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Abstract  

 The objective of this study is to establish 

the database for land suitability for cassava. 

The evaluation of land in terms of its suitability 

for cassava is based on the procedure as 

described in FAO guideline for land evaluation 

for rainfed agriculture. The study area, Khon 

Kaen Province, covers an area of about 

1,088,599 ha. The cassava requirement 

includes a number of land qualities which affect 

the plant growth and yield. The land qualities, 

on which the suitability are based consist of 

rainfall, irrigated area, soil texture and 

drainage, soil depth, base saturation cation 

exchange capacity, available phosphorus, 

landform, slope and salinity of soil. Each of 

land qualities in terms of spatial data were 

digitally encoded in GIS databases to create 

thematic layers. With the selection criteria, the 

overlay of those land qualities was digitally 

performed to produce resultant, polygonal 

layer, each of which is a land unit. The land 

suitability model applied to the resultant layer 

provides the suitability class. The result 

indicated that the most extensive areas are 

marginally suitable and cover areas of about 

37% of the province. As a result, the 

information obtained offers the provincial land 

use planning and provides support in an 

extension program. In addition, with the 

database established immediate use for 

particular areas is effective.   

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง “การประเมินความเหมาะสม

ของท่ีดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร” นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ฐานขอมูลความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกมัน

สําปะหลังจังหวัดขอนแกนดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ฐานขอมูลความเหมาะสมนี้เปนผลมา

จากการวิเคราะหประมวลผลหรือประเมินคุณภาพ

ที่ดิน (Land Evaluation) ตามแนวทางของ FAO 

(1976) สําหรับปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแกน มีเนื้อท่ีประมาณ 6,803,744 ไร ขอมูล

ความตองการใชที่ดินของมันสําปะหลังไดคัดเลือก

เฉพาะท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต มี

ทั้งหมด 11 ปจจัยดวยกัน ไดแก ปริมาณน้ําฝนราย

ปเฉลี่ย พ้ืนที่ชลประทาน เนื้อดิน การระบายน้ํา

ของดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวก การอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่

เปนดาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ภูมิสัณฐาน 

ความลาดชัน และความเค็มของดิน ทุกปจจัยได

สรางเปนฐานขอมูลที่มีโครงสรางมาตรฐานเดียวกัน

กอน และขั้นตอนการวิเคราะหประมวลผลไดสราง
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แบบจําลองเชิงพ้ืนที่ขึ้นมา ดวยการนําฐานขอมูล

ตางๆ เหลานี้วิเคราะหซอนทับกัน ผลลัพธที่ได

จําแนกระดับความเหมาะสมตามน้ําหนักของปจจัย

ที่พบในแตละหนวยแผนที่ ซึ่งแบงเปน 4 ระดับ

ไดแก 1) ระดับเหมาะสมมาก 2) ระดับเหมาะสม

ปานกลาง 3) ระดับเหมาะสมเล็กนอย และ 4) ไม

เหมาะสม ผลการศึกษาพบวาจังหวัดขอนแกนมี

พ้ืนที่ เหมาะสําหรับปลูกมันสําปะหลังในระดับ

เหมาะสมเล็กนอยมากสุดในกลุม มีเนื้อที่ประมาณ 

2.3 ลานไร หรือรอยละ 34.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

 นอกจากนี้ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ 

สามารถนําไปสนับสนุนการเลือกพ้ืนที่ปลูกมัน

สําปะหลังของจังหวัดขอนแกนได เปนอยางดี 

นอกจากนี้ ยั งสามารถนํ าขอมูล อ่ืนๆ  เข ามา

วิเคราะหหรือพิจารณารวม เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา

หรือสรางแผนการใชที่ดินระดับจังหวัดไดงาย 

เนื่องจากผลลัพธอยูในรูปฐานขอมูลเชิงพื้นที่พรอม

ใชงาน และสามารถเลือกเนนบางบริเวณไดสะดวก 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาเรื่องการใชที่ดินไมเหมาะสม

หรือผิดประเภทไดเปนประเด็นที่สําคัญ เนื่องจาก

ถูกกลาวหาวา เปนตัวการที่กอหรือเรงใหเกิดผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและรอบนอก

พ้ืนที่ เชน ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ปญหาดินเค็ม หรือปญหาน้ําทวม เปนตน สาเหตุ

หนึ่งที่กอใหเกิดการใชที่ดินผิดประเภท นั่นก็คือ

ความตองการใชประโยชนที่มีมากขึ้น ตามสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมที่เติบโต ความตองการใชที่ดิน

พบไดทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ใน

ภาคเกษตรเองก็ตาม ก็มีการใชที่ดินผิดประเภท

พบเห็นไดทั่วไป ดวยเหตุที่ราคาผลผลิตพืชตกต่ํา 

หรือไมแนนอน เกษตรกรจําเปนตองเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก

ใหมาก เพ่ือใหเก็บเก่ียวผลผลิตไดปริมาณมาก

พอที่จะนําไปขาย  ใหได เงินคุมกับการลงทุน 

นอกจากนี้เกษตรกรเองก็ไมมีทางเลือก โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ถือครองมีนอย จึงไดมีการใชประโยชนที่ดิน

หลายกิจกรรมบนพื้นที่เดียวกันนี้  พืชเศรษฐกิจ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขาว มัน

สําปะหลัง  ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 

มะมวง เปนตน สําหรับมันสําปะหลัง และออย 

เปนพืชที่มีการแยงชิงพ้ืนที่ปลูกเสมอ หากปใด

ราคาออยสูง เกษตรกรก็จะหันไปปลูกออยมากขึ้น 

โดยจะปลูกบนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเดิม และ

หากปใดราคามันสําปะหลังสูง ก็จะหันไปปลูกมัน

สําปะหลังมากเชนกัน จะเห็นแลววา ถาตองการลด

ปญหากการใชที่ดินผิดประเภท ก็คือ เลือกใช

ประโยชนใหสอดคลองกับศักยของที่ดินนั้นเอง 

ที่ดินแตละบริเวณนั้นมีความเหมาะสมไมเทากัน 

การใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีแสดงถึงความเหมาะสมของ

ที่ดินเพ่ือกิจกรรมใด ก็มีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใช

กันแพรหลาย ก็คือการประเมินคุณภาพที่ดิน 

(Land Evaluation) ที่ FAO ไดเสนอไวในป 1976  

 การประเมินคุณภาพที่ดิน ไดพิจารณาปจจัย

หลายชนิดที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและใหผล

ผลิตพืชรวมกัน และปจจัยตางๆ เหลานี้สวนใหญ

เปนปจ จัยทางกายภาพ  เชน  ปริมาณน้ํ าฝน 

อุณหภูมิ ความชื้น ความลาดชัน เปนตน ผลจาก

การประเมินคุณภาพท่ีดินจะแสดงถึงบริเวณที่

เหมาะสมตอการปลูกพืชไดเปนอยางดี  และ

ปจจุบันนี้ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 

Information System หรือ GIS) ไดมีการพัฒนาให

มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ 

GIS นี้ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห

พ้ืนที่กันแพรหลาย เนื่องจากมีฟงกชันสนับสนุน

การวิเคราะหพ้ืนที่มากมาย นอกจากนี้ผูใชสามารถ

สรางแบบจําลองเชิงพ้ืนที่แทนการประเมินดวยการ

นําขอมูลมากมายมาวิเคราะหเชิงบูรณาการไดงาย 

 ดังนั้นการสรางฐานขอมูลความเหมาะสม

สําหรับปลูกมันสําปะหลัง ดวยวิธีการประเมิน

คุณภาพท่ีดินภายใตระบบ GIS ก็นับวาเปนสิ่ง

สําคัญ อันที่จะนําผลที่ไดนี้ไปสนับสนุนการใชที่ดิน

ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งชวยลด

ปญหาการใชที่ดินผิดประเภทลงได นอกจากนี้อาจ

ชวยลดปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม

ลงไปได 
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2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสรางฐานขอมูลความเหมาะสมของพื้นที่

สําหรับปลูกมันสําปะหลังจังหวัดขอนแกนดวย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 วรรณกรรมหรืองานวิ จัยที่ เ ก่ียวของกับ

การศึกษาการประเมินคุณภาพที่ดิน หรือจําแนก

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

โดยใชแนวทางการประเมินของ FAO มีดังนี้ 

 Yamamoto และ Suckchan (2002) ได

ทําการศึกษาจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน 

(Land Suitability) สําหรับขาว ออย และมัน

สําปะหลัง ในพ้ืนที่บางสวนของจังหวัดขอนแกน 

โดยเลือกใชปจจัยในการจําแนกพ้ืนที่ประกอบดวย

คุณสมบัติของดิน (Soil Properties) และแหลงน้ํา

ที่เปนประโยชน (Water resource availability) 

