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บทคัดยอ 
 
 เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น มีการใชประโยชนที่ดินขาดหลักการ โดยนําที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสม
สําหรับการเกษตรเพื่อประโยชนอยางอื่น เชน การอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย และอื่นๆ พ้ืนที่ที่ไมอุดมสมบูรณ เมื่อใชเพื่อ
เกษตรกรรมจึงตองลงทุนสูง และขาดการพัฒนาอยางยั่งยืน วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเพื่อวิเคราะหเชิงบูรณาการ
สําหรับกําหนดเขตคุมครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หลักการวิเคราะหใชช้ันขอมูลแผนที่
ความเหมาะสมของดิน สําหรับพืชหลัก 3 ประเภท (ขาว พืชไร พืชสวน) ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน และพื้นที่รัฐไดพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสําหรับเกษตรกรรมแลวสวนใหญก็คือพ้ืนที่ชลประทานเปนตัวกําหนดสําหรับคุมครองเกษตรกรรม ผลที่
ไดรับจากการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงการกระจายในเชิงพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 คิด
เปนรอยละโดยประมาณ 3.27 และ 13.03 ตามลําดับ ผลการศึกษาที่ไดรับไดมีการจัดเก็บขอมูลระบบจึงใชไดในภายหลัง 
ตลอดจนการทําใหเปนปจจุบันไดสะดวก การวิเคราะหในรูปแบบจําลองเชิงพื้นที่จากแนวคิดที่นําเสนสามารถที่จะมีระบบ
รองรับการบริหารและจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อการคุมครองเกษตรกรรมอันเปนอนาคตและการใชที่ดินอยางยั่งยืน 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน ความตองการใชที่ดิน นอกเหนือจากการเพาะปลูกหรือนอกภาคเกษตร มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นไดจากการมีจํานวนหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอลฟ แหลงน้ําเพิ่มมากขึ้น 
และตัวเมืองหรือชุมชนมีการขยายตัวออกไปรอบนอกมากขึ้น พ้ืนที่หรือที่ดินที่ถูกนํามาใชหรือรองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมนอกภาคเกษตรนี้ สวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกมากอน และการเลือกใชพ้ืนที่ ที่ผานมายังไมไดคํานึงถึงความ
เหมาะสมหรือศักยภาพของที่ดินเลย พิจารณาแตเพียงดานเศรษฐกิจเปนหลัก (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2542) รวมทั้งความพรอม
ทางดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เชน มีน้ําประปา ไฟฟา ถนน เปนตน ทําใหบางพื้นที่ถูกนําไปใชประโยชน
ในกิจกรรมนอกภาคเกษตร แลวกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุลไป เชน มีสภาพน้ํา
ทวมหรือน้ําแชชังเปนเวลานาน เนื่องจากมีการไปสรางสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ํา เหลานี้เปนตน นอกจากนี้ที่ดินที่เหมาะสม
ตอการเกษตร ไดถูกนําไปใชเพิ่มมากขึ้น ที่ดินที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงบริเวณที่ตองการใชปจจัยในการเพาะปลูกนอย
ที่สุดหรือดินมีศักยภาพที่จะใหผลผลิตสูงสุด รวมทั้งพื้นที่ชลประทานที่รัฐไดลงทุนไว  

รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้ ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่ 5  
(สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2535) ไดมีการใหจัดทําการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
กําหนดการใชที่ดินที่ปองกันการขยายตัวของเมืองออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่รัฐไดลงทุนไปแลว หรือพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ
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สามารถใหผลผลิตสูง ตอมาในป 2538 กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมออกเปน 4 เขต 
ประกอบดวย ก) เขตคุมครองที่เขมงวดมาก ไดแกพ้ืนที่รัฐบาลไดลงทุนทางดานเกษตรไวแลว เชน พ้ืนที่ชลประทาน ข) เขต
คุมครองที่เขมงวดปานกลาง ไดแกพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณสูง หรือปานกลาง แตอยูในเขตอาศัยน้ําฝน ค) เขต
คุมครองตามควรแกกรณี ไดแกพ้ืนที่มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรบางกรณี เชน บริเวณดินตื้นในเขตลุมน้ําช้ัน 1A, 1B 
ไดมีปลูกไมยืนตน และ ง) เขตคุมครองพื้นที่สงวนไวเพื่ออนุรักษระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ไดแกพ้ืนที่ภูเขา ปาที่
สมบูรณและพื้นที่น้ํา จะเห็นไดวาในการกําหนดพื้นที่คุมครอง ไดเนนภาพกวางในระดับประเทศเปนหลัก และในปถัดมา 
(2539) สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไดทําการศึกษาหาความเหมาะสมของดินในการทําเกษตรกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคุมครองที่ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกรรม โดยพิจารณาจากปจจัยพ้ืนฐาน 8 ปจจัย 
ประกอบดวย ความเหมาะสมของดิน การใชประโยชนที่ดิน ผังเมือง ปาไม ช้ันคุณภาพลุมน้ํา เขตชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมโดดเดน และผลผลิตทางการเกษตร ดวยการนําปจจัยเหลานี้มาวิเคราะหภายใต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กอนทําการวิเคราะหประมวลผลไดนําเอาปจจัยตางๆ มากําหนดคาถวงน้ําหนักในรูปคาคะแนน 
ปจจัยความเหมาะสมของดินไดมีการกําหนดใหคามากสุด การวิเคราะหไดนําเอาปจจัยตางๆ เหลานี้มาซอนทับพรอมกัน 
ผลลัพธที่ได ถูกนํามาจําแนกตามคะแนนที่ไดกําหนดไว ซึ่งไดแบงไว 5 ระดับตามความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรม 
ประกอบดวย 1) พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นที่ 1 2) พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นที่ 2  3) พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นที่ 3  4) พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นที ่
4  และ 5) พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นที่ 5 ผลที่ไดรับกลับพบวายังไมเปนปจจุบัน เนื่องจากใชขอมูลคอนขางเกาและใหรายละเอียด
คอนขางนอย เชนขอมูลแผนการใชที่ดิน พ.ศ. 2536 มาตราสวน 1:250,000 และขอมูลความเหมาะสมของดินจากแผนที่ดินราย
จังหวัด มาตราสวน 1:100,000 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดพิมพออกมาในชวง 2514-2518 นอกจากนี้รูปแบบการวิเคราะหคอนขาง
ซับซอน ทําใหการตรวจสอบกลับหรือตองการ update ขอมูลกระทําไดยาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก็เชนเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของ
กิจกรรมนอกภาคเกษตร ในแงของพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ยิ่งปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้ไปเรื่อย โอกาสที่ที่ดินที่
เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกก็จะไดรับผลกระทบหรือเหลือพ้ืนที่นอยลงไปทุกเวลา  

ดังนั้น ในการลดปญหาหรือปองกันการนําพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไปใชในกิจกรรมนอกภาคเกษตร 
ก็โดยการจัดทําเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมขึ้นมา เพื่อใชเปนขอมูลหรือขอสนเทศเบื้องตนที่นํามาสนับสนุนในการ
เลือกใชพ้ืนที่ การใหไดมาของขอสนเทศเกี่ยวกับเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยการนําเอาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของกบั
การใชที่ดินมาสรางเปนฐานขอมูล กอนนํามาวิเคราะหแบบผสมผสานในรูปแบบเชิงบูรณการภายใตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ผลที่ไดจากการวิเคราะหก็จัดเก็บไวในรูปแบบของฐานขอมูลหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะนํามาปรับปรุง หรือใชรวมกบั
ฐานขอมูลอื่นๆ ในการบริหารการจัดการทรัพยากรที่ดินไดดี 

 
 
2.      วัตถุประสงค 

เพื่อสรางฐานขอมูลสนับสนุนการกําหนดเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมจากการบูรณาการดวยฟงกชันระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
 
3.       พื้นที่ศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเปนพื้นที่ศึกษา ต้ังอยูระหวางเสนรุง(latitude) 
ที่  14°  ถึง 19° องศาเหนือ และเสนแวง (longitude) ที่ 101°  ถึง 106° องศาตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 105,533,963  
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ลานไร  ประกอบดวย 19 จังหวัด  พ้ืนที่สวนใหญใชประโยชนในการเพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝนเปนหลัก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของภูมิภาคนี้ ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด และอื่นๆ  
 สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนแองกระทะหงายขนาดใหญ โดยพื้นที่ลาดเอียงจาก
ดานตะวันตกไปทางตะวันออกเฉียงใต พ้ืนที่ขอบดานตะวันตกและดานใตเปนเทือกเขาสูง สวนตอนกลางของภาคมี
เทือกเขาภูพาน ทําใหภูมิภาคนี้สามารถแบงเปนสองสวน ไดแก แองสกลนคร ซึ่งอยูตอนบนของภาค และแองโคราชอยูทาง
ดานลาง โดยพื้นที่ของแองโคราชมีพ้ืนที่มากสุด ปริมาณน้ําฝนในภูมิภาคนี้อยูในชวง 1,000-2,000 ม.ม./ป โดยทางตอนบน
และดานตะวันออกของภาคมีปริมาณน้ําฝนมากกวาสวนอื่นๆ  
  

