นเขตน้ําฝนจะไมม่กีารควบคุมระดบัน้ําและเกษตรกร
จะใชปุ้๋ ยเคมเีพยีงครัง้เดยีว (สตูร 16-2-0) อตัรา 15-20 กก. ใสช่่วงตน้ขา้วอายุไมเ่กนิ 1 เดอืน และ
จะไม่ใชปุ้๋ ยแต่งหน้า (สตูร 46-0-0) ในช่วงเวลา (ประมาณเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคมของทุกปี) 
เพราะประสบปญัหาฝนตกหนัก และเกดิน้ําท่วมขงั  และจะไม่มกีารใชส้ารเคม ีเฉพาะในกรณีเกดิ
การระบาดของศตัรพูชืเทา่นัน้ 

7. โครงสรา้งของตลาดขา้ว  ขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุงมตีลาด 2 ระดบั คอื  
7.1 ตลาดระดบัทอ้งถิน่ เป็นตลาดตัง้แต่ระดบัหมูบ่า้น ตําบล มนีายหน้าระดบั

ทอ้งถิน่เป็นหวัหน้ากลุ่มเกษตรกรทีจ่ดทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการพฒันาขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง มี
ภูมลิาํเนาในทอ้งถิน่ทาํหน้าทีเ่ป็นคนกลางซื้อขายและรวบรวมขา้วเปลอืกใหก้บัโรงส ี กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร โดยรวบรวมขา้วเปลอืกตามปรมิาณและคณุภาพทีผู่ร้บัซือ้ตอ้งการ โดยทีน่ายหน้าจะไม่มี
กรรมสทิธิใ์นสนิคา้และเงนิทุนในการดาํเนินการรวบรวมขา้วเปลอืกเมือ่ตกลงซือ้ขายสนิคา้เรยีบรอ้ย
แลว้ นายหน้าไดร้บัเปอรเ์ซน็ตค์า่นายหน้า  

7.2 ตลาดระดบัภูมภิาค  เป็นตลาดรวบรวมขา้วสารทีส่ ัง่ซื้อจากโรงส ี กลุ่ม
แมบ่า้นเกษตรกรทีท่าํการแปรรปูขา้ว ตลาดประเภทน้ีจะอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
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ตาราง 1 ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพนัธุข์า้วสงัขห์ยด 

        

        ทีม่า:  ดดัแปลงจากศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง. (2549) 
 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ คุณภาพทางกายภาพของเมลด็ ลกัษณะทางการเกษตร 
กาบใบมสีเีขยีว เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง ชนิดขา้วเจา้ 
ลกัษณะทรงกอเป็นแบบตัง้ตรง มขีนบนเปลอืกเมลด็ ประเภทขา้วไวต่อช่วงแสง  

ใบมสีเีขยีว ขนาดของเมลด็ขา้วเปลอืก  
   ความยาว 9.33 มม. 
   ความกวา้ง 2.11 มม 
   ความหนา 1.77 มม. 

ความสงูประมาณ 140   ซม.                  
โคนกาบใบมสีเีขยีว ลกัษณะของลาํตน้แขง็  

อายุถงึวนัออกดอก (50%) ประมาณ 10 
มกราคม  

ลิน้ใบมสีขีาว ขนาดของเมลด็ขา้วกลอ้ง 
   ความยาว 6.70 มม.  
   ความกวา้ง 1.81 มม. 
   ความหนา 1.64 มม.  

ลกัษณะใบธงปานกลาง  
ความยาวของใบธง 38 ซม. 
ความกวา้งของใบธง 1.8 ซม.  

รปูรา่งของลิน้ใบม ี2 ยอด 

ลิน้ใบมคีวามยาว 28 มม. 

ลกัษณะของรวงแน่น  

ขอ้ต่อใบมสีเีขยีว รปูรา่งเมลด็มลีกัษณะเรยีวเลก็ ความยาวของรวง 30.2 ซม  

ยอดเกสรตวัเมยีมสีขีาว ขา้วกลอ้งมสีแีดง การยดืคอรวงยาว  

ยอดเมลด็มสีฟีางขา้ว ขา้วสารมสีขีาวปนแดงหรอืสชีมพ ู การแตกระแงถ้ี ่ 

  การแก่ของใบชา้  

การตดิเมลด็ด ี(91.7%) 

การรว่งของเมลด็ขา้วรว่งน้อย  

การนวดปานกลาง  
อ า ยุ ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว ป ร ะ ม า ณ  15 
กุมภาพนัธ ์

องคป์ระกอบผลผลติ 
จาํนวนรวงต่อตารางเมตร เฉลีย่ 87 รวง 
จาํนวนเมลด็ดตี่อรวง เฉลีย่ 237 เมลด็  
น้ําหนักขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็ เฉลีย่  
17.64  กรมั 

น้ําหนกัขา้วเปลอืกต่อถงัเฉลีย่ 10.60
กรมั           

ระยะพกัตวัของเมลด็ 8 สปัดาห ์
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรกัษ์พืน้ท่ีปลกูข้าวพนัธุส์งัขห์ยด 
 การอนุรักษ์พื้นที่ปลูกข้าวสงัข์หยด จังหวัดพทัลุง เป็นการรกัษาพื้นที่ปลูกข้าวพนัธุ์
พื้นเมอืงใหค้งอยู่คู่กบัจงัหวดัพทัลุงซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งกําเนิดที่มอีายุการปลูกขา้วสงัขห์ยดมากว่า 
100  ปี เป็นพนัธุ์ขา้วที่มคุีณค่าถูกเกบ็รกัษาไว้ โดยวฒันธรรมและภูมปิญัญาของชาวเมอืงพทัลุง 
ไม่ใหส้ญูหายไปจากแหล่งกําเนิดจงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสงัคม สภาพแวดลอ้ม 
ภยัธรรมชาต ิและการกระทาํของมนุษย ์ เชน่ น้ําทว่ม ภยัแลง้ การเปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่ากนาขา้วเป็น
การทําสวน แต่ทีส่าํคญัคอืค่านิยมของเกษตรกรในการเลอืกปลูกขา้วพนัธุ์ใหม่ทีใ่หผ้ลผลติสงู ทาํให้
พื้นที่ปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองอย่างข้าวพนัธุ์สงัข์หยดไม่ได้รบัความสนใจ ซึ่งข้าวพนัธุ์สงัข์หยดมี
ลกัษณะทางพนัธุกรรมหรอืคุณสมบตัทิีด่บีางประการ เช่น คุณค่าโภชนาการทางอาหาร คุณค่าทาง
เภสชักรรม  เป็นตน้  เราจงึควรทีต่อ้งช่วยกนัอนุรกัษ์พืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุ์สงัขห์ยดไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด
เพือ่เป็นแหลง่พนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีส่ามารถจะนําไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต และขยายพืน้ทีป่ลกูขา้ว
พนัธุ์สงัขห์ยดในพื้นที่จงัหวดัพทัลุง เป็นการช่วยส่งเสรมิทางด้านเศรษฐกจิของพื้นที ่สรา้งรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน และความภาคภมูใิจ ในการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วสงัขห์ยดใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่คนทัว่ไป 
 
3. ปัจจยัทางภมิูศาสตรท่ี์มีผลต่อการอนุรกัษ์พืน้ท่ีปลกูข้าวและข้าวสงัขห์ยด 
 3.1 ปัจจยัทางภมิูศาสตรท่ี์มีผลต่อการอนุรกัษ์พืน้ท่ีปลกูข้าว 
 คุณสมบตัขิองดนิทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของพชื คุณภาพของที่ดนิที่
นํามาประเมนิสาํหรบัการปลกูขา้วในระบบของ FAO ไดกํ้าหนดไวท้ัง้หมด 25 ชนิด สาํหรบัประเทศ
ไทยนํามาใช้เพยีงไม่กี่ชนิด ขึ้นอยู่กบัความพร้อมของขอ้มูลและความแตกต่างของลกัษณะของ
ภูมภิาค  และระดบัความตอ้งการของลกัษณะดนิทีม่ตี่อผลผลติ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของ
ขา้ว (ดงัตารางที ่2) 
 

      ตาราง 2 แสดงความเหมาะสมของปจัจยัต่อการเจรญิเตบิโตสาํหรบัขา้ว 

ทีด่นิ – ความตอ้งการการใชง้านทีด่นิ ระดบัความเหมาะสมของปจัจยั 

คุณภาพของทีด่นิ ปจัจยัทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยั หน่วย S1 S2 S3 N 

อุณหภมู ิ คา่อุณหภมูเิฉลีย่ในฤดู
ปลกูพชื 

°C 
22-30 31-33   

21-20 
34-35   
19-18 

>35 
<18 

ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อ
พชื 

ปรมิาณน้ําฝน      

ความตอ้งการน้ําในช่วง
การเจรญิเตบิโต 

mm. 
700-
800 

550-
700 

400-
550 

<400 

ค ว า ม เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
อ๊อกซเิจนต่อรากพชื 

การระบายน้ําของดนิ 
class 1,2,3 4 5 6 
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                  ทีม่า: กองวางแผนการใชท้ีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ. (2542) 

 
 

ทีด่นิ – ความตอ้งการการใชง้านทีด่นิ ระดบัความเหมาะสมของปจัจยั 

คุณภาพของทีด่นิ ปจัจยัทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยั หน่วย S1 S2 S3 N 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหาร 

ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั 
โพแทสเซยีม 

ชัน้มาตรฐานปรมิาณ 
อนิทรวีตัถุ 

% 
% 
% 

    

สถานะของสารอาหาร class 
VH,H,

M 
L VL 

 

ความจุการดดูยดึธาตุอาหาร 
C.E.C. ดนิลา่ง 

meq/
100g 

>15 3-15 <3 
 

B.S.  ดนิลา่ง % >35 <35   

สภาวะการหยัง่ลกึของราก ดนิลกึทีม่ปีระสทิธภิาพ cm. >50 25-50 15-25 <15 

กรวด % <5 5-15 15-40 >40 

ปรมิาณกรวดหรอืเศษหนิ
ทีพ่บในหน้าตดัดนิ 

class 1,2 3 4  

ความเสยีหายจากน้ําทว่ม 
ความถี ่

yrs./ti
me 

10 5-9 3-5 1-2 

การมเีกลอืมากเกนิไป EC. Of saturation mmh
o/cm 

<2 2-5 5-10 >10 

สารพษิ 
ความลกึของจาโรไซด ์ cm. >150 

100-
150 

50-100 <50 

ปฏกิริยิา 
ในสภาวะน้ําแช่ขงั 

 5.6-7.3 7.4-7.8 
5.1-5.5 

7.8-8.4 
4.0-5.0 

>8.4 
<4.0 

สภาวะการเขตกรรม Workability  class class 1,2 3 4  

ศกัยภาพการใชเ้ครือ่งจกัร ความลาดชนั class A B C >C 

Rockout  crop class 1 2 3 4 

Stoniness class 1 2 3 4 

ความเสยีหายจากการกดักรอ่น ความลาดชนั class A B C >C 

ตาราง (ต่อ) 
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หมายเหตุ :  เวลาการตอบสนองของชว่งวนั -  ชว่งวนัสัน้ /ไมต่อบสนองต่อความยาวของวนั 
     ระยะเวลาการเจรญิเตบิโต  -  110 – 120 วนั 
     ระยะเวลาวกิฤต (ความชืน้) -  ชว่งผลผลติ 

    ความตอ้งการเน้ือดนิของพชื          -  ดนิเหนียวปนทราย, ดนิเหนียว 
                                                        ดนิเหนียวปนทรายแป้ง 
    ชัน้มาตรฐานการระบายน้ําของดนิ:   

1 คอื การระบายน้ําเลวมาก  2 คอื การระบายน้ําเลว 
  3 คอื การระบายน้ําคอ่นขา้งเลว      4 คอื การระบายน้ําดปีานกลาง 
  5 คอื การระบายน้ําด ี  6 คอื การระบายน้ํามากเกนิไป 
    ชัน้มาตรฐานความลาดชนั:    

 A คอื  ราบเรยีบ   =  0-2% 
   B คอื  ลกูคลืน่ลอนลาด =  2-5% 
   C คอื  ลกูคลืน่ลอนชนั =  5-12% 
 

 องคก์ารเกษตรและอาหารแหง่สหประชาชาต ิ FAO  และกรมพฒันาทีด่นิไดท้าํการศกึษา
ความเหมาะสมของการปลูกพชืเศรษฐกจิ  ซึ่งมกีารจดัระดบัความเหมาะสม เป็น 4 ระดบั คอื  
เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย  และไมเ่หมาะสม ดงัน้ี 
 S1  :  หมายถงึ  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมมาก (Highly suitable) 
 S2  :  หมายถงึ  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง (Moderately  suitable) 
 S3  :  หมายถงึ  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย (Marginally  suitable) 
 N   :  หมายถงึ   ชนัทีไ่มม่คีวามเหมาะสม (Not suitable) 
 
