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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัดทาแผน
กลยุท ธ์ในการพั ฒ นาโครงการให้ มีความสอดคล้องกับ นโยบายการบริห ารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสา หรับ
มันสาปะหลังซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญของพื้นที่อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แนวคิดการพัฒนา
โครงการอย่ างมี เหตุ มี ผ ล และกระบวนการจั ด ล าดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เคราะห์ ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ เสนอแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากปัญ หาของพื้ นที่ นาปัญหาของพื้นที่มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาโครงการ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้แทนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ่อค้า นักวิชาการ และผู้กาหนดนโยบาย )รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( พบว่า
ปัญหาหลัก คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูก
มันสาปะหลังยังไม่มีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาทาให้ได้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ เกษตรกรเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับ ปลู กมัน สาปะหลังให้ มีความยั่งยืน
การจั ดการทางด้านการตลาดให้ มีค วามเหมาะสม และการปรับ เปลี่ ยนพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช )Crop Switching( ตามความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ ส าหรับ น าไปใช้ ในการพั ฒ นาโครงการอย่ างมี ป ระสิท ธิภาพ จะท าให้ เกิ ดการยอมรับ จาก
เกษตรกรในการนาไปปฏิบัติและบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงการอย่างมีเหตุมีผล มันสาปะหลัง
Abstract
The objectives of this research were to promote policy on land use planning and to
develop a strategic plan consistent with the policy on economic crop zoning management by
using the Logical Framework Approach and Analytic Hierarchy Process for cassava production in
Dan Khun Thot district, Nakhon Ratchasima province. The finding of this research is to bring
about the policy-driven approach on land use planning for cassava in problem areas and to
define the focal problems as the objective of project development. The data was collected
from six groups of stakeholders: farmers, volunteer soil doctors, representatives from the Subdistrict Administrative Organization, merchants, researchers, and policy makers. The results
showed that the major problem is the non-suitability of land use by farmers. This was due to
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the inefficiency of land use planning policy which was attributed to a lack of competent
management. Therefore, this research suggest three concrete strategies: 1) confidence building
among farmers for sustainable land use for cassava, 2) appropriate market management, and 3)
crop switching into the suitable areas. Regarding these suggestions, it will entail the good
practice and acceptance among farmers and lead to the efficiency of project development as
well as sustainable land use management.
Key Word: Land Use Planning, Logical Framework Approach, Cassava
บทนา
มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย พบเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังไม่น้อยกว่า
5 แสนครัวเรือน พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 7.6 ล้านไร่ มีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ทั้งจังหวัดมีประมาณ 1.7 ล้านไร่ )Office of Agricultural Economics, 2011( สาหรับความต้องการหัวมันสาปะหลัง
สดแต่ละปี ประมาณ 29.30 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ แป้งมันสาปะหลังและ
มันเส้น สร้างมูลค่าการส่งออกแต่ละปีไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านบาท ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแต่
การปลูกมันสาปะหลังของประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด เนื่องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอาศัยน้าฝนเป็นหลักทาให้ความแปรปรวนของผลผลิตต่อไร่แต่ละปีเป็นไปตามสภาพ
อากาศ อีกทั้งเกษตรกรบางพื้นที่มีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็น
เวลานาน และใช้ในอัตราที่ไม่เหมาะสม ขาดการปรับปรุงบารุงดินและมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิด
การเสื่อมคุณภาพของดิน ดังนั้น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน )Land Use Planning( ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
และประเมินข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อย่างมีระบบเพื่อเป็นการกาหนดวิธีการหรือการใช้พื้นที่ไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของชุมชนในการที่จะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต )Land Development Department, 2011(
เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยมีความมุ่งหมายให้การใช้ที่ดินที่กาหนดขึ้นนั้นตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด อย่างไรก็ตามการวางแผนการใช้ที่ดินมิได้สิ้นสุดลงในขั้นตอนการชี้แนะว่า
ที่ดินจะใช้ทาอะไรดีที่สุด แต่จะต้องรวมถึงการจัดทามาตรการทุกด้านจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ที่ดินเพื่อให้บรรลุ
ถึงความต้องการใช้ที่ดินนั้น การวางแผนการใช้ที่ดินจึงมุ่งไปที่การระบุถึงโครงการ แผนงาน และนโยบายที่จะทาให้
