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Abstract     
          An environmentally sensitive is a fragile 
ecosystem area where the conservation of the natural 
environment is sustained by legal controls. The study 
aims to establish information regarding 
environmentally sensitive areas with the integrated 
landscape elements. The study area covers 
extensively in Northeastern Thailand. The North-
east’s environmentally sensitive areas include 
national parks, wildlife sanctuaries, conservation 
forests, important wetlands, watershed class, steeply 
sloping land and highly potential saline soils. These 
were collected and digitally established using GIS 
based on 1:50,000 scale. The overlay operation was 
consequently performed with criteria that the highly 
sensitive areas, based on the areas and its 
surroundings of national parks, wildlife sanctuaries, 
conservation forests, important wetlands watershed 
class, steeply sloping land and highly potential saline 
soils. The environmentally sensitive areas could be 
portrayed and cover 17.88, 31.94 and 50.17 % of the 
entire northeast for high, moderately sensitive areas 
and others respectively. The GIS-based information 
provides a promising tool widely accepted for the 
ability to visualize the environmentally sensitive areas. 
These include overall insight into its causes from the 
factors defined spatially and quantitatively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
 พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมเปนพื้นที่ที่มีระบบ
นิเวศที่ออนไหว ซ่ึงตองพัฒนาสูความยั่งยืนโดยการ
ควบคุมของรัฐ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ 
การสรางสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม
ดวยองคประกอบเชิงบูรณาการของพื้นที่ พื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด พื้นที่
ออนไหวตอสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบไปดวย พื้นที่คุมครองดานสิ่งแวดลอมและ
พื้นที่เสี่ยงดานกายภาพอื่นๆไดแก อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธสัตวปา การใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ ความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงดินเค็ม ชั้น
คุณภาพลุมน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา เปนตน ซ่ึงไดกําหนด
เง่ือนไขระดับความออนไหวตอสิ่งแวดลอมไว เปน 
ออนไหวมาก ปานกลาง และพื้นที่อ่ืนๆ ผลการศึกษา
พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมมาก ปานกลาง และพื้นที่อ่ืนๆ คิดเปนรอย
ละ  17.88 31.94 และ  50.17 ตามลําดับ  ผล
การศึกษายังไดแสดงแผนท่ีในระดับ 1: 50,000 พรอม
ทั้งแสดงเนื้อที่พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมในฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศ  ซ่ึ ง เปนฐานขอมูลที่ยอมรับอยาง
กวางขวางเราสามารถจัดเก็บชั้นขอมูลปจจัยแยกแตละ
ชั้น และสามารถตรวจสอบโดยรวมสาเหตุที่ออนไหวทั้ง
เชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ  
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ที่
ถูกกําหนดเปนเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ สงวน และ
คุมครอง ไวหลายพื้นที่ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
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พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน เขตพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 พื้นที่ชุม
น้ําระดับนานาชาติและระดับชาติ เปนตน พื้นที่เหลานี้ถือ
เปนพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี
ความเปาะบางทางสิ่งแวดลอมที่งายตอการชะลางพังทลาย
ของดิน ถามีการบุกรุกทําลายจะทําใหเกิดการเสื่อมโทรม
และการสูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศ สงผลให
ทรัพยากรและความหลายหลายทางชีวภาพลดลง ซ่ึงจะมี
ผลเสียทั้งทางตรงและทางออมกับมนุษยในระยะยาว 
 ขอมูลพื้นที่อนุรักษดังกลาวไดถูกจัดเก็บในลักษณะ
ขอมูลเชิงเดี่ยว การศึกษาครั้งนี้จึงไดนําขอมูลเหลานี้มา
บูรณาการดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พรอมทั้งนํา
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมาวิเคราะหรวมดวยไดแก 
ขอมูลความลาดชันของพื้นที่ ขอมูลพื้นที่ที่เสี่ยงตอดินเค็ม 
พื้นที่ ไมริมน้ํ า  เพื่อสะทอนให เห็นพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดชัดเจนแมนยํา
ตามตําแหนงภูมิศาสตรมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสามารถนําไปใช
ประกอบการวางแผนการอนุรักษและจัดการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางสมดุลและสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป โดยในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อสรางสารสนเทศพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่ งแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 Paul อธิบายการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการอนุรักษ และการใชงานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
สมดุลยภาพภายในอุทยานปรินซวิลเลียม ที่มีลักษณะเปน
พื้นที่ปาติดชายฝงทะเล ในลุมน้ําควอนติโค ตอนเหนือของ
รัฐเวอรจีเนีย โดยยกตัวอยางหนึ่งของการจัดการดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรคือ การคํานวณหาเสนทางเดินเทาที่
เหมาะสม ดวยแบบจําลองพื้นที่ออนไหว (Sensitive Area 
Model : SAM) ที่พัฒนาโดยอุทยานแหงชาติ Glacier 
ภายใตการสนับสนุนของ ESRI's Olympia โดยพัฒนาเปน
สวนขยายของโปรแกรมประยุกตอารกวิว ปจจัยที่นําเขา
แบบจําลองแบงเปน 3 กลุม 14 ชั้นขอมูลไดแก 1) กลุม
แหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตวที่หายาก ประกอบดวยชั้น
ขอมูลพื้นที่ตนสน, ตนเฮม-ล็อค, Isotria medeoloides, 
สนขาว, Carex vestita, บึงน้ําซับ, ลําน้ํา, ตนน้ําหวยค
วอนติโค และพื้นที่ความลาดชันมากกวา 25 องศา 2) 
กลุมจุดที่ตั้งคายพักแรมของผูมาเยือน  ประกอบดวยชั้น