 3.2 ปัจจยัทางภมิูศาสตรท่ี์มีผลต่อการอนุรกัษ์พืน้ท่ีปลกูข้าวสงัขห์ยด 
 ปจัจยัทางภูมศิาสตรท์ีม่ผีลต่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดม ี 2 ปจัจยั คอืลกัษณะ
ภมูปิระเทศ  และลกัษณะดนิ  ดงัน้ี 

1. ลกัษณะภูมปิระเทศ  
   ลกัษณะภูมปิระเทศที่มคีวามเหมาะสมต่อขา้วสงัข์หยดต้องมคีวามลาดชนัน้อย
กว่า 2% จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื ความลาดชนั 2 - 5% มคีวาม
เหมาะสมปานกลาง  5.1 - 8% มคีวามเหมาะสมน้อย และไมเ่หมาะสมเมือ่มคีวามลาดชนัมากกว่า 
8% ซึง่แตกต่างจากพนัธุข์า้วทัว่ไป 
  2.  ลกัษณะของดนิ   

1. เน้ือดนิทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุสาํหรบัขา้วสงัขห์ยดคอื เน้ือดนิประเภทดนิร่วน 
ดนิร่วนปนดนิเหนียวและดนิเหนียว  รองลงมาคอืดนิร่วนเหนียวปนทราย ดนิเหนียวปนทรายแป้ง
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และดนิทรายปนดนิร่วน ตามลาํดบั  ส่วนเน้ือดนิทีเ่ป็น พชี (peat) จะไม่เหมาะสมสาํหรบัขา้วสงัข์
หยด 

2. ธาตุอาหารในดนิ ขา้วพนัธุ์สงัขห์ยดมคีวามต้องการธาตุอาหาร ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม ดงัน้ี ความตอ้งการของธาตุอาหารในดนิทีม่คีวามเหมาะสมมากจะตอ้งมคี่า 
ธาตุอาหารในระดบัปานกลางจนถงึสูงมาก  หากมคีวามเหมาะสมปานกลางจะต้องมคี่าธาตุอาหาร
อยูใ่นระดบัตํ่า และเหมาะสมน้อยจะอยูใ่นระดบัคา่ธาตุอาหารตํ่ามาก 

3. การระบายน้ําของดนิ  สําหรบัขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด  ควรมกีารระบายน้ําระดบั
ระบายน้ําเลวมาก  ระบายน้ําเลวและระบายน้ําคอ่นขา้งเลว ของระดบัมาตรฐานการระบายน้ํา  จงึจะ
ถอืว่ามคีวามเหมาะสมมากที่สุด กรณีที่มกีารระบายน้ําอยู่ในระดบัระบายน้ําค่อนขา้งดปีานกลาง 
ระบายน้ําด ี และระบายน้ํามากเกนิไปถอืว่าไมเ่หมาะสมสาํหรบัขา้วพนัธุ ์

4. ค่าปฏกิริยิาดนิ (Soil reaction) ทีเ่หมาะสมสาํหรบัขา้วสงัขห์ยดมากทีสุ่ดคอื 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตอ้งมคี่า 5.6 - 7.2 รองลงมาในระดบัความเหมาะสมปานกลางมคี่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง เท่ากบั 4.0 - 5.5 และคา่ความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 4.0 อยูร่ะดบัความ
เหมาะสมน้อย แต่ถ้าอยู่ในช่วงสภาวะน้ําแช่ขงัค่าที่อยู่ในระดบัความเหมาะสมปานกลางต้องมคี่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.2 - 8.5 และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง มากกว่า 8.5 ในระดบัความ
เหมาะสมน้อย   

5. ความลกึของดนิควรอยูร่ะดบัความลกึมากกว่า 150 เซนตเิมตรจงึจะเหมาะสม
ต่อการปลูกขา้วสงัขห์ยดมากทีสุ่ด รองลงมาคอื 50 - 150 เซนตเิมตร ทีม่คีวามเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง และระดบัความลกึน้อยกวา่ 50 เซนตเิมตร ซึง่ระดบัความเหมาะสมน้อย 

6. ปรมิาณเกลอืในดนิที่เหมาะสมต่อขา้วสงัขห์ยด  ปรมิาณเกลอืในดนิควรมคี่า
น้อยกว่า 2 มลิลซิเิมนต่อเซนิเมตร จงึเหมาะสมมากที่สุดต่อขา้วสงัข์หยด รองลงมาคอื มปีรมิาณ
เกลอืในดนิ 2 - 4 มลิลซิเิมนต่อเซนิเมตร อยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลางและ 4 - 8 มลิลซิเิมน
ต่อเซนิเมตร อยูใ่นระดบัความเหมาะสมน้อยถา้หากในดนิมปีรมิาณเกลอืมากว่า 8 มลิลซิเิมนต่อเซนิ
เมตร อยูใ่นระดบัไมม่คีวามเหมาะสมในการปลกูขา้วสงัขห์ยด 
   ซึ่งสรุปเป็นตารางค่าความสําคัญของปจัจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการ
เจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยด ( ดงัตาราง 3 ) 
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ตาราง 3  ปจัจยัทางภมูศิาสตรท์ีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยด 
 

ปจัจยัความตอ้งการของพชื ระดบัความเหมาะสมของปจัจยั 

ปจัจยัทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยั หน่วย 
ความ

เหมาะสมมาก 
(S1) 

ความเหมาะสม
ปานกลาง 

(S2) 

ความ
เหมาะสมน้อย

(S3) 

ไมม่คีวาม
เหมาะสม 

(N) 

1. ธาตุอาหารในดนิ:
ไนโตรเจน   N  
ฟอสฟอรสั   P 
โพแทสเซยีม K 

class VH, H, M L VL - 

2. คา่ปฏกิริยิาดนิ (Soil 
reaction) - 

5.6 - 7.2       4.0 - 5.5 
7.2 - 8.5 

< 4.0 
> 8.5 

- 

3. เน้ือดนิ - L, CL, C SCL, SIC SL, LS - 

4. การระบายน้ําของดนิ - 1, 2, 3 4 5 6 

5. ความลกึของดนิ       cm >150 50 - 150 < 50 - 

6. ปรมิาณเกลอืในดนิ mmho
/cm 

< 2 2 - 4 4.1 - 8 > 8 

7. ความลาดชนั % < 2 2 - 5 5.1 - 8 > 8 
 

 ทีม่า: คาํรณ  ไทรฟกั . ผูเ้ชีย่วชาญกรมพฒันาทีด่นิ. (2553) 
 

หมายเหตุ: 
 

เน้ือดนิประกอบดว้ย    L     คอื ดนิรว่น                        C   คอื ดนิเหนียว 
       CL   คอื ดนิรว่นปนดนิเหนียว       LS  คอื ดนิทรายปนดนิรว่น  
       SIC  คอื ดนิเหนียวปนทรายแป้ง    SL  คอื ดนิรว่นปนทราย 
       SCL คอื ดนิรว่นเหนียวปนทราย 
   
การระบายน้ําของดนิประกอบดว้ย  
     1 คอื การระบายน้ําเลวมาก        2 คอื การระบายน้ําเลว   
     3 คอื การระบายน้ําคอ่นขา้งเลว   4 คอื การระบายน้ําดปีานกลาง     
     5 คอื การระบายน้ําด ี   6 คอื การระบายน้ํามากเกนิไป 



20 
 

สถานะของธาตุอาหารประกอบดว้ย    
     VH คอื คา่ธาตุอาหารสงูมาก     H คอื คา่ธาตุอาหารสงู 
     VL คอื คา่ธาตุอาหารตํ่ามาก     L  คอื คา่ธาตุอาหารตํ่า    
     M  คอื คา่ธาตุอาหารปานกลาง  
  
4. ส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์(Geographical Indications: GI)    

1. ความเป็นมาของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสินค้าที่มีชื่อหรือ
เครื่องหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแหล่งกําเนิด มคีวามเชื่อมโยงกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่มีานาน ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศของแต่ละประเทศไมม่กีฎเกณฑ ์กฎระเบยีบหรอืวธิกีารจดัการ การควบคุม
คุณภาพ แต่ละประเทศจงึตระหนกัถงึความจาํเป็นจะตอ้งคุม้ครองการอา้งชื่อและเครื่องหมายแสดง
แหล่งผลติสนิค้า จงึเป็นที่มาของการพฒันาระบบความคุ้มครอง เพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีาร
ลอกเลยีนแบบ หรอืทาํใหส้าธารณชนสบัสนเขา้ใจผดิในแหลง่กาํเนิดอนัแทจ้รงิของสนิคา้ 

2. ความหมายของสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ หมายถงึ ชื่อสญัลกัษณ์หรอืสิง่อื่นใดทีบ่อกแหล่ง
ผลติของสนิคา้โดยสามารถบ่งบอกว่าคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภมูศิาสตร ์ เพื่อแสดงใหผู้บ้รโิภค
เขา้ใจถึงลกัษณะของสนิคา้ที่มาจากแหล่งกําเนิดนัน้ๆ ที่มคุีณลกัษณะพเิศษแตกต่างจากสนิคา้ที่
ผลติในแหลง่ผลติอื่น โดยธรรมชาตนิัน้สรา้งสิง่แวดลอ้มหรอืวตัถุดบิใหแ้ก่การผลติสนิคา้ สว่นมนุษย์
นัน้ใช้ทกัษะ ความชํานาญ และภูมปิญัญาในการผลติสนิค้านทัง้สองปจัจยัจงึก่อให้เกิดสนิค้าที่มี
คุณภาพหรอืคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะ ด้วยเหตุน้ี สทิธใินสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์จงึเป็นสทิธชุิมชน 
หรอืสทิธขิองกลุม่คนทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ทีผ่ลติสนิคา้นัน้ 

3. ขอบเขตความคุม้ครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ตามกฎหมาย ประเทศไทยไดป้ระกาศ
พระราชบญัญตัคุิม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรต์ัง้แต่ พ.ศ.2546 เพื่อคุม้ครองสิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร์
และสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคุณภาพของสนิคา้ทีผ่ลติในทอ้งถิน่ใหด้ยีิง่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาทางดา้นการคา้ของประเทศต่อไป การใหค้วามคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรจ์ะช่วยสง่เสรมิ
ใหผู้ผ้ลติในทอ้งถิน่มกีารพฒันาคุณภาพและรกัษาภาพพจน์ในสนิคา้ทีผ่ลติจากทอ้งถิน่ของตนเป็น
การป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนสบัสนหรอืเขา้ใจผดิในแหล่งภูมศิาสตร์ของสนิคา้ โดยกําหนดใหข้อขึน้
ทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์สําหรบัสนิค้าที่มาจากแหล่งภูมศิาสตร์ และห้ามการใช้สิง่บ่งชี้ทาง
ภูมศิาสตร์ซึ่งจะทําใหเ้กดิความสบัสนหรอืเขา้ใจผดิในแหล่งภูมศิาสตร์ทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ที่ระบุใน
ทะเบยีน 

4. การพฒันาพนัธุข์า้วสงัขห์ยดพทัลุงเป็นสนิคา้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ ซึง่ขา้วสงัขห์ยดเป็น
พนัธุ์ขา้วแรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนชื่อพนัธุ์และไดร้บัการรบัรองพนัธุ์โดยใชช้ื่อใน
การการผลติเป็นสนิคา้สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรว์่า “ขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง” และประกาศขึน้ทะเบยีน
สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์ ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์ พ.ศ.2546 ในวนัที ่ 23 
มถิุนายน 2549 (กรมทรพัยส์นิทางปญัญา. 2553) 
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5. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์
  Federal Interagency Coordinating Committee 1988 (2554: ออนไลน์) กล่าวไวว้่า 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรค์อื ระบบทีป่ระกอบดว้ย คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์และบุคลากร
ที่มคีวามสามารถในการนําเขา้ขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล จดัการวเิคราะห์ และแสดงผลขอ้มูล เพื่อ
แกป้ญัหาการวางแผนทีซ่บัซอ้น และปญัหาในการจดัการ 
 Wisconsin State Cartographer’ Office 2002 (2554: ออนไลน์) กล่าวว่าระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หน่วยงานหรือองค์กร และ
ผูเ้ชีย่วชาญ ทาํงานรว่มกนัในการวเิคราะหแ์ละ แสดงผลขอ้มลูเชงิภมูศิาสตร ์
 วกิพิเีดยี (2554: ออนไลน์) กล่าวไวว้่า ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ หมายถงึ ระบบทีม่ี
ความสามารถจดัเกบ็ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล จดัการขอ้มูล และนําเสนอขอ้มูล ซึ่งเชื่อมโยงกบัที่ต ัง้
ทางภูมศิาสตร์ ซึ่งระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์น้ี รวมเอาความรู้ทางด้านแผนที่ ความรู้ด้านการ
สาํรวจระยะไกล และความรูด้า้นการสาํรวจภาพถ่ายทางอากาศเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ หมายถึง ระบบคอมพวิเตอร์และโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อ
สนบัสนุนการนําเขา้ขอ้มลู การจดัการขอ้มลู การเปลีย่นแปลงขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและแสดงผล
ของขอ้มูลเชงิพื้นทีก่ารเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเชงิพื้นที่และขอ้มูลรายละเอยีด (ขอ้มูลเชงิ
ตาราง)โดยมลีกัษณะการทาํงานของระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ดงัน้ี  