บรรลุถึงความต้องการ )Fresco et al, 1989(
อย่ างไรก็ ตาม แม้ ปั จจุ บั นจะมี วิ ธีก ารจั ดการดิน เพื่ อ น ามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรดิน และมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดทาเขตเหมาะสมของที่ดินสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ให้
เกษตรกรสามารถจัดการดินและเลือกพื้นที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ในขณะที่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทาให้การวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการแปลงยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาที่ดินหรือการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเท่าที่ควร จะเห็น
ได้จากแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน )Land Suitability Map( สาหรับปลูกมันสาปะหลัง ปี 2554 ที่กาหนดโดย
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง ปานกลาง ต่า และพื้นที่ไม่
เหมาะสม เมื่อนามาซ้อนทับกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบัน )Present Land Use( จะพบว่า มีเกษตรกร
จานวนไม่น้อยที่มีการปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม สาหรับพื้นที่ศึกษาเป็นพื้ นที่
อาเภอด่านขุนทด มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง จานวน 867,541 ไร่ พบว่า พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังครอบคลุม 16
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ตาบล สามารถแบ่งออกได้ 4 เขตตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมทางกายภาพ คือ เขตความเหมาะสมมาก มีเนื้อที่
141,543 ไร่ เขตความเหมาะสมปานกลาง มีเนื้อที่ 343,449 ไร่ เขตความเหมาะสมน้อย มีเนื้อที่ 57,241 ไร่ และเขต
ไม่มีความเหมาะสม มีเนื้อที่ 310,834 ไร่ ที่เหลือเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมายอีก 14,483 ไร่ )Land Development
Department, 2011( ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในอนาคตอาจจะเกิดความไม่ยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงมีแนวคิด
เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าจาเป็นต้องคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เหมาะสม
และเป็นธรรม โดยให้ความสาคัญกับ การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตแบบยั่งยืน ที่เน้นสมดุลทางธรรมชาติ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จึงนาไปสู่การวิจัยที่กาหนดปัจจัยแบบองค์รวม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
นามาใช้ในการวางแผนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันในการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจ )Zoning( โดยพิจารณาอุปสงค์อุปทานที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตและความต้องการใช้
สินค้าเกษตร
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แนวคิดใน
การพั ฒ นาโครงการอย่างมี เหตุมีผล )Logical Framework Approach( ที่ มีห ลั กการและความส าคัญ เกี่ยวกั บ
แนวคิด คือ การใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวนา มีลาดับขั้นตอนในการพัฒนาและจัดการการดาเนินงานอย่างมีขั้นตอน
รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่มีปัญหาหนึ่ง ๆ เพื่อหาแนวทางจากผลลัพธ์
)Outcome( ที่ ได้ของโครงการ เพื่ อ แก้ ไขปรับ ปรุงปั ญ หาต่าง ๆ เหล่ านั้ น ซึ่ งจะต้อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค คล
เป้ าหมาย ที่ เป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ จากโครงการ รวมทั้ ง การให้ โอกาสจากผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ยที่ เกี่ ยวข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
)Stakeholders( เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมโดยคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน )Sustainable Development(
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาหรับปลูกมันสาปะหลัง อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการอย่างมีเหตุมีผล )Logical Framework Approach(
2. เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ )Strategic Plan( สาหรับใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาโครงการให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับมันสาปะหลังซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญ
กรอบแนวคิด
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากประเด็น ปัญ หาการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อ การเกษตรที่ไม่ เหมาะสม
ขาดการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงบารุงดินอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องกาหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อจัดทาเขตเหมาะสมสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิด ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน )Kutintara, 2013(
ได้ แ ก่ การวางแผนจากฐานราก )Bottom up Concept) การมี ส่ ว นร่ว มของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น
)Partnership Concept) ร่วมวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินโครงการ มีการคานึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน
แบบสหวิทยาการ )Interdisciplinary Criteria) เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยใช้ แนวคิ ดการพั ฒ นาโครงการอย่ างมี เหตุมีผ ล ในพื้ น ที่ ป ลูก มั น สาปะหลั ง อ าเภอด่านขุ น ทด จั งหวั ด
นครราชสีมา
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การพัฒนาโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- การวางแผนจากฐานราก (Bottom

กลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นนโยบายการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ด้านกายภาพ
- ด้านสังคม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ

up Concept)

- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน (Partnership Concept)
- ปัจจัยหลากหลายด้านแบบ
สหวิทยาการ (Interdisciplinary
Criteria)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั
ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูก
มันสาปะหลัง ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กาหนดนโยบายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับการศึกษาของ Saunkaew )2014( ที่ศึกษา
การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนในการให้ค่าความสาคัญของปัจจัย คือ เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้ แทนของ
องค์ การบริห ารส่วนตาบล พ่ อค้า นัก วิช าการ และผู้กาหนดนโยบาย )รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (
กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี เลือกแบบเจาะจง )Purposive Sampling( โดยเจาะจงตัวแทนเกษตรกรที่ ปลูกมัน
สาปะหลังจาก 16 ตาบล ๆ ละ 1 ราย หมอดินอาสา 3 ราย ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตาบล 3 ราย พ่อค้า 3
ราย นักวิชาการ 10 ราย ผู้กาหนดนโยบาย 1 ราย จานวนตัวอย่าง รวม 35 ราย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1( ข้อมูลปฐมภูมิ )Primary Data( เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้ง 6 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง )Structure Interview( ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญและมีการนาเครื่องมือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง ประกอบด้วย
คาถามปลายปิดที่เป็นคาถามให้เปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัยทีละคู่ ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุดจนถึงระดับมากที่สุด
ด้วยค่ าคะแนน 1-9 ให้ ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ย แสดงความคิ ดเห็ นในการตัดสิ นใจเลื อกปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปลู ก
มันสาปะหลังที่ได้กาหนดไว้จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้านละ
8 ปัจจัย โดยให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสาคัญของแต่ละปัจจัย เพื่อกาหนดเป็นปัจจัยในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น 2( ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ )Secondary Data( เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ แ ก่ แผนที่
ภู มิประเทศ แผนที่ กลุ่มชุ ดดิน แผนที่ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน แผนที่ เขตการใช้ ที่ ดินสาหรับมั นส าปะหลั ง แผนที่
โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ในปี 2554 โดยใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ )ARCGIS Version 9.3( ในการซ้อนทับข้อมูล )Overlay( เพื่อจัดทาแผนที่การวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สอดคล้องกับการศึกษาของ Chanchang )2012( ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการใช้มิติทาง
สังคมเข้าร่วมการวิจัย เช่น ทัศนคติ ความคิดเห็น เพื่ อจะได้ศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งมีความผูกพันกับพื้นที่ศึกษาจะสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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กระบวนการจัดลาดับชั้นความสาคัญ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
การแสดงแบบจาลองหรือแผนภูมิลาดับชั้นของ “กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานที่ช่วยในการตัดสินใจ โครงสร้างของแผนภูมินี้ประกอบไปด้วย “องค์ประกอบ” หรือปัจจัยที่เกี่ยวของกับ
การตั ด สิ น ใจต่ าง ๆ แผนภู มิ นี้ มี ลั ก ษณะเปนระดั บ ชั้ น จ านวนของล าดั บ ชั้ น จะขึ้ น อยู กั บ ความซั บ ซ้ อ นของ
การตัดสินใจ )Thapa, 2003( ซึ่งอธิบายไดดังนี้
1( สร้างแผนภูมิลาดับชั้นหรือแบบจาลองของการตัดสินใจ มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับชั้นที่ 1 หรือระดับบนสุด แสดงจุดโฟกัสหรือเป้าหมายของการตัดสินใจ ลาดับชั้นที่ 2 แสดงถึง
เกณฑ์ ก ารตัดสิน ใจหลัก ที่ มีผ ลต่ อ เป้าหมายในการตัดสิ นใจนั้ น ลาดับ ชั้น ที่ 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ ย่อ ยของ
การตัดสินใจ ลาดับชั้นที่ 4 คือทางเลือกที่นามาพิจารณาผ่านเกณฑ์การตัดสินใจตามที่กาหนดไว้
2( การให้น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจแต่ละเกณฑ์นั้น
มีความสาคัญต่อเป้าหมายในการตัดสินใจไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงจาเป็ นจะต้องหาน้าหนัก “ความสาคัญ” ของแต่ละ
เกณฑ์ก่อนที่จะทาการประเมินทางเลือก
3( นา “ทางเลือก” ที่กาหนดไว้ในตอนแรกมาทาการประเมินผ่าน “เกณฑ์” ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญของทางเลือก
Goal