ขอมูลที่ตั้งคายพักแรมโชปาวามสิค, จุดพักผอนหยอน
ใจของผูมาเยือน และเสนทางเดินเทา 3) กลุมแหลง
โบราณสถานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ขึ้น
ทะเบียน  ประกอบดวยชั้นขอมูลสิ่ งกอสร างทาง
ประวัติศาสตร และ แหลงแรไพไรต แตละชั้นขอมูลจะมี
การกําหนดระยะแนวกันชนและคาน้ําหนักความ
ออนไหวแตกตางกัน ตามความเห็นชอบของคณะที่
ปรึกษาที่ทําหนาที่บริหารจัดการอุทยาน เมื่อนําปจจัย
และเงื่อนไขที่กําหนดมาเขาแบบจําลองพื้นที่ออนไหว 
ทําใหไดผลลัพธเปนพื้นที่ที่มีความออนไหวระดับต่ําเปน
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสรางเสนทางเดินเทาใหม 
สําหรับพื้นที่ที่มีความออนไหวระดับปานกลางถึงสูง ก็
จัดเปนพื้นที่ที่ตองคุมครองรักษาตอไป 
 Wisconsin Department of Natural 
Resource [WDNR] (2006) อธิบายถึงการศึกษาพื้นที่
ออนไหวตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนพื้นที่กันออกในการทํา
แผนที่ขอบเขตพื้นที่รองรับน้ําเสียจากชุมชน เพราะ
พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมเปนพื้นที่ที่มีคุณคาที่
จะตองปกปอง คุมครองเพื่อรักษาภูมิทัศนและคุณภาพ
ที่ดีของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการจัดทําแผนที่ขอบเขต
พื้นที่รองรับน้ําเสียจากชุมชนจะตองไมตั้งอยูในพื้นที่
ออนไหวตอสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากภาพถายทาง
อากาศรวมกับปจจัยทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอมที่อยู
ใกลเคียงกับแหลงน้ําไดแก พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ชายฝงที่
หางจากแหลงน้ําเปนระยะ 1,000 ฟุต และหางจาก
แมน้ํา/ลําน้ําเปนระยะ 300 ฟุต  พื้นที่น้ําทวมถึงหรือ
น้ําทวมซํ้าซาก พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง (ความลาดชัน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 12) พื้นที่ เสี่ยงตอดิน
พังทลายสูง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงพื้นที่บนที่ดอน
อ่ืนๆ ไดแก พื้นที่รับน้ํา/สูญเสียน้ําใตดิน พื้นที่ปาไม
ตามกฎหมาย พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวที่กําลังจะ
สูญพันธุ และแหลงโบราณคดี  
 Larsen, et al. (1991) อธิบายกระบวนการ
จัดการการเจริญเติบโตของเมืองเทลเลอะ รัฐโคโลราโด 
ซ่ึงมีการระบุถึงโอกาสการพัฒนาเมืองและการสงวน
รักษาพื้นที่ โดยการพัฒนาแตละพื้นที่นั้นจะตองมีการ
ประเมินจุดคุมทุน  โดยพิจารณาจากคลังขอมูลที่
เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทั้งหมด เพราะเมืองนี้ถือเปน
เมืองอุทยานปาไมเกือบทั้งพื้นที่ จากขอมูลระบบ
นิเวศวิทยานี้ทําใหสามารถระบุพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่ งแวดลอม ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ ถูกพิจารณาใหมีความ
ออนไหวหรือไมเหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่  แตควร