1. การนําเขา้ขอ้มลูต่างๆ ใหค้อมพวิเตอร ์ (Data Input)  ซึง่ขอ้มลูอาจจะอยูใ่นรูป
ขอ้มูลแผนทีซ่ึ่งมอียู่แลว้  ขอ้มูลจากภาคสนามหรอืขอ้มูลจากเครื่องบนัทกึภาพ  เป็นต้น สามารถ
แบง่ขอ้มลูภมูศิาสตรไ์ด ้2 ประเภท คอื  
      1.1 ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial Data) เป็นขอ้มลูทีท่ราบตําแหน่งทางพืน้ดนิสามารถ
อา้งองิทางภมูศิาสตรไ์ด ้(Geo – referenced data)  
      1.2 ขอ้มูลเชงิคุณลกัษณะหรอืขอ้มูลเชงิบรรยาย (Attribute Data) เป็นขอ้มูล
เกีย่วกบัคณุลกัษณะต่างๆ ของพืน้ทีน่ัน้ๆ เชน่  ขอ้มลูผูถ้อืครองทีด่นิ  ขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิ  
จาํนวนประชากร  อายุและอาชพี เป็นตน้ 

2. การปรบัแต่งขอ้มูล (Data Manipulation) ขอ้มูลทีไ่ดร้บัเขา้สู่ระบบบางขอ้มูล
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัแต่งใหเ้หมาะสมกบังาน เช่น ขอ้มลูบางอยา่งมขีนาดทีแ่ตกต่างกนั หรอืใช้
ระบบพกิดัแผนทีท่ีแ่ตกต่างกนั ขอ้มลูเหลา่น้ีจะตอ้งไดร้บัการปรบัใหอ้ยูใ่น ระดบัเดยีวกนั 

3. การจดัการขอ้มูล (Data Management) เมื่อนําเขา้ขอ้มูลและปรบัแต่งขอ้มูล
เรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอนต่อไปคอืการจดัการขอ้มลู สรา้งแฟ้มขอ้มลู จดัการขอ้มลูแยกเป็นหมวด และ
เชื่อมโยงระหว่างขอ้มูลเชงิพื้นที่และขอ้มูลเชงิคุณลกัษณะ เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลที่มคีวามถูกต้องและ
ง่ายต่อการปรบัแก้และเรยีกใช ้ขอ้มูลแต่ละเรื่องควรแยกเกบ็เป็นคนละแฟ้มขอ้มูล เพื่อสะดวกต่อ
การเรยีกใช ้ 
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4. การวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) ขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ เป็นการนําเขา้ขอ้มูลเชงิพื้นที่หลายๆ ชัน้ขอ้มูล (Layer) มาซ้อนทบักนั 
(Overlay) เพื่อทาํการวเิคราะหแ์ละกาํหนดเงือ่นไขต่างๆ โดยใชค้อมพวิเตอรต์ามวตัถุประสงค ์หรอื
ตามแบบจาํลอง 

5. การแสดงผลขอ้มลู (Data  Display) เป็นการนําผลการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่อาจจะ
อยูใ่นรปูของตวัเลขหรอืขอ้มลูภาพกราฟิกทีแ่สดงผลไดต้ามหน้าจอคอมพวิเตอร ์ เครื่องพมิพ ์หรอื
เครื่องพมิพแ์ผนทีข่นาดใหญ่ (Plotter) 

 การนําระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ (GIS) มาใชป้ระโยชน์ สามารถนํามาใชก้บัการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์มกัจะมคีวามเกี่ยวข้องกบัภูมิศาสตร์เสมอ  เพราะเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ ณ ทีใ่ดทีห่น่ึงบนพืน้โลก  ในช่วงเวลาหน่ึงๆนัน้ สามารถใหร้ายละเอยีด บนัทกึขอ้มลู  บอก
ความสมัพนัธ์หรือลําดบัเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของขอ้มูลพื้นที่ พร้อมทัง้ทําความเขา้ใจกบั
ความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ ในเชงิพื้นที่ได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างดใีนการตดัสนิใจ และการนําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยนัน้ทําให้ผู้ใช้สามารถทํางานที่มี่จํานวนมากและซับซ้อน ได้ใน
ระยะเวลาสัน้ลง  การศกึษาครัง้น้ี  ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เป็นเครื่องมอืในการจดัการ  และ
วเิคราะหห์าพืน้ทีซ่ึง่เหมาะสมสาํหรบัการปลกูขา้วสงัขห์ยด  ประกอบดว้ยการคดัเลอืกขอ้มลูทีใ่ชใ้น
การวเิคราะห ์ การนําเขา้ขอ้มลู  การวเิคราะหข์อ้มลู  และการนําเสนอผลการศกึษา โดยใชโ้ปรแกรม
ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ ArcGIS 9.2  ในการศกึษาใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial 
Analysis) โดยกระบวนการซอ้นทบัขอ้มลู (Overlay) 
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ได้นําเทคโนโลยดี้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อการ
จดัการวเิคราะห์และการนําเสนอขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ   ซึ่งในประเทศไทย ไดนํ้าเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมศิาสตร์ประยุกต์ใชใ้นหลายๆ ดา้น ในการพฒันาประเทศอย่างแพร่หลาย ทัง้องคก์ร
ของรฐับาล องค์กรเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพราะระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ถูก
พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานทีส่งูขึน้เพือ่เป็นเครื่องมอืทีช่่วยในกระบวนการตดัสนิใจ เพือ่การ
วางแผนพฒันาประเทศ  ตลอดจนเพือ่เป็นแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  
 

6. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า มกีารประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
เพื่อการคดัเลอืกพืน้ทีใ่นหลายๆ ดา้น การใชศ้กัยภาพของพื้นทีโ่ดยใชป้จัจยัทางกายภาพ  เพื่อหา
แนวทางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ โดยมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 สถาพร  ไพบูลยศ์กัดิ ์ (2545). ทําการศกึษาเรื่อง "การประเมนิความเหมาะสมของทีด่นิ
สาํหรบัปลูกมนัสําปะหลงัดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์” มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งฐานขอ้มลูความ
เหมาะสมของพืน้ทีส่าํหรบัปลูกมนัสาํปะหลงัจงัหวดัขอนแก่น ฐานขอ้มลูความเหมาะสมนี้เป็นผลมา
จากการวเิคราะหป์ระมวลผลหรอืประเมนิคุณภาพทีด่นิ (Land Evaluation) ตามแนวทางของ
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องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(1976) สําหรบัปลูกมนัสําปะหลงัในพื้นที่จงัหวดั
ขอนแก่น ขอ้มูลความตอ้งการใชท้ีด่นิของมนัสาํปะหลงัไดค้ดัเลอืกเฉพาะทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโต
และใหผ้ลผลติ มทีัง้หมด 11 ปจัจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปรมิาณน้ําฝนรายปีเฉลีย่พืน้ทีช่ลประทาน เน้ือดนิ 
การระบายน้ําของดนิ ความลกึของดนิ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก การอิม่ตวัดว้ย
ประจุบวกทีเ่ป็นด่าง ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ ภูมสิณัฐานความลาดชนั และความเคม็ของดนิ ทุก
ปจัจัยได้สร้างเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างมาตรฐานเดียวกัน และวิเคราะห์ประมวลผลสร้าง
แบบจําลองเชงิพืน้ทีข่ ึน้โดยดว้ยการนําฐานขอ้มลูต่างๆมาวเิคราะห์ซอ้นทบักนั ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ําแนก
ระดบัความเหมาะสมตามน้ําหนกัของปจัจยัทีพ่บในแต่ละหน่วยแบ่งเป็น 4 ระดบั คอื ระดบัเหมาะสม
มาก  ระดบัเหมาะสมปานกลาง  ระดบัเหมาะสมเลก็น้อย และ ไม่เหมาะสม  ผลการศกึษาพบว่า 
จงัหวดัขอนแก่นมพีืน้ทีเ่หมาะสาํหรบัปลูกมนัสาํปะหลงัในระดบัเหมาะสมเลก็น้อยมากสุดในกลุ่ม มี
เน้ือทีป่ระมาณ 2.3 ลา้นไร่ (รอ้ยละ 34.22) ของเน้ือทีจ่งัหวดั นอกจากน้ีสามารถนําผลการศกึษาใน
ครัง้น้ีสนับสนุนการเลอืกพื้นที่ปลูกมนัสําปะหลงัของจงัหวดัขอนแก่นได้เป็นอย่างดนีอกจากน้ียงั
สามารถนําขอ้มลูอืน่ๆ เขา้มาวเิคราะหร์ว่มเพือ่สนบัสนุนการสรา้งแผนการใชท้ีด่นิระดบัจงัหวดั 
 สมจติ คนัธสุวรรณ อํานวย พงษ์พนัส และอนันท ์ ผลวฒันะ (2548). ศกึษาเรื่องการ
จดัการดนิทีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขา้ว กข6 กลุ่มชุดดนิที ่17 (ชุดดนิรอ้ยเอด็) ในตําบลหนองกุง  
กิง่อําเภอชื่นชม จงัหวดัมหาสารคาม  โดยการใชปุ้๋ ยเคม ี8-8-6 กก N –P2O5 – K2O ต่อไร่ ร่วมกบั
พชืปุ๋ ยสดและปุ๋ ยอนิทรยีน้ํ์า ทําใหไ้ดผ้ลผลติสงูสุด (555 กโิลกรมัต่อไร่)  เน่ืองจากในชุดดนิที ่17 
เป็นดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า การใส่ปุ๋ ยเคมอีย่างเดยีวไม่สามารถทาํใหผ้ลผลติขา้วเพิม่ขึน้ แนว
ทางการจดัการดนิทีเ่หมาะสมควรพจิารณาชนิดและปรมิาณของปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมดว้ยเพือ่เป็นการเพิม่
ผลผลติขา้วอย่างยัง่ยนื ผลการศกึษาพบว่าการใส่ปุ๋ ยพชืสดและปุ๋ ยอนิทรยีน้ํ์าจะทําใหอ้นิทรยีว์ตัถุ
เพิม่ขึน้จากเดมิ 0.54% และการใสปุ่๋ ย 8-8-6 กก. N –P2O5 – K2O ต่อไร ่ร่วมกบัปุ๋ ยพชืสดและปุ๋ย
อนิทรยน้ํ์าจะทาํใหไ้ดผ้ลผลติสงูสดุ 
 กรรณิกา นากลาง และคนอื่นๆ (2549). การจดัเขตศกัยภาพการผลติขา้วของจงัหวดั
สรุนิทรแ์ละจงัหวดัศรสีะเกษ ไดด้าํเนินการระหว่างปี 2544 - 2549 เพื่อหาศกัยภาพของพืน้ทีน่าโดย
การใส่ปุ๋ ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และจัดทําแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวโดยนําข้อมูลความ
เหมาะสมต่อการปลูกขา้วของกลุ่มชุดดนิที่ใช้ปลูกขา้วของกรมพฒันาที่ดนิมาหาจุดที่เก็บตวัอย่าง
ขา้วและดนิจากนาเกษตรกรจงัหวดัละ 50 แห่งทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มชุดดนิต่างๆ นําขอ้มลูผลผลติขา้ว
ไปจดัทาํแผนทีร่ะดบัผลผลติขา้วขัน้ตน้ เลอืกพืน้ทีท่าํการทดสอบปุ๋ยอยา่งน้อย 10 แปลงต่อจงัหวดั 
และเป็นตวัแทนของกลุ่มชุดดนิทีท่ํานา เพื่อเปรยีบเทยีบการใส่ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ ใส่ปุ๋ ยตาม
คาํแนะนํา และใสปุ่๋ ยตามแบบเกษตรกร โดยใหเ้กษตรกรปลกูขา้วตามแบบเกษตรกรเอง นําขอ้มลูที่
ไดจ้ากแปลงทดสอบมาจดัทาํแผนทีจ่ดัเขตศกัยภาพการผลติขา้ว ผลการศกึษาทัง้สองจงัหวดัเป็นดนิ
ร่วนปนทรายและดนิทรายปนดนิร่วนมคีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า แต่การใชปุ้๋ ยตามคาํแนะนําหรอืตามคา่
วเิคราะหด์นิสามารถเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วของทัง้สองจงัหวดัสามารถผลติขา้วไดม้ากกว่า 550 
กโิลกรมัต่อไร ่หากไมป่ระสบภาวะฝนแลง้ 
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 จงรกั อิม่ใจ  และชรตัน์ มงคลสวสัดิ ์(2549). ไดท้ําการวจิยัเรื่องการวเิคราะหเ์ชงิบูรณา
การคุณภาพทีด่นิสาํหรบัแบ่งเขตความเหมาะสมพืน้ทีส่าํหรบัขา้วขาวดอกมะล ิ105 ทีอ่าศยัน้ําฝน  
มวีตัถุประสงค์ในการศกึษาเพื่อกําหนดเขตพืน้ที่มคีวามเหมาะสมเป็นเขตส่งเสรมิสําหรบัการปลูก
ขา้วขาวดอกมะล ิ105 ของพื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการประเมนิสมรรถนะของทีด่นิซึ่งอาศยั
แนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิทําการวเิคราะห์ชัน้ความเหมาะสมของ
ปจัจยั 5 ปจัจยัที่ได้จากการประเมนิคุณภาพที่ดิน ได้แก่ ชัน้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จาก
ลกัษณะภูมปิระเทศ  ชัน้ความเหมาะสมของภูมอิากาศ  จากปรมิาณน้ําทีเ่ป็นประโยชน์ ชัน้ความ
เหมาะสมคุณสมบตัทิางเคมขีองดนิ  และชัน้ความเหมาะสมความเป็นพษิของดนิ  วเิคราะหโ์ดยการ
ซ้อนทบัขอ้มูลทัง้ 5 เพื่อประเมนิสมรรถนะเพื่อกําหนดเขตความเหมาะสม ผลการประเมนิพบว่า
พืน้ทีเ่หมาะสมสําหรบัการปลูกขา้วขาวดอกมะล ิ105 ในจงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ยเขตที่มี
ความเหมาะสมมาก เขตทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง เขตที่มคีวามเหมาะสมน้อย และเขตที่ไม่มี
ความเหมาะสม คดิเป็นพืน้ที ่รอ้ยละ 19, 34, 27 และ 20 ตามลาํดบั 
 ออมจติ  เขตเผชญิไชย (2549).  ศกึษาเรื่อง “การประยกุต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
เพื่อกําหนดพื้นทีเ่หมาะสมสําหรบัปลูกโกงกาง จงัหวดัระยอง” โดยใช้ปจัจยัทางดา้นกายภาพและ
เคมทีีม่อีทิธพิลต่อการคดัเลอืกพืน้ที ่ ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะดนิและลกัษณะภูมอิากาศ  
ทําการหาความเหมาะสมโดยปจัจยัต่างๆ ดว้ยเทคนิคแบบ PSA การวเิคราะหก์บัค่าความสมัพนัธ์
ของปจัจยั  โดยใชแ้บบจําลองทางคณิตศาสตร ์(Weight Rating Model)  เพื่อกําหนดพืน้ทีเ่หมาะ
สาํหรบัปลูกโกงกาง ผลการศกึษาพบว่าพื้นทีเ่หมาะสมสําหรบัปลูกโกงกาง  บรเิวณปากแม่น้ําประ
แสร ์แมน้ํ่าพงัราด และแม่น้ําระยอง บรเิวณอําเภอแกลง  อําเภอเมอืง โดยมเีน้ือทีป่ระมาณ 189.88 
ตารางกโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 20.49  
 ชรตัน์ มงคลสวสัดิ ์ สถาพร ไพบลูยศ์กัดิ ์และวาสนา พุฒกลาง (2550). ทาํการศกึษาเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อประเมนิความเหมาะสมของที่ดนิสําหรบัปลูกมนั
สาํปะหลงัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” โดยมวีตัถุประสงคเ์ป็นการวเิคราะหใ์นเชงิบูรณาการเพือ่หา
พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมต่อการปลูกมนัสาํปะหลงัดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตรค์รอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวเิคราะห์ไดก้ําหนดหน่วยทีด่นิที่มคีวามเหมาะสมในการปลูกมนั
สําปะหลัง โดยทําการวิ เคราะห์ความต้องการและเปรียบเทียบกับหน่วยที่ดิน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยหน่วยที่ดินหรอืคุณภาพที่ดนิที่กําหนดความเหมาะสมต่อการปลูกมนั
สาํปะหลงั ประกอบดว้ย ความเป็นประโยชน์ของน้ํา คุณสมบตัทิางกายภาพของดนิ ดชันีความเป็น
ประโยชน์ธาตุอาหารพชื ความเป็นเกลอืของดนิ และภมูปิระเทศของพืน้ที ่ซึง่สรา้งเป็นฐานขอ้มลูเชงิ
พืน้ทีข่องคุณภาพทีด่นิทัง้ 5 ประเภท โดยจดัการขอ้มลูเป็น 5 ชัน้ และทาํการวเิคราะหแ์บบซอ้นทบั
ตลอดจนกําหนดอัตราของปจัจัยจากปจัจัยวินิจฉัยของคุณภาพที่ดิน และวิเคราะห์ทดสอบ
แบบจําลองที่ใช้หลายซํ้า และปรบัเปลี่ยนอตัราของปจัจยัและตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม 
เลอืกแบบจําลองทีด่ทีีสุ่ด พบว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีน้ือทีป่ระมาณ 170,000 ตร.กม. มี
ความเหมาะสมสาํหรบัมนัสาํปะหลงัในระดบัเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
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ไม่เหมาะสม ตามลําดบั (รอ้ยละ 13.08, 18.06, 9.03 และ 40.66 ของพืน้ทีท่ ัง้ภาค) ซึง่มคีวาม
ถูกตอ้งตามการคํานวณดชันีคปัปาเท่ากบั 0.88 ผลทีไ่ดร้บันอกจากแสดงเน้ือทีค่วามเหมาะสมแลว้
ยงัแสดงในลกัษณะแผนทีท่ีม่ขีอบเขตรวมถงึคุณภาพทีด่นิแต่ละประเภทในหน่วยทีด่นิตลอดจนการ
เกบ็ขอ้มลูเป็นฐานขอ้มลูเชงิพืน้ทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูคุณลกัษณะใชป้ระกอบการตดัสนิใจวางแผนการ
ใชท้ีด่นิทัง้ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั  
 สมพร คนยงค ์ สรลั ชูมณี  และสุพาภรณ์ วงศท์อง (2550).  ศกึษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการประเมนิความเหมาะสมของที่ดิน”  มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้าง
แบบจําลองการประเมนิความเหมาะสมของที่ดนิสําหรบัยางพาราในจงัหวดัปราจีนบุรดี้วยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) ซึง่อาศยัวธิกีารประเมนิตามแนวทางขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หน่วยที่ดินที่ใช้ในการประเมนิสร้างขึ้นมาจากการซ้อนทบัคุณภาพดิน 9 ชัน้ซึ่ง
ประกอบดว้ย  ความเหมาะสมของภูมอิากาศ ความเป็นประโยชน์ของออกซเิจนต่อรากพชื   ความ
อุดมสมบรูณ์ของดนิ ความเป็นกรด-ด่าง สภาวะการหยัง่ลกึของรากพชื สมบตัทิางกายภาพของดนิ   
ความเสยีหายจากน้ําท่วม  ความเสยีหายจากการกดักร่อนของดนิ และความลกึของดนิทีพ่บก้อน
กรวด, ลูกรงั  การวเิคราะหค์วามเหมาะสมของคุณภาพทีด่นิสาํหรบัยางพารา แบ่งระดบัชัน้ความ
เหมาะสมเป็น 4 ระดบัคอื  เหมาะสมมาก  ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสม  ผลการประเมนิพบว่า
พื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมมาก  ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสมตามลําดบัม ีร้อยละ 1.21, 26.14, 
3.84 และ 68.28  ตามลําดับ  และมีการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินโดยใช้วิธี
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการสํารวจเกษตรกรทีป่ลูกยางพาราในจงัหวดัปราจนีบุรแีละเปรยีบเทยีบกบั
ผลการประเมนิของกรมพฒันาทีด่นิ พบว่า สว่นใหญ่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูการสาํรวจเกษตรกร
ทีป่ลกูยางพาราในจงัหวดัปราจนีบุร ี
 มณฑยิา  จุฬารตัน์ (2550).  ศกึษาเรื่อง “การประเมนิคุณภาพทีด่นิเพือ่การเพาะปลกูขา้ว
ของจงัหวดัสระบุร”ี ทําการศกึษาในพืน้ทีท่ีเ่ป็นกลุ่มชุดดนินา ใชว้ธิกีารคํานวณทางคณิตศาสตร์ใน
การประเมนิคุณภาพทีด่นิเพื่อหาระดบัความเหมาะสมรวมของพืน้ที ่และประเมนิทางดา้นเศรษฐกจิ
สงัคมเพื่อศกึษาผลผลติและรายไดเ้หนือตน้ทุนแปรผนั ทําการเปรยีบเทยีบผลการประเมนิคุณภาพ
ที่ดนิได้ 3 วธิ ีคอื 1) การประเมนิคุณภาพที่ดนิโดยใช้วธิกีารคํานวณทางคณิตศาสตร์ 2) การ
ประเมนิคุณภาพที่ดินโดยใช้ค่าดชันีผลผลิต และ 3) การประเมนิคุณภาพที่ดินด้วยเกณฑ์ระดบั
ผลผลติขา้วของประเทศไทย ซึง่พบว่าการใชเ้กณฑร์ะดบัผลผลติขา้วของประเทศไทยไดพ้ืน้ทีร่ะดบั
ความเหมาะสมใกลเ้คยีงกบัการใชว้ธิกีารคํานวณทางคณิตศาสตร์ คอื รอ้ยละ 66.61 ของพื้นที่
ทัง้หมด  สว่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิพบว่า มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อการปลูกขา้วแตกต่างจากผล
การประเมนิ คณุภาพทีด่นิ รอ้ยละ 22.36 ของพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมทัง้หมด 
 นพรตัน์ ม่วงประเสรฐิ และคนอื่นๆ (2550). การศกึษาพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพในการผลติและ
คุณภาพขา้วดอกมะล ิ103 ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการสาํรวจพืน้ทีป่ลูกขา้วดอกมะล ิ105 
พบว่าจงัหวดัที่ปลูกขา้วดอกมะล ิ105 เป็นส่วนใหญ่ได้แก่ จงัหวดัพะเยา เชยีงราย เชยีงใหม ่



26 
 

แม่ฮ่องสอนและลําพูน โดยเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกข้าวแต่ละพื้นมาทดลอง พบว่าดินใน
เชยีงใหมใ่หผ้ลผลติสงูสดุและลาํพนูใหผ้ลผลติขา้วไมแ่ตกต่างกนั 
 นันทยิา พนมจนัทร ์ จตุพร ไกรถาวร และชนสรินิ กลิน่มณี (2552). การเพิม่ผลผลติขา้ว
ดว้ยระบบปลูกแบบ SRI ในจงัหวดัพทัลุง การปลูกขา้วดว้ยระบบปลูกแบบ SRI ในจงัหวดัพทัลุง 
เป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวที่ปลูกให้สูงขึ้นได้ โดยต้องเลือกใช้พนัธุ์ที่มกีารสร้าง
องคป์ระกอบผลผลติสงู และกําหนดระยะปลกูใหเ้หมาะสมกบัพนัธุข์า้ว จากผลการทดลองสรุปไดว้่า
การปลกูขา้วดว้ยระบบปลกูแบบ SRI โดยใชข้า้วพนัธุ์สพุรรณบุร ี1 ปทุมธานี 1 กข 29 และ กข 33 
ใหผ้ลผลติสงูขึน้ตามระยะปลูกทีก่วา้งขึน้ เน่ืองจากระบบปลูกแบบ SRI ส่งผลใหร้ะบบรากพชืยาว
และลึกสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันระยะปลูกที่กว้างขึ้นทําให้การสร้าง
องคป์ระกอบของผลผลติไดแ้ก่ จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนรวงต่อกอ และจาํนวนเมลด็ต่อรวงเพิม่สงูขึน้ 
 จากการวเิคราะหต์วัอยา่งขา้วพนัธุส์งัขห์ยดในรปูแบบขา้วซอ้มมอืเปรยีบเทยีบกบัขา้วสาย
พนัธุ์เล็บนกปตัตานี  โดยกองโภชนาการ  กรมอนามยั พบว่าข้าวพนัธุ์สงัข์หยดเป็นข้าวพนัธุ์
พืน้เมอืงทีเ่กษตรกรและผูบ้รโิภคทัว่ไปนิยมบรโิภคในรูปแบบขา้วกลอ้งหรอืขา้วซอ้มมอื  แมว้่าการ
หุงขา้วสงัขห์ยดในรปูแบบขา้วกลอ้งหรอืขา้วซอ้มมอื   เมือ่หุงเป็นขา้วสุกกม็คีวามนุ่ม  รสชาตอิร่อย  
แตกต่างจากขา้วอื่นๆ  ทีหุ่งในรปูแบบขา้วกลอ้ง  ขา้วทีหุ่งสุกไมนุ่่ม  รสชาตไิม่อร่อย  จงึไม่นิยมใน
การรบัประทานเพือ่สขุภาพ   
 การประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศในการประเมนิศกัยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรบัการ
ปลกูขา้ว กรณี: ลุ่มน้ําในจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นการศกึษาโดยการนําระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจพหุ
เกณฑ ์มาประยุกต์ใชร้่วมกบัการวเิคราะหใ์นระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อประเมนิศกัยภาพพืน้ที่
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขา้วบรเิวณลุม่น้ํากก โดยมตีวัแปรทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื ความ
ลาดชนั ปรมิาณน้ําฝน การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พืน้ทีลุ่่มน้ํา  ลกัษณะดนิ ทีต่ ัง้ของตลาด ถนน ผลจาก
การศกึษาพบวา่พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขา้วสว่นใหญ่อยูท่างตะวนัออกของพืน้ทีลุ่ม่น้ํากก  
มพีืน้ทีป่ระมาณ 872.40 ตารางกโิลเมตร รอ้ยละ 11.05 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีการประยุกตใ์ชภู้มสิารสนเทศในการประเมนิศกัยภาพของ
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัปลูกขา้ว กรณีศกึษา : ลุ่มน้ํากก ในการศกึษาครัง้น้ีใชร้ะบบสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจพหุเกณฑ ์(MultiCriteria Decision Analysis : MCDA) มาประยุกต์ใชร้่วมกบัการวเิคราะห์
ในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ผลการศกึษาพบว่าพืน้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขา้วสว่นใหญ่จะอยู่
ทางดา้นตะวนัออกของพืน้ทีลุ่่มน้ํากก มพีืน้ทีป่ระมาณ 872.40 ตารางกโิลเมตร พืน้ทีศ่กัยภาพปาน
กลางมพีืน้ทีป่ระมาณ 1,098.12 ตารางกโิลเมตร  พืน้ทีท่ีศ่กัยภาพน้อยจะมพีืน้ทีป่ระมาณ 1,895.76 
ตารางกโิลเมตร และพืน้ทีไ่มม่ศีกัยภาพประมาณ 54.15 ตารางกโิลเมตร  