4. เงื่อนไขหรือเกณฑการกําหนดพื้นท่ีคุมครองเกษตรกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการนี้ เพื่อกําหนดเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรมหรือพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 3 ประเภท 

ไดแก ขาว พืชไร และไมผล เกณฑท่ีใชกําหนดเขตคุมครองหรือพื้นที่ควรไดรับการคุมครอง เปนพื้นที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เปนพื้นที่นอกเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (ปาโซนซี) เนื่องจากพื้นที่ปาอนุรักษ ไดกําหนดไวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 

ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวที่หายาก และปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการชะลางพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อ
ประโยชนในการศึกษา การวิจัย และการนันทนาการของประชาชน (ชาญณรงค ขยันกิจ, 2535) 

2) เปนพื้นที่นอกเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1A และ 1B เนื่องจากพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1A เปนพื้นที่มี
สภาพปาไมสมบูรณปรากฏอยูในป พ.ศ. 2525 ซึ่งจําเปนจะตองสงวนรักษาไวเปนตนน้ําลําธารและเปนทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ สวนพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1B มีสภาพปาที่เสื่อมโทรมบางแหง เนื่องจากถูกบุกรุกกอนป พ.ศ. 2525 การใช
ที่ดินหรือการพัฒนารูปแบบตางๆ ที่ดินเนินการไปแลวจะตองมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ (สนง.คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ, 2533) 

3) เปนพื้นที่นอกเขตผังเมือง เนื่องจากบริเวณเขตผังเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได
กําหนดการใชที่ดินในบริเวณเมืองเพื่อกิจกรรมตางๆ ไวแลว (สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2539) 

4) เปนพื้นที่ ที่มีศักยภาพหรือดินมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช (ขาว พืชไร และไมผล) ในระดับ
เหมาะสมมาก (Very well suited) หรือช้ันที่ 1 และระดับเหมาะสมดี (Well suited) หรือช้ันที่ 2 ตามระบบการจําแนกความ
เหมาะสมของดินแตละชนิดที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2531) 

5) ถาพื้นที่อยูในเขตชลประทาน ก็จัดใหเปนพื้นที่คุมครองในระดับมากสุดหรือสําคัญที่สุด 
6) เปนพื้นที่นอกเขตแหลงน้ําผิวดิน 

5. แนวทางและขัน้ตอนการศึกษา 
5.1 แนวทางการศึกษา 
ในการศึกษานี้ เพื่อตองการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมหรือบริเวณที่มีศักยภาพตอการปลูกพืชสูง พ้ืนที่ที่

เหมาะสมนี้ควรไดรับการคุมครอง เพื่อกิจกรรมทางดานการเกษตรโดยเฉพาะ ไมควรนําไปใชเพื่อกิจกรรมทางดานอื่น 
ปจจัยที่ใชวิเคราะหเปนปจจัยเชิงพื้นที่ ที่ใหขอมูลหรือขอสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการกําหนดเขตคุมครอง 
โดยนํามาปจจัยเหลานี้มาสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แลวนํามาวิเคราะหดวยการซอนทับตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
ภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในการศึกษาไดวางแนวทางการศึกษาแบงเปนขั้นตอน ดังนี้ 
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reselect 

reselect 

ขอมูล Input (MUNICIPA)*

ขอมูล Input (WSHD_CL)* ขอมูล Input (FOREST_U)*

reselect 

union 

ขอมูลปาไม 
(Zone C)

    ขอมูลชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
        (1A,1B) 

ขอมูลผังเมืองรวม 

ขอมูล Input (SOIL)*

พื้นที่เกษตรกรรม
ขอมูล Input (IRR_PRJ)* 

intersect ขอมูลชลประทาน

พื้นที่นอกเขตชลประทานพื้นที่ในเขตชลประทาน 
CLASS 1** 

intersect ขอมูลความเหมาะสมของดิน

ดินมีความเหมาะสมดีมาก
สําหรับปลูกขาว พืชไร และไมผล 

CLASS 1** 

ดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
สําหรับปลูกขาว พืชไร และไมผล 