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จะมีการคุมครองพื้นที่ใหมีสภาพที่สมบูรณ เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาจากปจจัยที่สําคัญไดแก 
พื้นที่เสี่ยงมากตอแผนดินไหว พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม ลําน้ําและชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่เขาที่
สูงกวา 3,800 เมตร และพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสําหรับสัตว
ปา แลวนําปจจัยเหลานี้มาวิเคราะหดวยฟงกชันการ
ซอนทับของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหสามารถ
ระบุตําแหนงพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมไดชัดเจน แลวมี
การจัดทําแผนการจัดการพื้นที่นั้นๆ 
           โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด (2546) ไดจัดทําแผนที่พื้นที่
ออนไหวดานสิ่งแวดลอมตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
มลพิษสูง และพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมตอการสราง
ระบบกําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ใน
พื้นที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช
ประกอบการพิจารณา และประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการดําเนินงาน โดยใชหลักการกันพื้นที่ออก 
ที่ละพื้นที่ตามลําดับปจจัยและเงื่อนไขที่กําหนด ทําใหได
ระดับความออนไหวของพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมเปน 3 ระดับ 
คือ สูงมาก สูง และปานกลางถึงต่ํา โดยแตละระดับจะมี
ปจจัยและเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันคือ   
 พื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมตอการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง มีปจจัยและเง่ือนไขดังนี้  1) 
พื้นที่ออนไหวระดับสูงมาก ประกอบดวยพื้นที่ที่พักอาศัย
และรัศมีโดยรอบ 100 เมตร เขตอุทยานแหงชาติและรัศมี
โดยรอบ 1 กิโลเมตร พื้นที่ปาอนุรักษในเขตปาสงวน
แหงชาติและรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร พื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา 1A และรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร แหลงโบราณ 
สถานและรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร พื้นที่ สปก. พื้นที่ผัง
เมืองรวม  2) พื้นที่ออนไหวระดับสูง ประกอบดวยพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 2A และ 2B พื้นที่ปาเศรษฐกิจ พื้นที่
แหลงน้ํา แมน้ําและรัศมีโดยรอบ 300 เมตร ที่ตั้งโรงผลิต
น้ําประปาหรือโรงสูบน้ําแรงต่ําและรัศมีโดยรอบ 700 
เมตร พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมสูง พื้นที่ที่มีสภาพเปนปาใน
ปจจุบัน พื้นที่น้ําบาดาลที่มีศักยภาพการใหน้ํา หรือเปน
พื้นที่คุมครองและ วิฤตน้ําบาดาล พื้นที่ชลประทานขนาด
ใหญ 3) พื้นที่ออนไหวระดับปานกลางถึงต่ํา ประกอบดวย
พื้นที่ที่นอกเหนือจากขอ 1) และ ขอ 2)    