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การศึกษาเพื่อหาพื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์พนัธุ์ข้าวสงัข์หยด จังหวัดพทัลุง ได้นําระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรม์าประยกุตใ์ช ้ โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  
 1.  ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4.  การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 
 5.  การนําเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
 
1. ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศกึษาเพื่อหาพื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์ขา้วสงัข์หยด จงัหวดัพทัลุง  ประกอบด้วยขอ้มูล
ดงัน้ี 

1. แผนทีแ่สดงขอบเขต อําเภอ จงัหวดัพทัลุง  จากกรมแผนทีท่หาร  ปี 2549  มาตรา
สว่น  1 : 50,000  ลาํดบัชุด  L7018  ระวางที ่ 4924 l, 4924 ll,  4923 l, 4923 ll,  5023 l, 5023 lll, 
5023 lV, 5024 lll และ 5024 lV    

2. แผนทีแ่สดงชุดดนิ จงัหวดัพทัลุง มาตราส่วน 1 : 50,000  จากกรมพฒันาทีด่นิ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2550 

3. แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ จงัหวดัพทัลุง  มาตราสว่น  1 : 50,000  จากกรมพฒันาทีด่นิ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2550 
 
2. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาเพื่อหาพื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์ข้าวสงัข์หยด จงัหวดัพทัลุง ใช้เครื่องมอืในการ
จดัเกบ็ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

1. เครือ่งคอมพวิเตอร ์(Computer) 
2. เครือ่งพมิพ ์ (Printer) 
3. เครือ่งมอืหาคา่พกิดัจากดาวเทยีม (GPS) 
4. กลอ้งถ่ายภาพดจิติอล (Digital Camera) 
5. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ ArcGIS 9.2 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดท้ําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากหน่วยงานต่างๆ และ
ขอ้มลูปฐมภมู ิทีไ่ดจ้ากการสาํรวจภาคสนาม  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มลูจากตาํรา เอกสารงานวจิยั และบทความจากวารสารต่างๆและขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนแนวทางการศึกษา
ประกอบดว้ย    

2. รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจในพื้นที่จริง โดยการบนัทึกด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อ
ประกอบการศึกษาการใช้ที่ดินในพื้นที่จงัหวดัพทัลุง  ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง  
พืน้ทีแ่หลง่น้ํา และพืน้ทีเ่กษตรกรรม  เป็นตน้  
 
4. การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 

1. การจดักระทาํขอ้มลูในการหาพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์พนัธุข์า้วสงัขห์ยด มดีงัน้ี 
1.1  ขอ้มูลการใช้ที่ดนิประเภทพื้นที่เกษตรกรรม  แหล่งน้ํา พื้นที่ชุมชน และสิง่ปลูก

สรา้ง  โดยการออกภาคสนามเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัแผนทีก่ารใชท้ีด่นิ จงัหวดัพทัลุง 
1.2 ขอ้มูลจากแผนทีแ่สดงชุดดนิจงัหวดัพทัลุงใชก้ําหนดเป็นปจัจยัทางภูมศิาสตร์ทีม่ ี

อทิธพิลต่อพชืโดยกําหนดเป็นการประเมนิ  คอื 1) ธาตุอาหารในดนิ ประกอบดว้ย ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม  2) ค่าปฏกิริยิาดนิ  3) เน้ือดนิ  4) การระบายน้ําของดนิ  5) 
ความลกึของดนิ  6) ปรมิาณเกลอืในดนิ  และ 7) ความลาดชนั  (ดงัตารางที ่3) 

2. การใหค้่าถ่วงน้ําหนักและค่าคะแนนของแต่ละปจัจยัเพื่อหาพื้นทีเ่พื่อการอนุรกัษ์พนัธุ์
ขา้วสงัขห์ยด  ไดใ้หค้่าถ่วงน้ําหนักของปจัจยัและค่าคะแนนของแต่ละปจัจยั โดยใหค้่าถ่วงน้ําหนัก
ตามระดบัความสาํคญัของปจัจยัในการศกึษาครัง้น้ีไดก้ําหนดค่าถ่วงน้ําหนักมคี่าระหว่าง 1 - 3  
โดยใหค้่า 1 เป็นค่าถ่วงน้ําหนกัของปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตของพนัธุข์า้วสงัขห์ยด
น้อยทีสุ่ดและคา่ 3 เป็นค่าถ่วงน้ําหนักของปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัและเกีย่วขอ้งต่อการเจรญิเตบิโต
ของพนัธุข์า้วสงัขห์ยดมากทีส่ดุ 

 คา่คะแนนของความสาํคญัของประเภทขอ้มลู  ไดก้ําหนดคา่คะแนนตัง้แต่ 1 - 4 คา่คะแนน 
4 หมายถึง มคีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดมากที่สุด ส่วนค่าคะแนน 1 
หมายถงึ ไมม่คีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตขา้วสงัขห์ยด (ดงัตาราง 4) 
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ตาราง 4 การใหค้า่ถ่วงน้ําหนกัและค่าระดบัความเหมาะสมของตวัแปรเพือ่หาพืน้ทีก่ารอนุรกัษ์พนัธุ์
ขา้วสงัขห์ยด 

 

ชัน้ขอ้มลู  
(ตวัแปร) 

รายละเอยีดขอ้มลู
(Attribute) 

คา่
คะแนน 

คา่ถ่วง
น้ําหนกั 

ระดบัความเหมาะสม

1. การระบายน้ํา
ของดนิ  

1, 2, 3
4 
5 
6 

4
3 
2 
1 

3 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไมม่คีวามเหมาะสม 

2. ความลาดชนั (%) < 2
2 – 5 

5.1 – 8 
> 8 

4
3 
2 
1 

3 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไมม่คีวามเหมาะสม 

3. ธาตุอาหารในดนิ ประกอบดว้ย (class)                                      
     ไนโตรเจน       
     ฟอสฟอรสั     
     โพแทสเซยีม 

        VH, H, M 
L 
VL 

4 
3 
2 

2 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

4. คา่ปฏกิริยิาดนิ  
 

 

5.6 - 7.2
4.0 - 5.5,  
7.2 - 8.5 

< 4.0, > 8.5 

4 
3 
 
2 

2 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
 
เหมาะสมน้อย  

5. เน้ือดนิ L, CL, C
SCL, SIC 
SL, LS 

4
3 
2 

1 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

6. ความลกึของดนิ 
(cm)      

            >150
            50 – 150 
            < 50 

4
3 
2 

1 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ชัน้ขอ้มลู  
(ตวัแปร) 

รายละเอยีดขอ้มลู 
(Attribute) 

คา่คะแนน คา่ถ่วง
น้ําหนกั 

ระดบัความ
เหมาะสม 

6. ความลกึของ
ดนิ (cm)      

            >150
            50 – 150 
            < 50 

4
3 
2 

1 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

7. ปรมิาณเกลอื
ในดนิ
(mmho/cm) 

           < 2 
           2 – 4 
           4.1 – 8 
           > 8

4 
3 
2 
1 

1 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไมม่คีวามเหมาะสม 

 

ทีม่า: คาํรณ  ไทรฟกั.  ผูเ้ชีย่วชาญกรมพฒันาทีด่นิ. (2553) 
หมายเหตุ: 
 
เน้ือดนิประกอบดว้ย    L  คอื ดนิรว่น                           C  คอื ดนิเหนียว 
         CL  คอื ดนิรว่นปนดนิเหนียว         LS  คอื ดนิทรายปนดนิรว่น  
         SIC  คอื ดนิเหนียวปนทรายแป้ง      SL  คอื ดนิรว่นปนทราย 
         SCL คอื ดนิรว่นเหนียวปนทราย 
การระบายน้ําของดนิประกอบดว้ย  
     1 คอื การระบายน้ําเลวมาก            2 คอื การระบายน้ําเลว   
     3 คอื การระบายน้ําคอ่นขา้งเลว      4 คอื การระบายน้ําดปีานกลาง 
      5 คอื การระบายน้ําด ี               6 คอื การระบายน้ํามากเกนิไป 
สถานะของธาตุอาหารประกอบดว้ย    
     VH   คอื คา่ธาตุอาหารสงูมาก        H คอื  คา่ธาตุอาหารสงู 
     VL   คอื คา่ธาตุอาหารตํ่ามาก         L  คอื  คา่ธาตุอาหารตํ่า    
      M   คอื คา่ธาตุอาหารปานกลาง 
 
 การศกึษาครัง้น้ีมกีารกําหนดค่าถ่วงน้ําหนักของปจัจยัและค่าคะแนนของประเภทขอ้มูล
โดยอาศยัแนวทางจากการศกึษาวจิยัทีผ่า่นมากบัการกําหนดโดยนกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ  การใหค้่า
คะแนนของปจัจยัจากผูเ้ชีย่วชาญ (โดยการศกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นปฐพวีทิยา) โดยกําหนด
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติของพชืในการคดัเลอืกปจัจยัทางภูมศิาสตร์ที่ใชใ้น
การวเิคราะห ์ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 การระบายน้ําของดนิ เป็นปจัจยัดา้นลกัษณะของดนิ มคีวามสาํคญัต่อการปลกู
ขา้วสงัข์หยดเพราะว่าปรมิาณน้ําจะต้องมคีวามเหมาะสมเท่านัน้จงึจะทําให้ขา้วเจรญิเติบโตได้ด ี 
การใหค้า่ถ่วงน้ําหนกัเท่ากบั 3 เพราะมคีวามสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดซึง่ลกัษณะ
การระบายน้ําของดนิและความลาดชนัของพืน้ทีส่ง่ผลต่อการปลกูและเตบิโตของพชื 

2.2 ความลาดชนัของพืน้ที ่เป็นปจัจยัดา้นสภาพภูมปิระเทศ ซึง่เป็นความลาดชนัของ
ผวิดินที่มคีวามลาดชนัของพื้นที่แตกต่างกนัด้วย มอีิทธิพลความสําคญัต่อการปลูกขา้วสงัข์หยด 
เพราะการปลกูขา้วสงัขห์ยดตอ้งอยูใ่นระดบัความลาดชนัทีเ่หมาะสมเท่านัน้ขา้วจงึจะเจรญิเตบิโตได้
ดแีละมผีลผลติด ี โดยใหค้า่ถ่วงน้ําหนกัเทา่กบั 3 เพราะมคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 

2.3 ธาตุอาหารของดนิ ประกอบดว้ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั  โพแทสเซยีม เป็นธาตุ
อาหารซึง่มผีลบ่งบอกถงึซึง่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื  ใหค้า่ถ่วงน้ําหนกัเท่ากบั 2 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยทีค่วามอุดมสมบรูณ์ของแรธ่าตุในดนิมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยด 

2.4 คา่ปฏกิริยิาดนิ ใหค้า่ถ่วงน้ําหนกัเท่ากบั 2 เพราะมคีวามสาํคญัรองลงมาจากการ
ระบายน้ําและความลาดชนั  ค่าปฏกิริยิาดนิ สง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืแต่เกษตรกรสามารถ
ปรบัระดบัคา่ปฏกิริยิาดนิ เพือ่ใหเ้หมาะแก่พชืทีป่ลกูได ้

