
การน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงแล้ว ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ได้มีการ
ประสานงานและจัดส่งข้อมูลทั้งหมดให้ส านักพัฒนา และส านักวิจัย เพื่อวางแผนในการด าเนินงานของสถาบัน
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันและการด าเนินงานในอนาคต ดังนี้ 
 
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในพื้นที่ท่ีเป็นปัจจุบัน ได้แก่ 

1.1 ด้านการส่งเสริมงานและอาชีพ เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มี
รายได้ที่เพิ่มสูงข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได้  เนื่องจากพื้นที่สูงส่วนใหญ่สามารถปลูกพืชได้เพียง 1 ครั้งต่อปี 
และอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก การส่งเสริมงานและอาชีพ เช่น การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้
โครงการหลวง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นช่วงที่
เกษตรกรว่างงาน ขาดรายได้ โดยข้อมูลที่ดินรายแปลงสามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแสดง
ต าแหน่งแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันได้ ดังภาพที่ 1  

ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การวางแผนการส่งเสริมการปลูกพืชในโรงเรือน  
- การส่งเสริมการปลูกไม้ผล 
- การส่งเสริมการปลูกไม้ดอก 
- การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
ส านักวิจัย สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่

ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
 -  การวางแผนปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 -  การลดต้นทุนการผลิต 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 1  ตัวอยา่งการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่ินบ้านปางแดงใน โครงการขยายผลโครงการหลวง 
     ลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

 

1.2. ด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด ข้อมูลที่ดินรายแปลงสามารถจ าแนกพืชหลัก พืชรองที่
ปลูกดั้งเดิมในพื้นที่ ตลอดจนแสดงแปลงเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบัน สามารถประมาณการผลผลิต
พืชที่ปลูก และวางแผนการรองรับตลาดที่รับซ้ือผลผลิตได้  

ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การวางแผนการส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
- การวางแผนการผลิต 
- การวางแผนการตลาด เช่น การหาระยะทางขนส่งจากแปลงเกษตรกรไปยังตลาดรับซ้ือผลผลิต 
ส านักวิจัย สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่

ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
 -  การเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 -  การวางแผนการตลาดเพื่อรองรับการผลิต 
 -  การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
 -  การเพิ่มผลผลิตพืชดั้งเดิม 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนการส่งเสริมงานและอาชีพ  
     สามารถแสดงต าแหน่งแปลงเกษตรกรที่ไดร้ับการส่งเสริมจากสถาบัน บ้านสันติคีรี หมู่ 1 

   โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ต.แมส่ลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
 

1.3. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้และขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหา
หมอกควันไฟป่า ขาดแคลนแหล่งน้ าใช้ สารเคมีตกค้างในดินและน้ า เป็นต้น เพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยืนและไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ข้อมูลที่ดินรายแปลงสามารถแสดงต าแหน่ง
ข้อมูลทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ต าแหน่งฝาย อ่าง
เก็บน้ า การปลูกหญ้าแฝก พื้นที่ป่าชุมชน แหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ขอบเขตหมู่บ้าน การจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ ดังภาพที่ 3 

ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การจัดท าแผนระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
- การส่งเสริมการปลูกป่า การสร้างฝาย การท าแนวกันไฟ การปลูกหญ้าแฝกในชุมชน 
- การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  
- การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในพื้นที่แปลงเกษตรกร และภายในชุมชน 



- กิจกรรมการรวมกลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิจัย สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่

ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
 -  การจัดการฟื้นฟูธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 -  การปลูกพืชทางเลือก เช่น เฮมพ์ 
 -  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพืชท้องถิ่น 

- การลดการเผา เช่น การท าปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด การท าถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด เป็นต้น 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนรุกัษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติฯ  
     โครงการขยายผลโครงการหลวง บ้านแม่ระเมิง หมู่ 8 ต.แมส่อง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 
 

1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนบนพื้นที่สูงยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิต
พืชเป็นถนนลูกรัง ท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งและมีความล่าช้าในการขนส่ง ข้อมูลที่ดิน
รายแปลงสามารถแสดงต าแหน่งโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิม และวางแผนเพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมใน
การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น อ่างเก็บน้ า บ่อพักน้ า ระบบกระจายน้ า โดยประสานความร่วมมือไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น ดังภาพที่ 4 



ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การจัดท าระบบส่งน้ า บ่อพักน้ า 
- การจัดระบบขนส่งผลผลิต 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรว่มกบั 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า บ้านห้วยเป้า  
   หมู่ 1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

 
1.5 ด้านการใช้สารเคมีและสุขภาพอนามัย เนื่องจากคนในชุมชนบนพื้นที่สูงขาดความรู้และวิธี