Factors affecting land use planning of cassava production

Social

Economicแ

Environment

Experience of farmers

c
Land tenure

Soil characteristic

Training

Yield

Soil quality

Employment

Price

Soil erosion

Behavior of using chemicals
chemicals
Farmers aggregation

Income

Climate

Cost

Suitable variety

Knowledge of researchers

Source purchase

Government supporting

Distance of source
purchase
Market demand

Outbreaks of disease
/insect ศัตรูพชื
Water

Criteria

Sub-criteria

Integration between department

High Suitability

Medium Suitability

Risk area

Low Suitability

Alternatives for Land Use Planning

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดลาดับชั้นความสาคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการ
อย่างมีเหตุมีผล )Logical Framework Approach( และการพัฒนาอย่างยั่งยืน )Sustainable Development)
สาหรับปลูกมัน สาปะหลัง พื้นที่ อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลการกาหนดเขตเหมาะสม
สาหรับพืชเศรษฐกิจของมันสาปะหลัง ปี 2554 มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนาและขับเคลื่อ นโครงการด้วยแนวคิดการอย่างมีเหตุมีผล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือกหรือกลยุทธ์
การกาหนดองค์ประกอบที่เป็นเนื้อแท้ )Main Element( ของโครงการการกาหนดข้อสันนิษฐาน และการกาหนด
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ตัวชี้วัด เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ และการจัดประชุมชี้แจง
ระดมความคิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ )Duangpatra, 2003(
ผลการวิจัย
1. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
การก าหนดปั จจัยจากการตัดสิ น ใจแบบหลายหลั กเกณฑ์ ข องกลุ่มผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ทั้ ง 6 กลุ่ ม
จานวน 35 ราย โดยวิเคราะห์ความสาคัญตามลาดับชั้น )AHP( เปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัยย่อยเป็นคู่ )Pair
Wise Comparison( ผลเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์คานวณหาค่าลาดับความสาคัญของปัจจัยหลักทาให้สามารถ
จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยย่อยทั้ง 3 ทาง พบว่า ปัจจัยทางสังคม ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียให้ความสาคัญต่อปัจจัย
ย่อยด้านประสบการณ์ด้านการปลูกมันสาปะหลัง มากที่สุด ให้ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากับ 0.22 รองลงมาเป็น
พฤติกรรมการใช้สารเคมีท างการเกษตร ให้ ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก เท่ ากับ 0.13 และการเข้ารับ การอบรมของ
เกษตรกร การจ้างแรงงาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากัน คือ 0.12
ตามลาดับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยด้านรายได้มากที่สุด ให้ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนักเท่ากับ 0.20 รองลงมาเป็น ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิต และให้ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากับ
0.16 และ 0.15 ตามลาดับ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสาคัญ ต่อปัจจัยย่อยด้านการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมากที่สุด ให้ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากับ 0.18 รองลงมาเป็น คุณภาพดิน และความ
เหมาะสมของพันธุ์พืช ให้ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากับ 0.16 และ 0.14 ตามลาดับ ซึ่งเมื่อจัดอันดับความสาคัญสาม
อันดับแรกของปัจจัยทางด้านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม จะพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้คะแนน
ความสาคัญของปัจจัยทางสังคม รวมเป็น 5 ปัจจัยย่อย เนื่องจาก ให้ความสาคัญของปัจจัยอันดับสามเท่ากันทั้งสาม
ปัจจัยย่อย ต่างจากการตัดสินใจของปัจจัยย่อยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความสาคัญสามอันดับแรกลาดับละ 1
ปัจจัยย่อย
เมื่อนาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการกาหนดความเหมาะสมของ
ปัจจัยหลักทั้งสามด้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัจจัยรองและเกณฑ์การวัดต่าง ๆจากเกษตรกรทั้งหมด 16 ตาบล
ตลอดจนรวบรวมข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และน าไปจั ดท าแผนที่ ความเหมาะสมส าหรั บ ใช้ ใน
การวางแผนพัฒนาโครงการ เป็นรายตาบลต่อไป )ภาพที่ 3 4 และ5(

ภาพที่ 3 แผนที่ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพที่ 4 แผนที่ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อปลูกมันสาปะหลังโดยใช้หลักเกณฑ์ปัจจัยทางสังคม เพื่อปลูกมันสาปะหลังโดยใช้หลักเกณฑ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