พื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมตอการสรางระบบ
กําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล มีปจจัย
และ เ งื่ อน ไขดั งนี้  1 )  พื้ นที่ อ อนไหวระดับสู งมาก 

ประกอบดวยพื้นที่ ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่
โบราณสถานและรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร พื้นที่
สนามบินและรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร  พื้นที่ชุมชน 
พื้นที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ พื้นที่ผัง
เมืองรวม 2) พื้นที่ออนไหวระดับสูง ประกอบดวยพื้นที่
แหลงน้ํา แมน้ํา คลองชลประทานและรัศมีโดยรอบ 
300 เมตร ที่ตั้งโรงผลิตน้ําประปาหรือโรงสูบน้ําแรงต่ํา
และรัศมีโดยรอบ 700 เมตร พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมสูง 
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ  พื้นที่ที่มีสภาพเปนปาในปจจุบัน 
พื้นที่น้ําบาดาลที่มีศักยภาพการใหน้ํา หรือเปนพื้นที่
คุมครองและวิกฤตน้ําบาดาล พื้นที่ชลประทานขนาด
ใหญ พื้นที่ สปก.  พื้นที่รัศมีโดยรอบพื้นที่ชุมชน 300 
เมตร  3 )  พื้ นที่ อ อน ไหวระดับปานกลางถึ งต่ํ า 
ประกอบดวยพื้นที่ที่นอกเหนือจากขอ 1) และ ขอ 2) 

สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548) ไดจัดทํา
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ในพื้นที่
เ ขต เศรษฐกิ จชายแดน  จั งหวัด เชี ยงราย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถใชเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนางานดานการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ทั้งในเชิงการปองกันแกไขและลด
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ ค า ด ว า อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศิลปกรรม ในเชิง
การสงเสริมงานดานการจัดการ และในเชิงของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษานี้จะให
ความสําคัญกับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
ประสานรวมกับผลการศึกษาเชิงพื้นที่ที่มาจากการใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในการกําหนดพื้นที่
ออนไหวตอโครงการพัฒนา เพื่อเปนพื้นที่อนุรักษหรือ
พื้นที่ที่มิใหโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น เขาไปรบกวน
พื้นที่ดังกลาว  โดยกําหนดปจจัยและเงื่อนไขดังนี้ เปน
พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A 1B 
พื้นที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 พื้นที่ชุมน้ํา 
พื้นที่ โบราณสถานและรัศมีโดยรอบ  1 กิโลเมตร 
โรงเรียนหรือวัดและรัศมีโดยรอบ 200 เมตร พื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการทําการเกษตรกรรมระดับที่ 1 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 การวิเคราะหพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมใน
การศึกษาครั้งนี้อยูในระดับภูมิภาค ซ่ึงจะมองเห็น
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ภาพรวมทั้งหมด ถาหากมีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวกับการใชที่ดินในพื้นที่ที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม จะมี
ผลกระทบในทางลบ  ซ่ึงไมรวมเอาความออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมเฉพาะเรื่อง ในระดับโครงการเชน พื้นที่
อ อน ไหวต อสิ่ ง แวดล อมในกรณีการสร า ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบกําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบ การพัฒนา
เมือง  โรงผลิตน้ําประปาหมูบาน พื้นที่ใหน้ําบาดาล แหลง
โบราณสถาน แหลงชุมชนหรือที่พักอาศัย เปนตน หากมี
การดําเนินการในระดับโครงการ จึงมีความจําเปนตอง
ศึกษาและใชมาตราสวนที่ละเอียดขึ้น ตลอดจนการ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องนั้นๆ  
 