2.5 เน้ือดนิ แตกต่างกนัไปตามพืน้ทีท่ีต่่างกนั  ลกัษณะของเน้ือดนิทีเ่หมาะสมเท่านัน้
จึงจะทําให้พชืเจริญเติบโตได้ดีเพราะพชืแต่ละชนิดก็เจริญเติบโตได้ในดินที่ต่างกนั  ให้ค่าถ่วง
น้ําหนกัเท่ากบั 1 มคีวามสาํคญัลดลงมาอยูใ่นระดบัน้อย มผีลต่อการเจรญิเตอบโตของขา้วสงัขห์ยด
น้อยกวา่ปจัจยัอื่นๆ 

2.6 ความลกึของดนิ  จะมสีว่นสมัพนัธก์บัความลกึของระบบรากพชืในการหยัง่เพื่อหา
อาหารและยดึลําต้น  ดนิที่มคีวามลกึมากโอกาสที่รากจะเจรญิเติบโตก็เป็นไปได้ง่าย  ใหค้่าถ่วง
น้ําหนกัเท่ากบั 1 เพราะมคีวามสาํคญัลดลงมาในระดบัน้อยมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยด
น้อยกวา่ปจัจยัอื่นๆ 

2.7 ปรมิาณเกลอืในดนิ ถา้ปรมิาณเกลอืทีส่ะสมมากเกนิไปอาจเป็นอนัตรายต่อพชื 
หรอือาจถงึขัน้ทําใหพ้ชืตายได ้ ใหค้่าถ่วงน้ําหนักเท่ากบั 1 เพราะมคีวามสาํคญัลดลงมาในระดบั
น้อยมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดน้อยกว่าปจัจยัอื่นๆ 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูหาพืน้ทีเ่หมาะสม การวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ทีป่ลูกขา้ว
สงัขห์ยด จงัหวดัพทัลุง  เป็นการเลอืกใชเ้ทคนิคการวเิคราะหโ์ดยวธิกีารใหค้า่ความสาํคญัของปจัจยั
ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยด  การวเิคราะหเ์พื่อหาพืน้ทีเ่พื่อการอนุรกัษ์พนัธุ์ขา้วสงัข์
หยด โดยการซอ้นทบัขอ้มลูจากสมการ  คอื 
 
         Wt    =  (M1 W1) + (M2 W2) + (M3 W3) + …..+ (Mn Wn) 
 
โดย               Wt    =  ระดบัความเหมาะสมเพือ่การอนุรกัษ์พืน้ทีป่ลกูขา้วสงัขห์ยด 
            โดยเป็นคา่คะแนนรวมแต่ละปจัจยั  
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   M1, M2, M3, ……Mn   =    คา่คะแนนความเหมาะสมของปจัจยัที ่1, 2, 3, ….ถงึ n 
         W1, W2, W3, ….Wn   =    คา่ถ่วงน้ําหนกัของปจัจยั 1, 2, 3, …. ถงึ n 
  
 โดยการนําขอ้มลูทัง้หมดมาจดัหาพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์พนัธุข์า้วสงัขห์ยด  ซึง่ใชป้จัจยัทาง
ภูมศิาสตรแ์ละเกณฑข์ององคก์ารเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาต ิ FAO  และกรมพฒันาทีด่นิ
ซึง่มกีารศกึษาความเหมาะสมของการปลกูพชืเศรษฐกจิ  และจดัระดบัความเหมาะสม เป็น 4 ระดบั   
เพื่อให้ตรงกบัแนวทางของภาครฐัและสากล  นําไปสู่การหาพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมใกล้เคยีงกบั
ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ   
 จากการคํานวณโดยใชส้มการดงักล่าวจะไดค้ะแนนออกมา ค่าคะแนนทีไ่ดจ้ะถูกนํามาจดั
กลุ่มพืน้ทีเ่หมาะสมในการปลูกขา้วสงัขห์ยด โดยใชค้่าเฉลีย่ (Mean) ของค่าคะแนนเป็นหลกัแลว้นํา
คา่คะแนนการกระจายขอ้มลู (Standard deviation) มากําหนดพสิยั ของคะแนนในแต่ละช่วงความ
เหมาะสม ทัง้น้ีการวจิยัครัง้น้ีแบง่ความเหมาะสมออกเป็น  4 ชัน้ (ดงัตาราง 5)   
  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมมาก (Highly suitably: S1)     
  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง (Moderately  suitable: S2)    
  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย (Marginally  suitable: S3)     
  ชัน้ทีไ่มม่คีวามเหมาะสม (Not suitable: N)    

  
ตาราง  5  แสดงคา่คะแนนระดบัพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์พนัธุข์า้วสงัขห์ยด 

  

5. การนําเสนอข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห ์
 1. แสดงผลขอ้มลูเชงิพืน้ที ่ โดยแสดงผลในรปูของแผนทีซ่ึง่แสดงระดบัความเหมาะสมของ
พืน้ทีป่ลกูขา้วสงัขห์ยด 
 2. แสดงผลขอ้มลูเชงิบรรยาย จะแสดงในรปูของคาํอธบิายแผนทีป่ระกอบ 

ระดบัพืน้ทีเ่หมาะสม คา่คะแนนทีไ่ด ้

       ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมมาก > 40 

       ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 39 – 34 

       ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย 33 –  28 

       ชัน้ทีไ่มม่คีวามเหมาะสม < 27



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาปจัจยัทางภูมศิาสตร์ที่มผีลต่อการเจรญิเตบิของขา้วสายพนัธุ์สงัขห์ยดเพื่อหาพื้นที่

เหมาะสมในการอนุรกัษ์ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด มรีายละเอยีดดงัน้ี 
1. วเิคราะหป์จัจยัทางดา้นการระบายน้ําของดนิ 
2. วเิคราะหป์จัจยัทางดา้นความลาดชนั 
3. วเิคราะหป์จัจยัทางดา้นธาตุอาหารของดนิ 
4. วเิคราะหป์จัจยัคา่ปฏกิริยิาดนิ 
5. วเิคราะหป์จัจยัเน้ือดนิ 
6. วเิคราะหป์จัจยัความลกึของดนิ 
7. วเิคราะหป์จัจยัปรมิาณเกลอืในดนิ 
8. วเิคราะหพ์ืน้ทีเ่หมาะสมเพือ่การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด 

 
1. วิเคราะหปั์จจยัด้านการระบายน้ําของดิน 
 การศกึษาครัง้น้ีไดนํ้าขอ้มลูคา่การระบายน้ําของดนิ  พืน้ทีบ่รเิวณจงัหวดัพทัลุง  เพื่อใชใ้น
การวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสารสนเทศภมูศิาสตร ์การศกึษาการระบายน้ําของดนิบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา
พบว่าการระบายน้ําระดบัเลวและค่อนขา้งเลวมพีืน้ทีม่ากถงึ 1,471.82 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 44.16 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  พืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูใ่นเขตอําเภอเมอืง อาํเภอควนขนุน อําเภอเขาชยั
สนและอําเภอบางแกว้ การระบายน้ําระดบัปานกลางมพีืน้ที ่336.86 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 10.10  ของพืน้ทีท่ ัง้หมด การระบายน้ําดมีพีืน้ที ่ 818.52  ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 24.56 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และการระบายน้ําระดบัดมีากเกนิไปมพีืน้ที ่ 705.02 ตารางกโิลเมตร 
คดิเป็นรอ้ยละ  21.16 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  ซึง่แสดงดงัตาราง 6   และภาพประกอบ 4 
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ตาราง 6 พืน้ทีแ่สดงระดบัการระบายน้ําของดนิจงัหวดัพทัลุง 
 
ระดบัการระบายน้ําของดนิ ระดบัความเหมาะสม พืน้ที ่

(ตารางกโิลเมตร) 
พืน้ที ่

(รอ้ยละ) 
 

ระดบัเลวและคอ่นขา้งเลว 
ระดบัปานกลาง 
ระดบัด ี
ระดบัมากเกนิไป 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

ไมม่คีวามเหมาะสม 

 

1,471.82 
336.84 
818.52 
705.02 

 

44.16 
10.10 
24.56 
21.16 
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ภาพประกอบ 4 แผนทีแ่สดงพืน้ทีร่ะดบัการระบายนํ้าของดนิจงัหวดัพทัลุง 
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2. วิเคราะหปั์จจยัทางด้านความลาดชนัของดิน 
 การศกึษาความลาดชนัของดนิ  พืน้ทีบ่รเิวณจงัหวดัพทัลุงทําการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม
สารสนเทศภูมศิาสตร์  การศึกษาความลาดชนัของดินบริเวณพื้นที่ซึ่งทําการศึกษาพบว่าพื้นที่
จงัหวดัพทัลุง มคีวามลาดชนัระดบัน้อยกว่า 2 %  เท่ากบั 1,428.64  ตารางกโิลเมตร  
คดิเป็นรอ้ยละ 42.48 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด คอื บรเิวณ อําเภอเมอืงพทัลุง อําเภอควนขนุน อําเภอเขา
ชยัสน อําเภอบางแกว้และอําเภอปากพะยนู  พืน้ทีม่คีวามลาดชนัระหว่าง 2 ถงึ 5 %  มพีืน้ที ่
866.14 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 25.75 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีม่คีวามลาดชนัระหว่าง 5.1 ถงึ 
8 %  มพีืน้ที ่73.05 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 2.19 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และพืน้ทีม่คีวามลาดชนั
มากกว่า 8 % มพีืน้ที ่ 994.84  ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 29.58 มลีกัษณะเป็นแนวเทอืกเขา
ซึ่งอยู่ในบางพื้นที่ของอําเภอป่าบอน กิง่อําเภอศรนีครนิทร์ อําเภอกงหรา อําเภอป่าพะยอม และ
อาํเภอศรบีรรพต ซึง่เป็นอุทยานแหง่ชาตเิขาปูเ่ขายา่ แสดงดงัตาราง 7 และภาพประกอบ 5 
 
ตาราง 7 พืน้ทีแ่สดงลาดชนัของจงัหวดัพทัลุง 
 

คา่ความลาดชนัของดนิ 
(%) 

ระดบัความเหมาะสม พืน้ที ่
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที่
 (รอ้ยละ) 

< 2 
2 – 5 

5.1 – 8 
> 8 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

ไมม่คีวามเหมาะสม 

1,428.64 
866.14 
73.05 
994.83 

42.48 
25.75 
2.19 
29.58 
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ภาพประกอบ 5 แผนทีแ่สดงพืน้ทีค่วามลาดชนัของจงัหวดัพทัลุง 
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3. วิเคราะหปั์จจยัทางด้านธาตอุาหารของดิน 
 การศกึษาดา้นธาตุอาหารของดนิ  เพือ่การวเิคราะหธ์าตุอาหารของดนิบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดั
พทัลุงดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์  การศกึษาของระดบัธาตุอาหารของดนิจากพื้นทีศ่กึษา
พบว่า  พืน้ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ปานกลางจนถงึมากทีสุ่ด มพีืน้ที ่256.59 ตารางกโิลเมตร คดิเป็น
รอ้ยละ 7.65 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึง่เป็นพืน้ทีอ่ยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยด 
แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัพทัลุงมคีวามอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารอยู่ในระดบัตํ่า ถึง 1,895 
ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.35 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด อยู่บรเิวณอําเภอเมอืงพทัลุง อําเภอ
ควนขนุน อําเภอเขาชยัสน อําเภอป่าบอน อําเภอป่าพะยอม อําเภอบางแก้วและอําเภอปาก และ
พืน้ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ของธาตุอาหารตํ่ามากม ี1,211.07 ตารางกโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมด แสดงดงัตาราง 8 และภาพประกอบ  6 
 
ตาราง 8 พืน้ทีแ่สดงระดบัธาตุอาหารของดนิของจงัหวดัพทัลุง 
 
ระดบัธาตุอาหารในดนิ ระดบัความเหมาะสม พืน้ที ่

(ตารางกโิลเมตร) 
พืน้ที ่

(รอ้ยละ) 
 

สงูมาก สงู และปาน
กลาง 
ตํ่า    

ตํ่ามาก 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

 

256.95 
1,895.00 
1,211.07 

 

7.65 
56.35 
36.00 
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ภาพประกอบ 6 แผนทีแ่สดงธาตุอาหารของดนิจงัหวดัพทัลุง
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4. วิเคราะหปั์จจยัค่าปฏิกิริยาดิน (Soil reaction) 
 การศึกษาค่าปฏิกิริยาดิน เป็นการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
การศึกษาค่าปฏิกิริยาดินบริเวณพื้นที่ศึกษาพบว่า พื้นที่มีค่าปฏิกิริยาดินเหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดเพยีง 328.00 ตารางกโิลเมตร เป็นรอ้ยละ 9.77 พบบรเิวณบางส่วน
ของอําเภอควนขนุนและปากพะยนู พืน้ทีส่่วนใหญ่อยูใ่นระดบัความเหมาะสมค่าปฏกิริยิาดนิ 4.0 - 
5.5 และ 7.2 - 8.5  ซึ่งมพีืน้ที ่ 2,302.60  ตารางกโิลเมตร หรอื รอ้ยละ 68.65 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด   
และพืน้ทีเ่หมาะสมน้อยมพีืน้ที ่726.00 ตารางกโิลเมตร หรอืรอ้ยละ 21.58 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  แสดง
ดงัตาราง 9   และภาพประกอบ 7 
 