7

ภาพที่ 5 แผนที่ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกมันสาปะหลัง
โดยใช้หลักเกณฑ์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒ นาและขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แนวคิดการพัฒ นา
โครงการอย่างมีเหตุมีผล (Logical Framework Approach)
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการ
อย่างมีเหตุมีผล )Logical Framework Approach( โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ให้มากที่สุด เช่น ข้อ มูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในโครงการหรือนโยบายที่ศึกษารวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย เช่น การวิเคราะห์ด้านการผลิตและการตลาดภายใน
และภายนอกประเทศความต้ อ งการใช้ ภ ายในและภายนอกประเทศ การวิ เคราะห์ น โยบายด้ า นการค้ า กั บ
ต่างประเทศ เพื่อทราบศักยภาพคู่แข่งและคู่ค้าที่สาคัญ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการใช้ที่ดิน และ
ยุทธศาสตร์การผลิตมันสาปะหลัง รวมถึงการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคมนาคม การขนส่ง
ที่ตั้งโรงงาน สถานที่ รับ ซื้อ เพื่อ นามาประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ หลังจากรวบรวมข้อมู ลที่
เกี่ยวข้อง และได้กาหนดและเชิญ ชวนผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ดังกล่าวเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่ อนโครงการต่อไปแล้วจะต้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ )LFA Workshop(
เพื่ อ ก าหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยแบ่ ง เป็ น สองระยะ
ในระยะแรก มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์
และการวิเคราะห์ทางเลือกหรือกลยุทธ์ ระยะสองมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดองค์ประกอบที่เป็นเนื้อแท้ของ
โครงการ การกาหนดข้อสันนิษฐาน และการกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ระยะแรก
1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย )Stakeholder Analysis(
จากการวิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย โดยพิ จารณาความสั มพั น ธ์ พบว่ า ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ มี
ความสั มพั น ธ์ ใกล้ ชิ ดกั บ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ส าหรั บ ปลู ก มั น ส าปะหลั ง
มากที่สุด คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย คือ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ บ ริ ห ารกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ผู้ อ านวยการกองแผนงาน และ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน รองลงมาเป็น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
คือ เกษตรกรผู้ปลูก มันสาปะหลัง แรงงานทางการเกษตร พ่อค้าคนกลาง/ผู้ประกอบการ และโรงงานแป้งมัน/
โรงงานผลิตเอทานอล กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์โดยอ้อม คือ ธนาคาร/ผู้ให้กู้ยืม องค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน และลานมั น และสุ ด ท้ า ยเป็ น กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น
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การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย คื อ นั ก วิ ช าการ หน่ ว ยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่ ว ยงานภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะนามาพิจารณาในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาโครงการ
สาหรับการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกลักษณะตามความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
และการมีอิทธิพลสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านนโยบาย )ภาครัฐ( เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมการข้าว ฯลฯ และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริมการดาเนินงาน เป็นผู้ ปฏิบัติงานทั้งในและนอกพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนนโยบาย และส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ได้แก่ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม นักสารวจดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึงนักวิชาการอื่น ๆ
จากภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษา
กลุ่มที่ 3 ด้านการสนับสนุน )ภาคเอกชน( เป็นผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีส่วน
สนั บ สนุ น ให้ ก ระบวนการขั บ เคลื่ อ นของภาครัฐ ดาเนิ น การไปได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ได้แ ก่ โรงงาน แป้ งมั น
โรงงานผลิตเอทานอล และพ่อค้า/ผู้ประกอบการ
กลุ่มที่ 4 ด้านการได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อ มี
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ จะได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง แรงงานภาคการเกษตร แหล่งเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร และองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์ปัญหา )Problem Analysis)
จากการทบทวนเอกสาร ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพเป็นไป หรือสภาพแวดล้อมที่มีอยู่
จริง และเป็นปัญหาที่ต้องการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ ไข ปรับปรุง และพัฒนา โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติก าร )LFA Workshop( ทาการวิเคราะห์และจาแนกแจกแจงถึงปัญหาที่สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
หรือที่มีอยู่จริง พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุที่มาที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว และผลกระทบในทางลบ
จากปัญหาดังกล่าวต่อเกษตรกร ชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ โดยการพัฒนาความสัมพันธ์
ดัง กล่ าวระหว่ างสาเหตุ ปั ญ หาหลั ก และผลกระทบ ในรู ป แบบ Problem Tree ซึ่ งพบปั ญ หาหลั ก )Focal
Problem( ที่สาคัญที่สุดจากปัญหาสาคัญต่าง ๆ ที่ได้แจกแจงไว้แต่เพียงปัญหาเดียว โดยความเห็นชอบร่วมกันของ
ผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร หลั งจากนั้ น น าปั ญ หาหลั ก ดัง กล่ า วมาพั ฒ นาเป็ น Problem Tree ซึ่ งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูกมันสาปะหลัง นั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาจาก
การศึกษาปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาไปสู่ต้นไม้
ปัญหาของการวางแผนการใช้ที่ดินสาหรับปลูกมันสาปะหลังให้มีความยั่งยืน เพื่อสอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการต่อไป ดังภาพที่ 6
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เกษตรกรมีรายได้ต่า
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด

ดินมีความเสื่อมโทรม

แรงงานอพยพโยกย้ายมา
ทางานในเขตเมือง

ผลกระทบจาก
ปัญหาหลัก (Effect)

คุณภาพของผลผลิตไม่สามารถแข่งขัน
กับตลาดโลกได้

นโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาหรับปลูกมันสาปะหลัง
ขาดระบบการระบบการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นในการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจัดการทางด้าน
การตลาดไม่เหมาะสม

พื้นที่ปลูกไม่เพียงพอ
ต่อการส่งออก

เกษตรกรและนักวิชาการ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
นโยบายทางด้านการเกษตร
ยังไม่ชัดเจน

คุณภาพแป้งมัน

พื้นที่ปลูกมีความไม่เหมาะสม

ต้นทุนการผลิตสูง

เกษตรกรขาดการปรับปรุง
บารุงดิน

ราคามีการเปลี่ยนแปลง
ไม่คงที่

พันธุ์ที่ปลูกไม่มีความ
เหมาะสมกับดิน

ภาพที่ 6 ต้นไม้ปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกมันสาปะหลัง

ปัญหาหลัก
(Focal Problem)

สาเหตุที่ทาให้เกิด
ปัญหาหลัก (Cause)

3. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ )Objective Analysis)
จาก Problem Tree )PT( ในภาพที่ 8 ที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มหรือลาดับชั้น )Hierarchy( ของปัญหาทั้งสามลักษณะ คือ ปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหลัก และผลที่
เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาหลักดังกล่าว ในขั้นตอนต่อไป คือ การเปลี่ยนรูป PT ให้เป็น Objectives Tree
หรือที่เรียกย่อ ว่า OT เปลี่ยนข้อความที่ระบุปัญหาแต่ละแผ่น รวมทั้งปัญหาหลัก จากข้อความในเชิงลบที่ เป็น
ข้อ ความที่ แ สดงถึ งปั ญ หาให้ เป็ น ข้ อ ความเชิ ง บวกหรื อ ข้ อ ความที่ แ สดงว่ าไม่ มีปั ญ หาหรื อ ข้ อ ความที่ แ สดงถึ ง
วัตถุประสงค์หรือแนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว / หลังจากเปลี่ยน PT ให้เป็น OT แล้วได้พิจารณา
ทบทวนความเหมาะสม ความมีเหตุมีผลและความสมบูรณ์ ของ OT เพื่อพิจารณาจากด้านล่างของ OT ขึ้นไปสู่
ด้านบน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ )Strategy( ของโครงการฯ ต่อไป ดังภาพที่ 7
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คุณภาพของผลผลิต
สามารถแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้

ผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดโลก

คุณภาพชีวิตของเกษตร
ดีขึ้น เกษตรมีรายได้
เพียงพอ

คุณภาพชีวิตของเกษตร
ดีขึ้น เกษตรมีรายได้
เพียงพอ

การขับเคลื่อนนโยบายนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาหรับปลูกมันสาปะหลังให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร
เกี่ยวกับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
เน้นให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นโยบายทางด้านการเกษตร
มีความเหมาะสมและชัดเจน

เพิ่มการจัดการทางด้านการตลาดให้
มีความเหมาะสม

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช
ตามความเหมาะสมของพื้นที่

เน้นให้คุณภาพแป้งมัน เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

จัดการพื้นที่ปลูกให้มีความมีเหมาะสม

สนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นการต้นทุน
การผลิต
ราคาผลผลิตเป็นที่ยอมรับ

สนับสนุนให้เกษตรกร
มีการปรับปรุงบารุงดิน
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพดิน

ภาพที่ 7 ต้นไม้วัตถุประสงค์สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกมันสาปะหลัง
4. การวิเคราะห์ทางเลือกหรือกลยุทธ์ )Alternative Option or Strategies Analysis)
จากต้นไม้วัตถุประสงค์ )Objective Tree : OT( ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอน
ต่อมาคือการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บน OT เพื่อกาหนดให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพียงทางเลือก
เดียวเพื่ อใช้ ก าหนดกลยุ ทธ์ของโครงการ ที่ จะใช้ ในการพั ฒนาโครงการฯ พร้ อมที่ จะดาเนิ นการหรือน าเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ และเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และแผนการดาเนินโครงการ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ปัญหาซึ่งนามาซึ่งการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ดังภาพที่ 6 และ7 ทาให้ได้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ทั้งหมด 3
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 1: สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรเกี่ยวกับการการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูก
มันสาปะหลังให้มีความยั่งยืน กลยุทธ์ 2: เพิ่มการจัดการทางด้านการตลาดให้มีความเหมาะสม และกลยุทธ์ 3:
ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะสอง
5. การกาหนดองค์ประกอบที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการ
หลังจากที่ได้มีการเลือกทางเลือก )Option( หรือกลยุทธ์ของโครงการ )Project Strategy( ที่ดี
ที่ สุ ด ออกมาแล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไป คื อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ข องโครงการที่ ได้ จ าก OT ดั งกล่ า วในการน ามาก าหนด
องค์ประกอบหลักที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการฯ )Project’s Main Element( ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1( วัตถุป ระสงค์ของโครงการในระยาว )Goal( 2( วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการผลลัพ ธ์ )Outcome(
3( ผลลัพธ์ )Output( ที่ต้องการ 4( กิจกรรม )Activities( ของโครงการฯ และ 5( ทรั พ ยากร หรื อ ปั จ จั ย น าเข้ า
)Inputs( ของโครงการ
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6. การกาหนดข้อสันนิษฐาน )Assumptions)
ข้อสันนิษฐานในที่นี้ หมายถึง สภาพปัจจัยที่จะต้องมี )Existing Conditions( หรือกาหนดให้เป็น
เงื่อนไขมาก่อน )Pre-conditions( ว่าจะต้องมีถ้าต้องการความสาเร็จจากการดาเนินงานโครงการ )ภาพที่ 8(

องค์ประกอบหลักที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการ

ข้อสันนิษฐานปัจจัยภายนอก/

วัตถุประสงค์ระยะยาว (Goal)
เกษตรกรมีห ลัก ประกันที่มั่นคง สามารถมีทางเลือกสาหรับ
การปลู ก พื ช เป็ น การสร้า งรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรเพี ย งพอ
สาหรับการดารงชีพ

เกษตรกรมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับในการบริหารเขต
เกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทาให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ (purpose)
-เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมสาหรับ
การปลูกมันสาปะหลัง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพและความ
เหมาะสมของดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ผลงานที่ต้องการ (Output)
แผนการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กิจกรรม (Activity)
การขับ เคลื่อนนโยบายการบริห ารเขตเกษตรเศรษฐกิจและ
การวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยพิ จ ารณาและให้
ความสาคัญจากทุกภาคส่วน
ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนงาน งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการขับเคลื่อน
สาหรับการจัดโซนนิ่งการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร
กรมพัฒนาที่ดิน สามารถขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจและการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สามารถพัฒนาแผนงานโครงการที่/
มีความเหมาะสมและสอดคล้องนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตร รวมถึงจากภาคเอกชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีบทบาทและให้
การสนับสนุนกิจกรรมให้การขับเคลื่อนนโยบาย
เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพที่ 8 องค์ประกอบหลักที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการและข้อสันนิษฐาน/ปัจจัยภายนอก
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูกมันสาปะหลัง
การขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูกมันสาปะหลังภายใต้ การบริหาร
เขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร จะมีหลายระดับตั้งแต่แผนของหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ ระดับกระทรวง
ระดับกรม ในส่วนกลาง แล้วกระจายไปในระดับพื้นที่อย่างเป็ นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ทิศทางวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของนโยบายฯ และตัวชี้วัดความสาเร็จลงสู่แผนระดับต่าง ๆ นั้น
การกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกมันสาปะหลัง
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต มันสาปะหลังให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน สามารถรองรับ
ความต้ อ งการของตลาดในประเทศและต่า งประเทศ ผู้ วิ จัย ได้วิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง จนถึงระดับกรมฯ ตลอดจนได้วิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม พิจารณาปัจจัยทางด้าน
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กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยคานึ งถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงทาแผนกลยุทธ์และเสนอแนวทาง
การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
1.1 กาหนดเขตความเหมาะสมสาหรับการผลิต มันสาปะหลัง โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ที่ดินกับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัย
ทางสังคม และเศรษฐกิจ
1.2 เพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยพิจารณาพันธุ์พืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพดิน และเป็นพันธุ์ที่ปลอด
โรคและแมลง
1.3 สร้างแหล่งน้าเสริมและระบบชลประทานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงคุณ ภาพดิน ตามความสภาพปั ญหาของแต่ละพื้นที่ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การผลิต มันสาปะหลัง เช่น การงดเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การใช้สารอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีทางการเกษตร
1.6 กาหนดเขตความเหมาะสมและไม่เหมาะสมสาหรับพืชเศรษฐกิจอื่นให้สามารถนามาพิจารณา
ความเหมาะสมสาหรับการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสาปะหลังได้
2. ด้านสังคม
2.1 วิ เคราะห์ ปั ญ หาของพื้ น ที่ ชุ มชนของเกษตรกรผู้ ป ลู ก มั น ส าปะหลั ง และพื ช เศรษฐกิ จอื่ น
เพื่อนามาพัฒนากิจกรรมหรือโครงการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.2 พั ฒ นาเทคโนโลยีด้านการพั ฒ นาที่ ดิน ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึ งความต้อ งการของ
เกษตรกรและคนในชุมชน
2.3 สนับ สนุนกิจกรรมที่เป็นศู นย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ ดิน ให้กับเกษตรที่ปลูก มัน สาปะหลัง
เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
2.4 สร้างผู้ น าเกษตรกร )Smart Farmer( ที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถและมี คุ ณ ธรรม จริยธรรม
สาหรับการปลูกมันสาปะหลังโดยเฉพาะเพื่อเป็นผู้นาในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ อลดต้นทุ นการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง เช่น ผลิตท่ อนพั นธุ์
ใช้เอง การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการดินที่เหมาะสม และการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงาน
3.2 พิจารณาการจัดตั้งโรงงาน ระบบการขนส่งที่เหมาะสม รายได้ และผลตอบแทนของเกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกาหนดเขตความเหมาะสมสาหรับมันสาปะหลังและพืชเศรษฐกิจอื่น
3.3 ติดตามความเคลื่อนไหวการผลิต ผลผลิต และคุณ ภาพผลผลิต ของตลาดมันสาปะหลังใน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อนามาวิเคราะห์การเพิ่มศักยภาพให้ทันกับคู่แข่งทางการค้าได้
4. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
4.1 วางแผนงานโดยพิ จารณาปั จจั ย จากล่ างขึ้ น บน )Bottom-Up( ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คนเป็ น
ศูนย์กลางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับมันสาปะหลังและพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
4.2 เสนอนโยบายความรับ ผิดชอบเรื่องงานวิจัยและพั ฒนา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กากับดูแลตั้งแต่การผลิต การจัดการ การดูแลรักษา เก็บเกี่ยวจนถึงการนาผลผลิตสู่โรงงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
งานวิจัยร่วมกัน
4.3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะให้กับ
เกษตรกรในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามความเหมาะสมของพื้นที่
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4.4 กาหนดนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก มันสาปะหลัง ในพื้นที่ที่