4.พื้นที่ศึกษา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ภาพ
ที่ 1) ตั้งอยูระหวาง
เสนรุงที่ 14o 14" - 
18o 27" และระหวาง
เสนแวงที่ 101o 15" 
- 105o 35"  พื้นที่สวน
ใหญรองรับดวยหิน
ชุ ด โ ค ร า ช  มี
สวนประกอบเปนหิน
ทราย ที่มีหินดินดาน 
หิ น ก ร ว ด มน  หิ น
ตะกอน และหินเกลือ
แทรกอยู ลักษณะภูมิ
สัณฐานทั่ ว ไป เปน
พื้นที่ราบขั้นบันไดระดับต่ํา-กลาง ทําใหมีการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
 
5.วิธีการศึกษา 
 จัดทําสารสนเทศพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยตางๆ เพื่อใหทราบแนว
ทางการวิเคราะหและปจจัยที่จําเปนตอพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอม แลวกําหนดคาเง่ือนไขใหแกชั้นขอมูลปจจัย
เหลานั้น เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้ 

5.1 รวบรวมชั้นขอมูลปจจัย 
 จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ทําใหไดชั้นขอมูล
ปจจัยดังตารางที่ 1 ซ่ึงมีขอมูลคุณลักษณะดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ชั้นขอมูลปจจัย   
ชั้นขอมูล มาตราสวน ที่มา 

เขตอุทยานแหงชาติ 1:50,000 
เขตรักษาพันธสัตวปา 1:50,000 
การใชประโยชนที่ดินใน
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 

1:50,000 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1:50,000 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

พ้ืนที่ชุมน้ําระดับ
นานาชาติ และระดับชาต ิ

หลากหลาย สํานักงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  2548 

   
พ้ืนที่ปาริมน้ํา 1:50,000 
พ้ืนที่เสี่ยงตอดินเค็ม 1:50,000 
ความลาดชันของพื้นที่ 1:50,000 

ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ตารางที่ 2 ขอมูลคุณลักษณะของชั้นขอมูลปจจัย 
ชั้นขอมูล ขอมูลคุณลักษณะ 

เขตอทุยาน
แหงชาต ิ

NP1 = เขาใหญ, ภูกระดึง, น้ําหนาว, ภูพาน, ภูเรือ, ตาดโตด, 
แกงตะนะ, ทับลาน, ภหูินรองกลา, ภูเกา-ภูพานคํา, 
ภูจอง-นายอย, ภูผายล, ภูผาเทิบ, ภูเวียง, ภูผามาน, 
ผาแตม, ภูสระดอกบัว, ไทรทอง, นาแหว, ตาพระยา
,เขาพระวิหาร, น้าํพอง 

NP2 = นอกเขตอุทยานแหงชาต ิ
 

เขตรกัษา
พันธสัตวปา 

LN1 = ภูเขียว, ภูหลวง, ภูวัว, ยอดโดม, พนมดงรัก, ภสูีฐาน, 
หวยศาลา, หวยทับทนั-หวยสําราญ, ดงใหญ, ตะ
เบาะหวยใหญ 

LN2 = นอกเขตรักษาพันธสัตวปา 
การใช
ประโยชน
ที่ดินในพื้นที่
ปาสงวน
แหงชาต ิ

ZC = ปาเพ่ือการอนรุกัษ       
ZE = ปาเศรษฐกจิ  
ZA = ปาเพ่ือการเกษตร 
ZN = พ้ืนที่กันออก 
ZU = นอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ

พ้ืนที่ชุมน้ํา
ระดับ
นานาชาติ 
และ
ระดับชาต ิ

WL1 = หนองกอมเกาะ, หนองปลาคณู, บึงเกลือบอเกลือ, 
หนองสามหม่ืน, หวยเสือเตน, แกงละวา, ดนูลําพัน, 
เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง, ลุมน้ําโมงตอนลาง, 
เขตหามลาสัตวปาหนองหัวคู, หนองหานกุมภวาป, 
หนองหาน, เขตหามลาสัตวปาหนองแวง, หนอง
ละหาน, แมน้ํามูล, สบแมน้ํามูล-ชี, ลําปลายมาศ, 
เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยจรเขมากและเขต
หามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยตลาด, เขตหามลาสัตว
ปาอางเก็บน้ําสนามบิน, ลําโดมใหญ, แมน้ําโขง, เขต
รักษาพันธุสตัวปาภูเขยีว, แมน้ําสงคราม 