CLASS 2** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    * ช้ันขอมูลที่ใชในการวิเคราะห/ศึกษา 
Class 1= พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 (เหมาะสมมาก)   
Class 2= พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 (เหมาะสมปานกลาง) 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการศึกษา 
 
5.2 ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1 
1)  การรวบรวมขอมูลและสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 

ก) การรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลหรือปจจัยที่ใชในการกําหนดเขตคุมครอง และเปนขอมูลที่ใหขอสนเทศหรือขอมูลที่

เกี่ยวของกับคุณลักษณะของพื้นที่ที่ควรคุมครองตามเงื่อนไขหรือเกณฑการกําหนดเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ขอมูล
สวนใหญเหลานี้เปนขอมูลเชิงพื้นที่(แผนที่)และขอมูลเอกสาร ที่รวบรวมจากหนวยงานตางๆ 
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ข) การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
ขอมูลที่ไดรวบรวมไวแลว ถูกนํามาสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ภายใตระบบ GIS ที่มีโครงสราง

ฐานขอมูลตามมาตรฐานกลางของทบวงมหาวิทยาลัย สําหรับฐานขอมูลดิน ไดมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เหมาะสมตอการเพาะปลูกขาว พืชไร และไมผล ขอมูล แหลงขอมูล และช่ือฐานขอมูลที่สรางขึ้นมา ไดสรุปไวในตารางที่ 1  

 
ตารางที่  1 แสดงขอมูล และแหลงขอมูล 
ขอมูล แหลงขอมูล (มาตราสวน) หนวยงาน ชื่อฐานขอมูล 
ดิน แผนที่กลุมดิน 

(1:50,000) 
กรมพัฒนาที่ดิน SOIL 

พ้ืนที่ปาอนุรักษ แผนที่การใชประโยชนที่ดินในเขตปา
(1:50,000) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช 

FOREST_U 

เขตเทศบาล แผนที่เทศบาล กรมการปกครอง MUNICIPA 
ช้ันคุณภาพลุมน้ํา แผนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา  

(1:50,000) 
สนง.นโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม 

WSHD_CL 

พ้ืนที่ชลประทาน แผนที่ชลประทาน กรมชลประทาน IRR_PRJ 
แหลงน้ําผิวดิน ตีความจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 

บันทึกขอมูลในป 2545-2546 
ทบวงมหาวิทยาลัย LU_2546 

 
2)  การจัดทําแผนที่แสดงเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรม 
 ในขั้นตอนนี้เปนการนําฐานขอมูลตางๆ มาวิเคราะหดวยการซอนทับกัน ภายใตระบบ GIS การซอนทับ

สามารถกระทําไดครั้งละ 2 ฐานขอมูล ผลลัพธที่ไดเปนฐานขอมูลใหม ก็นําฐานขอมูลใหมนี้ไปซอนทับกับฐานขอมูลอื่นอีก 
กระทําเชนนี้จนหมดฐานขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห ดังภาพ 

ช้ันขอมูลผลลัพธสุดทายของการวิเคราะห ถูกนํามาจัดเปนหนวยแผนที่ขึ้นมาใหม ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่และเงื่อนไข 

หนวยแผนท่ี เง่ือนไข 
พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 บริเวณที่อยูในเขตพื้นที่ชลประทาน และ/หรือ ดินมีความเหมาะสม

สําหรับการปลูกขาว พืชไร และไมผลในระดับเหมาะสมมาก(ช้ันที่ 1) 
พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 บริเวณที่ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว พืชไร และไมผลใน

ระดับเหมาะสมมาก(ช้ันที่ 2) 
พ้ืนที่นอกเขตคุมครองดานเกษตรกรรม บริเวณที่ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว พืชไร และไมผลใน

ระดับอื่นๆ 
พ้ืนที่ไมไดจําแนกเขตคุมครองดาน
เกษตรกรรม 

บริเวณที่อยูในพื้นที่ปาอนุรักษ(ปาโซนซี) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 
1A และ 1B  พ้ืนที่เทศบาล 

แหลงน้ํา บริเวณที่เปนแหลงน้ํา 
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6. ผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษา พบวาในการกําหนดเขตหรือแผนที่แสดงเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรม 

ประกอบดวยหนวยแผนที่ 6 ประเภท การกระจายตัวของหนวยแผนที่ตางๆ เหลานี้ไดจัดแสดงไวในภาพที่ 2 
พรอมทั้งคํานวณเนื้อที่เปนรอยละของเนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกเปนรายจังหวัด ดังตารางที่ 3 
รายละเอียดของแตละหนวยแผนที่มีดังนี้ 