ไม่ เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยมาปลูกอ้อยหรือพืชอื่น ที่มีความเหมาะสมแทน เช่น การให้ สินเชื่อดอกเบี้ ยต่า
สาหรับการซื้อปัจจัยการผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน
4.5 สนับสนุนให้รัฐบาล สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกหรือเกษตรกร
ที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดการการผลิต เช่น ค่าเตรียมดิน พันธุ์พืช ค่าขนส่ง ฯลฯ
อภิปรายผล
การกาหนดปัจจัยในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อปลูกมันสาปะหลัง อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสี มา ปั จจัยที่ ได้จากการศึ กษาในครั้งนี้ ที่ ป ระกอบด้วย ด้านสังคม ได้แก่ ประสบการณ์ ด้านการปลู ก
มันสาปะหลัง พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร การเข้ารับการอบรมของเกษตรกร การจ้างแรงงาน และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช คุณภาพดิน และความเหมาะสมของพันธุ์พืช แสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความสาคัญกับปัจจัยที่นามาใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่ าปัจจัยทางด้านกายภาพ
อย่างเดียว ตามที่ หน่ วยงานที่รับ ผิดชอบได้กาหนดความเหมาะสมทางกายภาพสาหรับ ใช้ในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kriyunwong et al )2005( ที่ได้เสนอแนะในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งเรื่องที่ดินในระยะยาวไว้ว่า รัฐควรกาหนดนโยบายการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งประเทศเพื่อ
จาแนกการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานรัฐและการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในสภาพความเป็นจริง มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินไปสู่ ทางออกการจัดการที่ดินโดย
ชุมชนร่วมกันและสอดคล้องกับระบบนิเวศตามการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หลังจากศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแบบองค์รวม โดยใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สาหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และนาไปสู่การพัฒนาโครงการอย่าง
มีเหตุมีผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Fresco et al )1989( ที่มีความ
คิดเห็นว่า การวางแผนการใช้ที่ดินมิได้สิ้นสุดลงในขั้นตอนการชี้แนะว่าที่ดินจะใช้ทาอะไรดีที่สุด แต่จะต้องรวมถึง
การจัดทามาตรการทุกด้านจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ที่ ดินเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการใช้ที่ดินนั้น การวางแผน
การใช้ที่ดินจึงมุ่งไปที่การระบุถึงโครงการ แผนงาน และนโยบายที่จะทาให้บรรลุถึงความต้องการ โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับการปลูกมันสาปะหลัง ใน
พื้นที่อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพิจารณาจากปัญหาของพื้นที่ นาปัญหาของพื้นที่มากาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย )Stakeholders( ทุกภาคส่วน
รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่แบ่งตามเขตความเหมาะสมของพื้นที่ )Land Suitability( เพราะปัญหาหลัก
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับปลูกมันสาปะหลัง
ยั ง ไม่ มี ร ะบบการระบบการจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากข้ อ มู ล ของ Land Development
Department )2013( ที่พบว่า เมื่อนาการใช้ประโยชน์ที่ดินมาซ้อนทับกับข้อมูลความเหมาะสมของดินสาหรับ
มันสาปะหลัง อาเภอด่านขุนทด จะพบว่า มีเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย และไม่
เหมาะสม จานวน 368,075 ไร่ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 42.4 ของพื้ น ที่ ทั้ งหมด ซึ่ ง ในอนาคตคาดว่าอาจส่งผลให้ ดิน มี
ความเสื่อมโทรม เกิดการใช้ประโยชน์ไม่ยั่งยืนหากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบาย
การวางแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน สาหรับ การปลูกมั น สาปะหลังให้ เกิดความยั่งยืน โดยใช้ แนวคิ ดการพั ฒ นา
โครงการแบบมีเหตุมีผล จะทาให้เกิดการยอมรับจากเกษตรกร เนื่องจากเป็นแนวทางที่ได้รับความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาและขับเคลื่อนจากสภาพปัญหาเป็นหลัก
มองปัญหาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จะทาให้สามารถนานโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของ Maranet
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)2015( พบว่า นโยบายส่งเสริมการใช้ NGV ไม่เป็นนโยบายที่ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลอย่างครบถ้วน เพราะใช้กรอบ
เงื่อนไขการตัดสินใจที่ผิดพลาด ไม่กาหนดทางเลือกนโยบาย การไม่นาข้อมูลในบริบทอื่นมาใช้วิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจโดยไม่มองการยอมรับของสาธารณะ ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางการกาหนดนโยบายที่สมเหตุสมผลในอนาคต
ด้วยการให้เกิดการมีส่วนร่วม )public participation) ของทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะ
1. การขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับการปลูก มันสาปะหลังให้มีความยั่งยืน
ภายใต้นโยบายการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับการเพิ่มศักยภาพการผลิต มันสาปะหลัง จาเป็นต้องวิเคราะห์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สู่แ ผนพั ฒ นาการเกษตร และยุท ธศาสตร์ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ งเชื่ อ มโยงนโยบายรัฐ บาล
สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดังนั้น จึงควรวางแผนการพัฒนาการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวก่อนการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการขับเคลื่อนให้ทันเวลาและการนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
2. กาหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาโครงการโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการอย่างมีเหตุมีผล )Logical
Framework Approach( และการพัฒนาอย่างยั่งยืน )Sustainable Development( เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการทดแทนการปลูกมันสาปะหลัง เพื่อรองรับผลผลิต
ล้นตลาด และกลไกทางการตลาดโลก เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง เช่น การกาหนดเขตเหมาะสมของพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น โดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม
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