WL2 = รัศมีโดยรอบ 500 เมตร ของพ้ืนที่ WL1 
WL3 = นอกเขตพื้นทีชุ่มน้ํา 

ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา 

WC1 = 1A 
WC2 = 1B 
WC3 = 2 
WC4 = 3 
WC5 = 4 
WC6 = 5 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศกึษา 
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ชั้นขอมูล ขอมูลคุณลักษณะ 

ความลาดชัน
ของพ้ืนที ่

SL1 = 0-10 % 
SL2 = 10-35 % 
SL3 = มากกวา 35 % 

พ้ืนที่เสี่ยงตอ
ดินเค็ม 

SR1 = เสี่ยงมาก 
SR2 = เสี่ยงปานกลาง 
SR3 = เสี่ยงนอย 
SR4 = ไมเสี่ยง 

พ้ืนที่ปา
ริมน้ํา 

FR1 = ปาไมผลัดใบ, ปาพลัดใบ, สวนปา, ไรราง, ปาทีฟ่นฟู
ตามธรรมชาต,ิ ไมริมน้ํา, ทุงหญาสลับไมพุมเตี้ย 

FR2 = นอกเขตพื้นที่ปาริมน้ํา 

 
5.2  กําหนดเงื่อนไขของพื้นที่ออนไหวตอ

สิ่งแวดลอม 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดเงื่อนไขของแตละชั้น
ขอมูลปจจัย เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบงระดับ
พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมเปน 3 ระดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เงื่อนไขการกําหนดระดับพื้นที่ออนไหวตอ 
               สิ่งแวดลอม 
ระดับความ
ออนไหวตอ
ส่ิงแวดลอม 

เง่ือนไข 

มาก 
(Level1) 

NP1 / LN1 / ZC / (WL1 + WL2) / WC1 /  WC2  / 
SL3 / SR1 

ปานกลาง 
(Level2) 

( ! Level1) + (ZE / ZA / ZN / WC3 / SL2 / SR2 / 
FR1) 

พื้นที่อื่นๆ 
(Level3) (! Level2) 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย ' / ' = หรือ ' + ' = และ ' ! ' = ไมเทากับ 
 

5.3 วิเคราะหหาพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม 
 วิเคราะหหาพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมตามชั้น
ขอมูลปจจัยและเงื่อนไขขางตน ดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใชฟงกชันการซอนทับแบบยูเนียน ดังภาพ
ที่ 2 ทําใหไดผลลัพธเปนพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี
การกําหนดระดับความออนไหวตอสิ่ งแวดลอมเปน 
ออนไหวมาก ปานกลาง และพื้นที่ อ่ืนๆ โดยพื้นที่ อ่ืนๆ 
หมายถึงพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ออนไหวมากและปาน
กลาง 

 

 
ภาพที่ 2 แนวทางการวิเคราะหหาพื้นที่ออนไหวตอ

สิ่งแวดลอม 

6. ผลการศึกษา 
 จากการวิ เ ค ร า ะห ห าพื้ นที่ อ อน ไหวต อ
สิ่งแวดลอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงนําชั้นขอมูลปจจัยทั้ง 8 ชั้น
ขอมูล (แสดงดังภาพที่ 3) มาซอนทับแบบยูเนียนดวย
เง่ือนไขที่กําหนด ทําใหไดผลดังภาพที่ 4 พรอมทั้ง
แสดงสัดส วนพื้ นที่ อ อนไหวตอสิ่ ง แวดล อมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดังภาพที่ 5 และ แสดงผลการ
คํานวณเนื้อที่ของพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมราย
จังหวัดดังตารางที่ 4 
 พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมมาก มีเนื้อที่รอย
ละ 17.88 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ภาพที่ 5) 
โดยสวนใหญอยูบริเวณรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งดานทิศตะวันออก ตอนใต และทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ซ่ึงพื้นที่เหลานี้เปนเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธสัตวปา พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
1A 1B และความลาดชันของพื้นที่มากกวารอยละ 35 
สําหรับสวนพื้นที่เล็กๆ กระจายอยูทั่วไปเนื่องจากเปน
พื้นที่ชุมน้ําและพื้นที่เสี่ยงตอดินเค็มมาก เมื่อคํานวณ
พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมรายจังหวัด (ตารางที่ 4) 
พบวาพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมมาก พบมากที่สุด
และรองลงมาในจังหวัดเลย มุกดาหาร และชัยภูมิ คิด
เปนรอยละ 58.71 41.19 และ 34.08 ตามลําดับ และ
พบนอยที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม คิดเปนรอยละ 
1.33 ของเนื้อที่จังหวัด 
 