1) พื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 หมายถึงบริเวณที่อยูภายในเขตชลประทาน และ/หรอื เปนบริเวณที่
มีดินมีความเหมาะสมตอการปลูกขาว พืชไร และไมผล ในระดับเหมาะสมมากหรือช้ันที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 3.27 เปอรเซ็นต (ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรม
ช้ันที่ 1 มากสุดประมาณ 1.30 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนจังหวัดชัยภูมิ 0.5 เปอรเซ็นต สวนจังหวัดที่เหลือพบนอย
กวา 0.2 เปอรเซ็นต ยกเวนจังหวัดอํานาจเจริญซึ่งไมพบพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1  

2) พื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 หมายถึงบริเวณที่มีดินมีความเหมาะสมตอการปลูกขาว พืชไร และ
ไมผล ในระดับเหมาะสมดีหรือช้ันที่ 2 และเปนบริเวณที่อยูนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ    
13.03 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ในระดับนี้พบอยูทั่วทุกจังหวัด แตที่พบมากสุดไดแกจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 
2.65 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนจังหวัดยโสธร 0.98 เปอรเซ็นต สําหรับจังหวัดอํานาจเจริญพบนอยสุด ประมาณ 
0.02 เปอรเซ็นต 

3) พื้นที่นอกเขตคุมครองดานเกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่ที่นอกเหนือ หรือเปนพื้นที่อยูนอกเขตพื้นที่
คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 และ 2 นอกจากนี้ยังอยูนอกพื้นที่ที่ไมไดจําแนกการคุมครองดวย สําหรับหนวยแผน
ที่นี้พบมากสุดประมาณ 62.98 เปอรเซ็นต และพบในทุกจังหวัด สวนจังหวัดนครราชสีมาพบมากสุด ประมาณ 
6.47 เปอรเซ็นต สําหรับจังหวัดมุกดาหารพบนอยที่สุด ประมาณ 0.7 เปอรเซ็นต 

4) พื้นที่หนวยสัมพันธ (Association unit) หมายถึงหนวยแผนที่นี้ประกอบดวย พ้ืนที่คุมครอง
เกษตรกรรมชั้นที่ 1, 2 และพื้นที่นอกเขตคุมครอง อยูผสมกันไป ไมสามารถแยกออกเปนหนวยแผนที่เดียวได 
ดวยขอจํากัดในการจัดทําแผนที่ สําหรับหนวยแผนที่ในระดับนี้พบประมาณ 4.93 เปอรเซ็นต 

5) พื้นที่อนุรักษ หมายถึงบริเวณที่ไมไดนํามาจําแนกหรือกําหนดเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรม เชน 
พ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ัน 1A และ 1B ฯลฯ สําหรับหนวยที่นี้พบประมาณ 14.35 เปอรเซ็นต 

6) แหลงน้ํา เปนแหลงน้ําที่ไดจากแปลความหมายจากขอมูลภาพถายดาวเทียม ที่บันทึกภาพในชวงป 
2545-2546 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.44 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 3 แสดงเนื้อที่ (รอยละ) ของหนวยแผนที่พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมใน 19 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     เนื้อที่รอยละ 
* 

 
 
 
หนวยแผนที่ ** หน

อง
คา
ย 

เลย
 

อุด
รธ
าน
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ลน
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นค
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ินธ
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กน
 

มุก
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ภูม
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มห
าส
ารค
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รอ
ยเอ

็ด 
ยโ
สธ

ร 
นค

รร
าช
สีม

า 
บุรี

รัม
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ศร
ีสะ

เกษ
 

สุริ
นท

ร 
อํา
นา
จเจ

ริญ
 

อุบ
ลร
าช
ธาน

 ี
ทั้ง

หม
ด 

1 0.14 0.03 0.09 0.10 0.03 0.03 0.11 0.18 0.02 0.50 0.18 0.11 0.06 1.30 0.17 0.02 0.04 - 0.15 3.27 
2 0.44 1.07 0.35 0.76 0.63 0.15 0.15 0.8 0.54 1.3 0.78 0.47 0.98 2.65 0.77 0.6 0.43 0.02 0.14 13.03 
3 3.04 1.12 4.79 3.99 2.21 1.39 3.15 3.40 0.70 3.17 2.32 3.94 1.18 6.47 4.52 4.14 4.56 1.72 7.18 62.98 
4 0.33 0.48 0.63 0.55 0.24 0.53 0.17 1.06 0.21 0.17 0.05 0.05 0.11 0.15 0.05 0.04 0.01 0.01 0.06  4.93 
5 0.26 3.55 0.70 0.17 0.09 0.31 0.45 0.76 0.98 2.39 - 0.06 0.11 1.77 0.46 0.44 0.16 0.18 1.52 14.35 
6 0.14 0.02 0.07 0.14 0.10 0.04 0.09 0.15 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.08 0.07 0.07 0.07 0.01 0.22 1.44 