ตาราง 9 พืน้ทีแ่สดงคา่ปฏกิริยิาดนิของจงัหวดัพทัลุง 

คา่ปฏกิริยิาดนิ ระดบัความเหมาะสม พืน้ที ่ 
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที ่ 
(รอ้ยละ) 

 

5.6 - 7.2 
4.0-5.5 และ 7.2-8.5 

< 4.0และ > 8.5 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

 

328.00 
2,302.60 
726.00 

 

9.77 
68.65 
21.58 
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ภาพประกอบ 7 แสดงระดบัคา่ปฏกิริยิาของดนิจงัหวดัพทัลุง
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5. วิเคราะหปั์จจยัเน้ือดิน 
 การศกึษาขอ้มูลเน้ือดนิพื้นที่บรเิวณจงัหวดัพทัลุง  เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม
สารสนเทศภูมศิาสตร์  การศึกษาของเน้ือดนิบรเิวณพื้นที่ศกึษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดั
พทัลุงมลีกัษณะเน้ือดนิ เป็นดนิเหนียว ดนิร่วน และดนิร่วนปนดนิเหนียว มพีืน้ที ่2,277.99 ตาราง
กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 67.75 ของพืน้ที ่เกอืบทัง้จงัหวดั มพีืน้ทีเ่ป็นดนิรว่นเหนียวปนทรายและดนิ
เหนียวปนทรายแป้ง 181.55 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.39 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดและมพีืน้ที่
เป็นดนิทรายปนดนิร่วน ดนิร่วนปนทราย 902.66 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 26.86  มเีพยีง
พืน้ทีบ่างสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ขตอุทยาน แสดงดงัตาราง 10   และภาพประกอบ 8 
 
ตาราง 10 พืน้ทีแ่สดงลกัษณะของเน้ือดนิ 
 

เน้ือดนิ ระดบัความ
เหมาะสม 

พืน้ที ่ 
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที ่
(รอ้ยละ) 

ดนิรว่น ดนิรว่นปนดนิทราย และดนิ
เหนียว 

ดนิรว่นเหนียวปนทราย และดนิเหนียวปน
ทรายแป้ง 

ดนิรว่นปนทราย และดนิทรายปนดนิ 

เหมาะสมมาก
 

เหมาะสมปานกลาง 
 

เหมาะสมน้อย 

2,277.99 
 

181.55 
 

902.66 

67.75
 

5.39 
 

26.86 
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ภาพประกอบ 8 แผนทีแ่สดงลกัษณะของเนื้อดนิจงัหวดัพทัลุง
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6. วิเคราะหปั์จจยัความลึกของดิน 
การศกึษาความลกึของดนิบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุงเพื่อใชใ้นการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม

สารสนเทศภมูศิาสตร ์ การศกึษาความลกึของดนิพืน้ทีศ่กึษาพบว่าพืน้ทีม่คี่าความลกึมากกว่า 150 
เซนตเิมตร  มพีืน้ที ่741.14 ตารางกโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 22.04  ของพืน้ทีท่ ัง้หมด คา่ความลกึที่
อยูร่ะหวา่ง 50 – 150 เซนตเิมตร มพีืน้ที ่1,462,14  ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 43.49 ของพืน้ที่
ทัง้หมด จากการวเิคราะห์พบว่าอยู่ในบรเิวณอําเภอควนขนุน อําเภอเมอืงพทัลุง อําเภอเขาชยัสน 
และบางสว่นของอาํเภอปากพะยนู  และน้อยกว่า 50  มพีืน้ที ่1,188.54 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ย
ละ 34.46 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึง่แสดงดงัตาราง 11   และภาพประกอบ 9 
 
ตาราง 11  พืน้ทีแ่สดงลกัษณะความลกึของดนิจงัหวดัพทัลุง 
 

 

ความลกึของดนิ
(เซนตเิมตร) 

 

ระดบัความเหมาะสม 
 

พืน้ที ่ 
(ตารางกโิลเมตร) 

 

พืน้ที ่ 
(รอ้ยละ) 

 

> 150 
50 – 150 

< 50 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 

 

741.14 
1,462.67 
1,188.54 

 

22.04 
43.49 
34.46 
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ภาพประกอบ 9 แผนทีแ่สดงลกัษณะความลกึของดนิจงัหวดัพทัลุง 
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7. วิเคราะหปั์จจยัปริมาณเกลือในดิน 
 การศึกษาปริมาณเกลือในดิน  พื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงเพื่อใช้การวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตรก์ารศกึษาปรมิาณเกลอืในดนิบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาพบว่าปรมิาณเกลอื
น้อยกว่า  2  มลิลซิเีมนต่อเซนตเิมตร มพีืน้ที ่ 248.18 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 7.44 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมด และพืน้ที ่ 2 – 4  มลิลซิเีมนต่อเซนตเิมตร มพีืน้ที ่1,556.92 ตารางกโิลเมตร  คดิเป็น
รอ้ยละ 46.72 เป็นส่วนใหญ่ของจงัหวดั  ปรมิาณเกลอืในดนิ 4.1 – 8 มลิลซิเีมนต่อเซนตเิมตร มี
พืน้ที ่655.00 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 19.65 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  และปรมิาณเกลอืมากกว่า  8 
มลิลซิเีมนต่อเซนตเิมตร มพีืน้ที ่872.11 ตารางกโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 26.17 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
แสดงดงัตาราง 12 และภาพประกอบ 10 
 

ตาราง 12 แสดงคา่ปรมิาณเกลอืในดนิจงัหวดัพทัลงุ 
 

ปรมิาณเกลอืในดนิ 
(มลิลซิเีมนต่อเซนตเิมตร) 

ระดบัความเหมาะสม 
 

พืน้ที ่ 
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที ่ 
(รอ้ยละ) 

< 2 
2 – 4 

4.1 – 8 
> 8 

เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไมเ่หมาะสม 

248.18
1,556.92 
655.00 
872.11 

7.44
46.72 
19.65 
26.17 
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ภาพประกอบ 10 แผนทีแ่สดงระดบัความเหมาะสมปรมิาณเกลอืในดนิจงัหวดัพทัลุง
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9. วิเคราะหพื์น้ท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุรกัษ์ข้าวพนัธุส์งัขห์ยด 
การศกึษาการประเมนิพืน้ทีเ่หมาะสมในการปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง  โดยศกึษา

จากปจัจยัต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นตวักําหนดและทําการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่โดยการซอ้นทบัขอ้มลูดว้ย
ปจัจยัทัง้ 7 ปจัจยั คอื  ปจัจยัทางดา้นการระบายน้ํา  ปจัจยัดา้นความลาดชนัของพืน้ที ่ ปจัจยัดา้น
ธาตุอาหารในดนิ  ปจัจยัด้านค่าปฏกิิรยิาดนิ  ปจัจยัด้านเน้ือดนิ  ปจัจยัทางด้านความลึกของดิน  
และปจัจยัทางดา้นปรมิาณเกลอืในดนิ  ซึง่การดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีด่ว้ยวธิกีารซอ้นทบั
ข้ อ มู ล  ( Overlay)  มีก า ร กํ า ห นด ใ ห้ ค่ า ค ะ แนนก า ร ถ่ ว ง ค ว า ม เ หม า ะ สมข อ งป ัจ จัย 
และคา่คะแนนระดบัของปจัจยั  

ผลการศึกษาพบว่า  จงัหวดัพทัลุงมีพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสงัข์หยด เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรกัษ์เพือ่ปลกู 2,270.21 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 66.29 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
(3,424.473 ตารางกโิลเมตร )  ครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่อยูท่างดา้นทศิตะวนัออกของจงัหวดั ซึง่เป็น
ทีร่าบประกอบดว้ย อําเภอเมอืงพทัลุง อําเภอควนขนุน อําเภอบางแกว้  อําเภอเขาชยัสน และอําเภอ
ปากพะยนู สาํหรบัทศิตะวนัตกของจงัหวดัซึง่พืน้ทีบ่างสว่นมลีกัษณะสภาพพืน้ทีเ่ป็นภเูขาปกคลุมไป
ดว้ยพื้นที่ป่าไมเ้ขตอุทยาน ลกัษณะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่สูง  ประกอบไปด้วย อําเภอป่าพะยอม 
อําเภอศรบีรรพต  อําเภอกงหรา  อําเภอตะโหมด  กิง่อําเภอศรบีรรพต และอําเภอป่าบอนมพีื้นที่
เพยีงเลก็น้อยทีเ่หมาะสมในการปลกูขา้วสงัขห์ยด ดงัตาราง 13  
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     ตาราง 13  แสดงพืน้ทีค่วามเหมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดแต่ละอาํเภอของจงัหวดัพทัลุง 

 
 
 
 

อาํเภอของจงัหวดัพทัลงุ ความเหมาะสมมาก 
(ตารางกโิลเมตร) 

ความเหมาะสมปานกลาง 
(ตารางกโิลเมตร) 

ความเหมาะสมน้อย 
(ตารางกโิลเมตร) 

ไมม่คีวามเหมาะสม 
(ตารางกโิลเมตร) 

รวมพืน้ที ่
(ตาราง
กโิลเมตร) 

อาํเภอกงหรา 25.50 41.23 4.00 185.12 255.85 

อาํเภอเขาชยัสน 201.34 46.26 6.90 5.60 260.10 

อาํเภอควนขนุน 398.89 24.11 17.90 13.50 454.4 
อาํเภอตะโหมด 22.65 89.48 - 152.12 264.25 

อาํเภอบางแก้ว 98.08 17.02 - 3.90 119.0 

อาํเภอป่าบอน 148.97 108.24 8.07 115.56 380.84 

อาํเภอป่าพะยอม 137.77 78.11 57.09 113.43 386.40 

อาํเภอปากพะยนู 220.09 78.89 - 134.32 433.30 

อาํเภอเมืองพทัลงุ 210.86 102.56 79.13 34.85 427.40 

อาํเภอศรีบรรพต 34.32 28.58 - 162.60 225.6 

กิ่งอาํเภอศรีนครินทร ์ 28.24 64.14 - 164.76 218.50 
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            ผลการวเิคราะหส์ามารถแบ่งพืน้ทีซ่ึ่งเหมาะสมแก่การปลูกขา้วสงัขห์ยดและอนุรกัษ์พืน้ที่
ปลกูขา้ว จงัหวดัพทัลุง ไดด้งัน้ี 

1. พื้นที่เหมาะสมมากต่อการปลูกข้าวสงัข์หยด เป็นพื้นที่ในด้านตะวนัออกของจงัหวดั 
ประกอบดว้ยอําเภอเมอืง อําเภอควนขนุน อําเภอบางแกว้  อําเภอเขาชยัสน และอําเภอปากพะยูน 
ซึ่งมพีื้นที่ 1,330.23 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 38.87 ของพื้นที่ทัง้หมด  (3,424.473 ตาราง
กโิลเมตร) แต่ปจัจุบนัพืน้ทีท่ ัง้หมดน้ีไม่ได้เป็นพืน้ทีท่ี่ใชใ้นการปลูกขา้วสงัขห์ยดทัง้หมดเพยีงอย่าง
เดยีวแต่พืน้ทีส่ว่นใหญ่จะเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมมกีารปลกูขา้วสายพนัธุอ์ื่น การทาํสวนยางพารา และ
ปลกูพชืชนิดอื่นๆ 

2. พืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมในการปลกูขา้วสงัขห์ยดอยูใ่นระดบัปานกลาง จะเป็นพืน้ทีอ่ยูใ่น
ลกัษณะการกระจาย ซึง่มปีรมิาณพืน้ทีไ่ม่มาก มพีืน้ที ่866.92 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 25.29 
ของพื้นที่ทัง้หมด   ซึ่งลกัษณะของพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมในการปลูกขา้วสงัข์ในระดบัปานกลาง  
พืน้ทีร่ะดบัน้ีจะไมป่ลกูขา้วแต่จะเป็นพืน้ทีป่ลกูยางพารา และสวนผลไมเ้ป็นสว่นใหญ่ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

3. พืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมน้อย มพีืน้ที ่ 73.05 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 2.13 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมด เป็นพืน้ทีท่ ีม่ปีรมิาณน้อยมากสาํหรบัความเหมาะสมปลกูขา้วสงัขห์ยด  

4. พืน้ทีซ่ึง่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง  มพีืน้ท ี884.57 ตาราง
กโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 25.83 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด อยู่ทางทศิตะวนัตกของจงัหวดั  ซึ่งมพีืน้ทสี่วน
ใหญ่เป็นเขตอุทยาน จงึไม่สามารถทีจ่ะทําการเกษตรได ้ แต่มบีางส่วนที่เป็นพื้นทีป่ลูกยางพารา 
แสดงดงัตาราง 14 และภาพประกอบที ่11 
 