 



การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดทาํสารสนเทศพื้นที่ออนไหว 
ตอส่ิงแวดลอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ช้ันขอมลู

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ไมมีขอมูล 
แหลงน้ํา 

ขอบเขต

ขอบเขตจังหวัด 
เขตรักษาพันธสัตวปา  

ขอบเขตจังหวัด 
 พื้นท่ีชุมน้ํา 

พื้นท่ีเสี่ยงตอดินเคม็ 

ไมมีขอมูล 

เสี่ยงมาก 
เสี่ยงปานกลาง 
เสี่ยงนอย 
ไมเสี่ยง 

แหลงชุมชน 
แหลงน้ํา 
ขอบเขตจังหวัด 

การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาต ิ

ขอบเขตจังหวัด 

พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอ 
การทําเกษตรกรรม 

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 

พื้นที่กันออก 

ขอบเขตจังหวัด 
เขตอุทยานแหงชาติ  

ขอบเขต
 พื้นท่ีปาริมน้ํา 

ความลาดชันของพืน้ท่ี (รอยละ) 

ขอบเขตจังหวัด 

0-10 % 
10-35% 
 มากกวา 
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 พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมปานกลาง มีเนื้อที่
รอยละ 31.94 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 5) 
โดยกระจายอยูทั่วไป ซ่ึงพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่นอกเหนือจาก
พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมมาก รวมกับพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาริมน้ํา ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 2 ความลาดชัน
ของพื้นที่รอยละ 10-35 และเปนพื้นที่เสี่ยงตอดินเค็ม
ปานกลาง เมื่อคํานวณพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมราย
จังหวัด (ตารางที่ 4) พบวาพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม
ปานกลาง  พบมากที่ สุ ด และรองลงมา ในจั งหวั ด
หนองบัวลําภู หนองคาย และอุดรธานี คิดเปนรอยละ 
49.53 46.11 และ 45.67 ตามลําดับ และพบนอยที่สุดใน
จังหวัดนครพนม คิดเปนรอยละ 17.78 ของเนื้อที่จังหวัด 
 พื้นที่ อ่ืนๆ  มี เนื้ อที่ ร อยละ  50.17 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 5) โดยมีการกระจายอยู
ทั่วไป ซ่ึงนอกเหนือจากพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมมาก
และปานกลาง เมื่อคํานวณพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม
รายจังหวัด (ตารางที่ 4) พบวาพื้นที่อ่ืนๆ พบมากที่สุด
และรองลงมาในจังหวัดมหาสารคาม นครพนม และ
กาฬสินธุ  คิดเปนรอยละ  73.90 72.17 และ  69.27 
ตามลําดับ และพบนอยที่สุดในจังหวัดเลย คิดเปนรอยละ 
17.53 ของเนื้อที่จังหวัด 
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม 
 

ตารางที่ 4 พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมรายจังหวัด 
เน้ือท่ี (รอยละของเนื้อท่ีจังหวัด) 