 รวมทั้งหมด 100 
หมายเหตุ  * เนื้อที่รอยละ เทียบกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

 
 
 
 

 **  1 หมายถึง พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 
2 หมายถึง พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 
3 หมายถึง พ้ืนที่นอกเขตคุมครองดานเกษตรกรรม 
4 หมายถึง พ้ืนที่หนวยสัมพันธ (Association unit) 
5 หมายถึง พ้ืนที่อนุรักษ (ปาไมและช้ันคุณภาพลุมน้ํา) 
6 หมายถึง แหลงน้ํา 
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7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเพื่อกําหนดเขตคุมครองพื้นที่ดานการเกษตรกรรมนี้ พอสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
1) ปจจัยที่ใชเปนเกณฑกําหนดเขตคุมครอง มีทั้งหมด 5 ปจจัย ไดแก 1) ขอมูลดิน (ความเหมาะสม

ของดิน) 2) พ้ืนที่ปาอนุรักษ 3) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 4) พ้ืนที่ชลประทาน และ 5) พ้ืนที่เขตเทศบาล ปจจัย
ทั้งหมดเหลานี้ถูกนํามาสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ โดยมีโครงสรางฐานขอมูลตามมาตรฐานกลางของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 

2) การวิเคราะหพ้ืนที่ใชวิธีการซอนทับระหวางฐานขอมูลปจจัยที่ไดเตรียมไว กระทําการซอนทับจน
ครบทุกฐานขอมูล ผลสุดทายไดฐานขอมูลขึ้นมาใหม พรอมทั้งจัดหนวยแผนที่ใหใหม  ไดแก 

(1) พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 
(2) พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 
(3) พ้ืนที่นอกเขตคุมครองดานเกษตรกรรม 
(4) พื้นที่หนวยสัมพันธ 
(5) พ้ืนที่อนุรักษหรือไมไดจําแนกเขตคุมครองดานเกษตรกรรม 
(6) แหลงน้ํา 

3) การกําหนดเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรม ไดเนนเฉพาะปจจัยคุณสมบัติของดินในดานความ
เหมาะสมของดินตอการปลูกขาว พืชไร และไมผล เปนหลัก รวมทั้งการอยูในและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 

4) สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 และ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 
3.27 และ 13.03  เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนใหญพบในพื้นที่ลุมของลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขา สวนพื้นที่นอก
เขตคุมครองและพื้นที่อนุรักษ มีเนื้อที่ประมาณ 62.98 และ 14.35 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

5) การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหพ้ืนที่ในการศึกษานี้ ทําให
การทํางานหรือการประมวลผลไดคอนขางรวดเร็ว แตขอมูลที่นํามาประมวลผลควรจัดทําไวเปนฐานขอมูลเชิง
พ้ืนที่กอน เพื่อใหการจัดการขอมูลเปนระบบ และสามารถเขามาปรับปรุงไดสะดวกในภายหลัง  

 
7.2 ขอเสนอแนะ 

1) ปจจัยที่นํามาใชในการกําหนดเขตคุมครองพื้นที่ดานเกษตรกรรมคอนขางนอย และในการจัดระดับ
การคุมครองไวเพียง 2 ระดับ (พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 และ 2) และเปนการศึกษาในระดับภูมิภาค ดังนั้น
หากตองการศึกษาในระดับจังหวัด ก็ควรใชปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ เพิ่มเติมเขาไปอีก 

2) เนื้อที่ของพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมในแตละช้ันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะถามีการเพิ่ม
พ้ืนที่ชลประทาน เนื่องจากบริเวณใดถามีพ้ืนที่ชลประทาน ก็จัดใหบริเวณนี้อยูในพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 
1  

3) ฐานขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหควรมีความถูกตองทั้งในเชิงของตําแหนง(เทียบกับขอมูล
ตนฉบับ) และในเชิงของขอมูลคุณสมบัติ(มีความเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่) เพื่อลดความผิดพลาดจากการใช
ฐานขอมูลเหลานี้  
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