จัดการที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (แมลง โรค และวัชพืช) รวมทั้งเงื่อนไขความต้องการ
ของตลาด/ผู้บริโภคที่นิยมผลผลิตที่มีลักษณะสวยงาม ไม่มีต าหนิ ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในปริมาณสูง 
ส่งผลให้เกิดสารพิษสะสมในผลผลิตพืช ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก 
นอกจากนี้การใช้สารเคมียังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ าและดินในชุมชนอีกด้วย 

 การวิเคราะห์ที่ดินรายแปลงร่วมกับข้อมูลสุขภาพและอนามัย ได้แก่ ผลการตรวจคัดกรองสารตกค้าง
ในเลือดของเกษตรกรรายบุคคล ดังภาพที่ 5 ตลอดจนการแสดงต าแหน่งและผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เก็บตัวอย่างดินและการเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ภาพที่ 6 สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้  



ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การส่งเสริมโครงการหมู่บ้านสะอาด 
- การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี 
- การส่งเสริมการลดการเผา เช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว  
- การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงด้านการใช้สารเคมีและสุขภาพอนามัย บ้านศรีบุญเรอืง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า บ้านศรีบุญเรือง ต.ดูพ่งษ์ อ.สันตสิุข จ.น่าน  
 ผลการตรวจเลือดของเกษตรกรที่มีความเสี่ยง และมีสารเคมีตกคา้งในเลือด  

 
 



 
 
ภาพที่  6 ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงด้านการใช้สารเคมีและสุขภาพอนามัย บ้านปางแดงใน 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
  การเก็บตัวอย่างน้ าและผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพน้ า 
 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงด้านการใช้สารเคมีและสุขภาพอนามัย บ้านปางแดงใน 
 โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

  การเก็บตัวอย่างดินและผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพดิน 



 

1.6 ด้านการรับรองผล GAP เพื่อให้เกษตรกรมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้
ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดย
น าเอาข้อมูลที่ดินรายแปลงแสดงผลต าแหน่งแปลงเกษตรกรที่ได้รับ GAP ตลอดจนสามารถตรวจสอบแปลง
เกษตรกรกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

ส านักพัฒนา สามารถน าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- การสนับสนุนการปลูกพืชที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การจัดท าโรงคัดบรรจุสินค้า 

 
2 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงร่วมกับร่างแผนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน  พร้อมทั้ง
แนวทาง มาตรการและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างแผนการใช้ที่ดิน  ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศของส านักยุทธศาสตร์และแผน เพื่อให้ส านักวิจัยและส านักพัฒนาสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 8) ดังนี้ 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการปลูกพืชให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  
- เลือกชนิดพืชให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่จ ากัด น้ าน้อย 
- ระบบเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 

 
 



 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างภาพรวมการน าข้อมูลที่ดินรายแปลงมาใช้ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 

 
ตัวอย่างการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์เช่น ส านักพัฒนาน าข้อมูลที่ดินรายแปลงร่วมกับร่างแผนการใช้

ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งแนวทาง มาตรการและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่าง
แผนการใช้ที่ดิน มาวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร มีขั้นตอนดังนี้ 

1) น าข้อมูลที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกับร่างแผนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
พร้อมทั้งแนวทาง มาตรการและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างแผนการใช้ที่ดินมาวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการน าข้อมูลท่ีดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์กับร่างแผนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 
           บ้านห้วยเป้า โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
2) การจัดประชุมเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตการใช้

ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนก าหนดขอบเขต และวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรน าร่อง และจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมด าเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และประชาคม
ร่วมกับชุมชน ในการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ แผนที่
รายแปลง และแผนที่จ าลองภูมิประเทศ (Model) เป็นเครื่องมือประกอบ 

- คัดเลือกเกษตรกรน ารอ่งเข้าร่วมโครงการ ส ารวจพื้นที่จริง ของเกษตรกร 
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/คณะท างานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน 
- ก าหนดมาตรการ ข้อตกลง หรือกฎระเบียบรองรับแผนการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
  
 



 

     
 

   
  ภาพที่ 10 การจัดประชุมชี้แจง สรา้งความเข้าใจ วางแผน และปรับระบบการใช้ประโยชน์ทีด่ินรายแปลง  
                โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 
 

3) ด าเนินกิจกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง   
    มีการส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนในการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพ  ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตลอดจน
ติดตาม ประสานงาน ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ สามารถน าเสนอและแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของ
การจัดท ารายงานและแผนที่ พร้อมทั้งแสดงผลผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจของสถาบัน ซึ่งสามารถแสดง
ผลได้ 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ระดับผู้บริหารระดับกลาง/ผู้จัดการลุ่มน้ า และระดับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้
หากมีการอัพเดทฐานข้อมูลจากส านักพัฒนาข้อมูลที่ได้จะแสดงผลทันทีผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
สถาบันทันที  

 
 
 
 
 