ชื่อจังหวัด 
เน้ือท่ีจังหวัด 

(ตร.กม) มาก ปานกลาง อ่ืนๆ 

จ.เลย 11,424.61 58.71 23.76 17.53 
จ.มุกดาหาร 4,339.83 41.19 23.42 35.38 
จ.ชัยภูมิ 12,778.29 34.08 18.25 47.67 
จ.อุบลราชธานี 15,744.85 18.61 30.05 51.34 
จ.นครราชสีมา 20,463.96 16.81 35.21 47.98 
จ.ขอนแกน 10,885.99 15.10 24.17 60.73 
จ.หนองบัวลําภู 3,859.09 14.24 49.53 36.23 
จ.สกลนคร 9,605.76 14.03 37.49 48.48 
จ.ศรีสะเกษ 8,839.98 12.91 35.83 51.27 
จ.อุดรธานี 11,730.30 12.73 45.67 41.60 
จ.กาฬสินธุ 6,946.75 12.33 18.40 69.27 
จ.หนองคาย 7,332.28 12.08 46.11 41.81 
จ.บุรีรัมย 10,322.89 11.68 34.60 53.71 
จ.อํานาจเจริญ 3,161.25 11.49 28.36 60.15 
จ.นครพนม 5,512.67 10.05 17.78 72.17 
จ.สุรินทร 8,124.06 9.08 40.46 50.47 
จ.ยโสธร 4,161.66 5.92 44.70 49.38 
จ.รอยเอ็ด 8,299.45 3.76 31.41 64.83 
จ.มหาสารคาม 5,291.68 1.33 24.77 73.90 
รวม 168,825.35 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5 สัดสวนพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม  
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 

พื้นที่อื่นๆ  50.17 % 

มาก  17.88 % 

ปานกลาง  31.94 % 
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7. สรุป 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถวิเคราะหหา
พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดวยฟงกชันการซอนทับแบบยูเนียนตามชั้นขอมูลปจจัย
และเงื่อนไขที่กําหนด ทําใหมองเห็นภาพพื้นที่ที่บอกพิกัด
ตําแหนงขอบเขตพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมไดชัดเจน
มาก ย่ิงขึ้น  โดยผลการศึกษาแบ งพื้นที่ อ อนไหวตอ
สิ่งแวดลอมเปน 3 ระดับคือ 1) ออนไหวมาก พบมาก
ที่สุดในจังหวัดเลย 2) ออนไหวปานกลาง พบมากที่สุดใน
จังหวัดหนองบัวลําภู  และ 3) พื้นที่อ่ืนๆ พบมากที่สุดใน
จังหวัดมหาสารคาม  
 
8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 การจัดทําสารสนเทศพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมในครั้งนี้ ไดจัดทําในลักษณะที่เปดกวางคือ 
ไมไดเฉพาะเจาะจงวาออนไหวตอสิ่งแวดลอมในเรื่องใด 
ทําใหปจจัยที่นํามาวิเคราะหเปนปจจัยพื้นฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้นการวิเคราะหพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมเฉพาะดานเชน ออนไหวตอการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม ออนไหวตอการสรางระบบกําจัดมูลฝอย
แบบฝ งกลบ  ออนไหวตอการพัฒนาเมือง  เปนตน 
จํ า เปนตอง เพิ่ มป จจั ยที่ เ กี่ ยวข องกับ เรื่ องนั้นๆ  ให
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเชน การวิเคราะหหาพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางโรงงานอุตสาหกรรมควรเพิ่ม
ปจจัยเชน ลําน้ํา แหลงน้ํา โรงผลิตน้ําประปาหมูบาน 
พื้นที่ใหน้ําบาดาล แหลงโบราณสถาน แหลงชุมชนหรือที่
พักอาศัย เปนตน 
 8.2 การใชประโยชนจากพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมควรมีการกําหนดแผนหรือมาตรการที่ชัดเจน 
โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดแผนหรือ
มาตรการ เพื่อใชเปนขอตกลงรวมกัน และชวยกันดูแล
รักษาความสมดุลของพื้นที่นั้น ๆ ไวใหยืนยาวถึงรุนลูกรุน
หลานสืบตอไป 
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