ตาราง 14  พืน้ทีเ่หมาะสมในการปลกูขา้วสงัขห์ยดและอนุรกัษ์พืน้ทีป่ลกูขา้วส’ังขห์ยด 

 
 

ระดบัพืน้ทีเ่หมาะสม พืน้ที ่
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที ่ 
(รอ้ยละ) 

 

ความเหมาะสมมาก  
ความเหมาะสมปานกลาง 
ความเหมาะสมน้อย 
ไมม่คีวามเหมาะสม 

 

1,330.92 
866.23 
73.05 
884.57 

 

38.87 
25.29 
2.13 
25.83 
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ภาพประกอบ 11 แผนทีแ่สดงความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษ์การปลกูขา้วสงัขห์ยด จงัหวดัพทัลุง 



บทท่ี 5 
สรปุผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จดุมุ่งหมายในการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางภูมศิาสตร์ทีม่คีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วสายพนัธุ์
สงัขห์ยด  ในจงัหวดัพทัลุง 

2. เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการอนุรกัษ์สําหรบัการปลูกขา้วสายพนัธุ์สงัข์หยดโดยระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้น้ี  ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อ
นํามาใชใ้นการหาพืน้ทีเ่หมาะสมในการอนุรกัษ์ขา้วสงัขห์ยด ดงัน้ี 

1. แผนทีแ่สดงขอบเขต อําเภอ จงัหวดัพทัลุง  จากกรมแผนทีท่หาร  ปี 2549  มาตราสว่น    
1 : 50,000  ลาํดบัชุด  L7018  ระวางที ่ 4924 l, ll  4923 l, ll  5023 l, lll, lV และ 5024  lll, lV    

2. แผนที่แสดงชุดดิน จงัหวดัพทัลุง มาตราส่วน 1 : 50,000  จากกรมพฒันาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2550 
 3. แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดพทัลุง  มาตราส่วน  1 : 50,000  จากกรมพฒันาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2550 
 
 วธิกีารวจิยัไดนํ้าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ป็นปจัจยัต่อการเจรญิเตบิโตของขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด บรเิวณ
จงัหวดัพทัลุง มาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. การกําหนดปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อการเจริญเติบโตของข้าวสงัข์หยด และอาศัย
แนวทางการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้แนวทางการจดัการการให้ค่าคะแนนและค่าถ่วงน้ําหนักตาม
คําแนะนําของผูเ้ชี่ยวชาญ จากกรมพฒันาที่ดนิ  และไดม้กีารรวบรวมเอกสารจากที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางการศกึษา 

2. ใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  ดว้ยวธิกีารซอ้นทบัขอ้มลูแบบการใชค้่าถ่วง

น้ําหนัก เพื่อใหไ้ดร้ะดบัของพืน้ทีเ่หมาะสมเพื่อการอนุรกัษ์ขา้วสงัขห์ยด โดยมกีารกําหนดชัน้ความ

เหมาะสมเป็น 4 ระดบั คอื ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมมาก (Highly suitably: S1)  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสม

ปานกล (Moderately  suitable: S2)  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย (Marginally  suitable: S3) และ

ชัน้ทีไ่มม่คีวามเหมาะสม (Not suitable: N)   
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 3. นําขอ้มูลที่ได้จากการจดัระดบัความเหมาะสมจากตวัปจัจยัเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล
การศกึษาเพือ่หาพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมเพือ่การอนุรกัษ์ปลกูขา้วสงัขห์ยด 
 
สรปุผลการศึกษา 
 การศึกษาพบว่า จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกข้าวสงัข์หยดเท่ากับ  
2,270.21 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 66.29 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด (3,424.473 ตารางกโิลเมตร )  
จากผลการวเิคราะหส์ามารถแบ่งพืน้ทีช่ ัน้ความเหมาะสมเพือ่การปลกูขา้วสงัขห์ยดเป็น 4 ระดบั คอื 
ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมมาก มพีืน้ที ่เทา่กบั1,330.23 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 38.87 ของพืน้ที่
ทัง้หมด ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง มพีื้นทีเ่ท่ากบั 866.92 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 
25.29 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย มพีืน้ทีเ่ท่ากบั 73.05 ตารางกโิลเมตร คดิเป็น
ร้อยละ 2.13 ของพื้นที่ทัง้หมด และชัน้ที่ไม่มคีวามเหมาะสมซึ่งมพีื้นทเีท่ากบั 884.57 ตาราง
กโิลเมตร  คดิเป็นรอ้ยละ 25.83 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึง่มพีืน้ทีบ่างสว่นเป็นพืน้ทีป่า่และเขตอุทยานจงึ
ไมส่ามารถทีจ่ะทาํการเกษตรได ้แสดงดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15  พืน้ทีแ่สดงความเหมาะสมการปลกูขา้วสงัขห์ยด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัพืน้ทีเ่หมาะสม พืน้ที ่ 
(ตารางกโิลเมตร) 

พืน้ที ่ 
(รอ้ยละ) 

ความเหมาะสมมาก  

ความเหมาะสมปานกลาง 

ความเหมาะสมน้อย 

ไมม่คีวามเหมาะสม 

1,330.92 

866.23 

73.05 

884.57 

38.87 

25.29 

2.13 

25.83 
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การอภิปรายผล 
1. กาํหนดปจัจยัทีใ่ชใ้นการศกึษา 

     การกําหนดปจัจยัทีใ่ชใ้นการศกึษาพืน้ทีเ่หมาะสมในการปลกูขา้วสงัขห์ยดจงัหวดัพทัลุง 
โดยการศกึษามกีารกําหนดตวัปจัจยัศกึษา 7 ตวัปจัจยั คอื ปจัจยัทางดา้นการระบายน้ํา  ปจัจยั
ทางดา้นความลาดชนัของพืน้ที ่ ปจัจยัทางดา้นธาตุอาหารในดนิ  ปจัจยัทางดา้นค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง  ปจัจยัทางดา้นเน้ือดนิ ปจัจยัทางดา้นความลกึของดนิ  และปจัจยัทางดา้นปรมิาณเกลอืใน
ดนิ มกีารจดัชัน้ความเหมาะสมของพืน้ที่เป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  ชัน้ที่มคีวามเหมาะสมมาก ชัน้ที่มี
ความเหมาะสมปานกลาง  ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อย  และชัน้ไมม่คีวามเหมาะสม  

    การจดัลําดบัความสําคญัของปจัจยัในแต่ละงานการศึกษา ได้มกีารกําหนดปจัจยัที่ใช้
แตกต่างกนั  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความตอ้งการพนัธุ์พชืทีศ่กึษา  ซึง่ครัง้น้ีไดศ้กึษาพนัธุ์ขา้วสงัขห์ยดเป็น
หลกั การศกึษาครัง้น้ี ไดใ้หค้วามสาํคญักบัลกัษณะของการระบายน้ําของดนิ และความลาดชัน้ของ
พืน้ที ่โดยการกําหนดคา่ถ่วงน้ําหนกัของปจัจยัและคา่คะแนนของประเภทขอ้มลูจาการศกึษาเอกสาร
และการกาํหนดโดยนกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ  การใหค้า่คะแนนของปจัจยัจากนกัวชิาการ  

 
2. พืน้ทีเ่หมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดจากปจัจยัทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 เมื่อนําขอ้มูลทีเ่ป็นปจัจยัด้านความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกขา้วสงัข์หยดมาวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่หาพืน้ทีเ่หมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุงเพือ่เป็นแนวทางการ
อนุรกัษ์การปลกูขา้วสงัขห์ยด โดยมผีลการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 ปจัจัยทางด้านการระบายน้ําของดินซึ่งเป็นปจัจัยที่มีความสําคัญต่อการ
เจรญิเตบิโตของขา้วสงัขห์ยดมากทีสุ่ด ผลปรากฏว่าพืน้ทีข่องจงัหวดัพทัลุง มพีื้นทีก่ารระบายน้ําที่
อยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก มพีื้นที ่1,471.82 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.16 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมด   

2.2 ปจัจยัทางดา้นความลาดชนั ปจัจยัความลาดชนัของดนิพืน้ทีศ่กึษาพบว่าพื้นที่
บริเวณจงัหวดัพทัลุงมีความเหมาะสมมากในการปลูกข้าวสงัข์หยด มีพื้นที่ 1,428.64 ตาราง
กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 42.48 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  

2.3 ปจัจยัทางดา้นธาตุอาหารในดนิ เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัรองจากการระบายน้ํา 
และความลาดชนั ชัน้ความเหมาะสมมากในการปลูกขา้วสงัขห์ยด มพีืน้ที ่256.95 ตารางกโิลเมตร 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.65 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  

2.4 ปจัจัยทางด้านค่าปฏิกิริยาดิน เป็นปจัจัยที่มีความสําคัญเป็นปจัจัยที่มี
ความสาํคญัรองจากการระบายน้ํา และความลาดชนั ชัน้ความเหมาะสมมากในการปลกูขา้วสงัขห์ยด 
มพีืน้ที ่328 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 9.77 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
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2.5 ปจัจยัทางด้านเน้ือดิน เป็นปจัจยัที่มีความสําคญัรองลงจาก การระบายน้ํา 
ความลาดชนั ธาตุอาหารในดนิ และค่าปฏกิริยิาดนิ ชัน้ความเหมาะสมมากในการปลกูขา้วสงัขห์ยด
มพีืน้ที ่2,277.99 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 67.75 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  

2.6 ปจัจยัทางดา้นความลกึของดนิ เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัรองลงจาก การระบาย
น้ํา ความลาดชนั ธาตุอาหารในดนิ และค่าปฏกิริยิาดนิ ชัน้ความเหมาะสมมากในการปลูกขา้วสงัข์
หยด มพีืน้ที ่741.14 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 22.04 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  

2.7 ปจัจยัทางด้านปรมิาณเกลอืในดนิ เป็นปจัจยัที่มคีวามสําคญัรองลงจาก การ
ระบายน้ํา ความลาดชนั ธาตุอาหารในดนิ และค่าปฏกิิรยิาดนิ ชัน้ความเหมาะสมมากในการปลูก
ขา้วสงัขห์ยด มพีืน้ที ่248.18 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 7.44 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  
 พืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุงเป็นทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมต่อการปลกูขา้วสงัขห์ยดมากกว่าครึง่ของพืน้ที่
ทัง้จงัหวดัพทัลุง แต่ละพืน้ทีม่รีะดบัความเหมาะสมแตกต่างกนัตามความลกัษณะของพืน้ที ่ 
 

3. พืน้ทีก่ารอนุรกัษ์ขา้วสงัขห์ยด 
     พืน้ที่เหมาะสมการปลูกขา้วสงัขห์ยดบรเิวณ อําเภอควนขนุน อําเภอเมอืง อําเภอบาง

แกว้ อําเภอเขาชยัสน อําเภอบางแกว้ และอําเภอปากพะยูน มคีวามเหมาะสมต่อการอนุรกัษ์พนัธุ์
ขา้วสงัขห์ยดใหม้กีารปลูกพื้นทีจ่งัหวดัพทัลุงซึง่มพีืน้ทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมมากต่อการปลูกขา้วสงัข์
หยด มพีืน้ที ่1,330.23 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 38.87 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด หรอื 831,250 ไร ่
สามารถเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ปลูกขา้วสงัขห์ยด แต่เนื่องจากพื้นทีบ่างส่วนในปจัจุบนัทัง้หมดไม่ใช่เป็น
พืน้ทีป่ลูกขา้วเพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัมกีารทําเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น การทําสวนยางพารา ปาลม์
น้ํามนั สวนผลไม ้เป็นตน้ ซึง่ในปจัจุบนัมพีืน้ทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุงมปีระมาณ 15,000 
ไร ่อยูใ่นพืน้ทีอ่าํเภอเมอืงพทัลุง อาํเภอปากพะยนู อาํเภอเขาชยัสน อําเภอควนขนุน และอําเภอบาง
แกว้  (ทีม่า: ศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง)  เมื่อเปรยีบเทยีบกบักบัพืน้ทีเ่หมาะสมเราสามารถขยายพืน้ทีป่ลูก
ขา้วสงัขห์ยดใหเ้พิม่มากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมกบัพนัธุข์า้วสงัขห์ยด ของจงัหวดัพทัลุง 
2. ควรมกีารศกึษาพืน้ทีเ่หมาะสมเพือ่อนุรกัษ์การปลกูขา้วสงัขห์ยดบรเิวณจงัหวดัพทัลุงซึง่

เป็นแหล่งกําเนิดของขา้วสงัข์หยด ครัง้ต่อไปควรนําไปศกึษาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกขา้วสงัข์หยดใน
จงัหวดัต่างๆ เพือ่เป็นการอนุรกัษ์และสง่เสรมิรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่

3. เพื่อเป็นเป็นแนวทางการจดัการและการอนุรกัษ์ปลูกขา้วสงัขห์ยดบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดั
พทัลุง 
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