พบวาพ้ืนที่มีความเหมาะสมสําหรับออยและมัน

สําปะหลัง เกือบเปนพ้ืนที่เดียวกัน  

 Rasheed et al. (2003) ไดทําการศึกษาใน

พ้ืนที่สภาพแวดลอมแหงแลง (Arid 

Environment) โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกขาว และออย 

ด ว ยก า ร ใ ช ข อ มู ล จ ากร ะยะ ไกลและร ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (หรือ GIS) ซึ่งไดนํามาใช

ทํางานรวมกัน การประเมินไดใชแนวทางการ

ประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO framework และ

ไดเลือกใชปจจัยคุณลักษณะของพื้นที่ (Terrain 

Characteristics) คุณภาพของดิน (Soil Quality) 

และสภาพภูมิอากาศ ผลจากการศึกษาไดแผนที่

ความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งสามารถนํามาใชเปน

แนวทางการวางแผนดานเกษตรกรรม และสําหรับ

การพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 Ghaffari et al. (2000) ไดทําการประเมิน

ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับมันฝรั่ง ที่ Stour 

Catchment, Kent ประเทศอังกฤษ ดวยการนําเอา

ปจจัยเชิงพ้ืนที่ประกอบดวยปริมาณน้ําฝนรายป

เฉลี่ย อุณหภูมิสะสม ชวงเวลาเพาะปลูก ความสูง

และความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณน้ําในดิน มา

วิเคราะหภายใน GIS พบวามีพ้ืนที่ประมาณ 58% 

มีความเหมาะสมมากหรือปานกลาง สําหรับปลูก

มันฝรั่ง และการนํา GIS มาใชเปนเครื่องมือซึ่งมี

ประโยชนมากตอการสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางดานการเกษตร 

 Mongkolsawat et al. (1999) ไดทําการ

ประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกขาว 

ออย มันสําปะหลัง และทุงหญาเลี้ยงสัตว ในพ้ืนที่

ลุมน้ําสงคราม ซึ่งอยูในแองสกลนคร ปจจัยที่นํามา

วิเคราะหพ้ืนที่สวนใหญเปนคุณภาพที่ดิน (Land 

Quality) ป ร ะ กอบด ว ย น้ํ า ท่ี เ ป น ป ร ะ โ ย ช น 

ออกซิเจนที่เปนประโยชน ดัชนีธาตุอาหารพืชที่เปน

ประโยชน ความสามารถในการดูดยึดน้ําของดิน 

สภาพแวดลอมของการไชชอนรากพืช อันตรายจาก

เกลือ และสภาพพ้ืนที่ ปจจัยตางๆ เหลานี้ถูกนํามา

สรางเปนชั้นขอมูลกอนนํามาวิเคราะหดวยการ

ซอนทับภายใต GIS ผลลัพธที่ไดเปนแผนที่ความ

เหมาะสมของพืช ที่สามารถนํามาใชเปนขอมูล

สนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินไดมีประสิทธิภาพ

และมีคุณคามาก 

 Bera et al. (2003) ไดศึกษาพื้นที่เหมาะสม

สําหรับปลูกตนหมอน ในรัฐ Rajasthan ประเทศ

อินเดีย ซึ่งพบวาการวิเคราะหพ้ืนที่ภายใตระบบ 

GIS และการใชขอมูลระยะไกล ไดใหผลลัพธที่

นาเชื่อถือ และลดตนทุนและเวลา เมื่อเทียบกับวิธี

ที่ไดปฏิบัติมา หรือแบบ manual 

 ธงชัย จารุพพัฒน (2545) ไดศึกษาการ

ประเมินคาท่ีดินเพ่ือการวางแผนการใชที่ดินใน

บริเวณลุมน้ําลําพระเพลิง การประเมินคาท่ีดินหรือ

การประเมินคุณภาพท่ีดินสําหรับปลูกพืช 8 ชนิด 

ไดแกขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ยางพารา 

มะมวง มะขาม และหญาเลี้ยงสัตว โดยในแนวทาง

การประเมินของ FAO framework ซึ่งไดทําการ

วิเคราะหภายใตระบบ GIS ผลลัพธที่ไดจากการ

ประเมินคาที่ดินสามารถนํามาเปนขอมูลพ้ืนที่ฐาน

หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการใช
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ที่ดินลุมน้ําไดอยางมีดี นอกจานี้การวิเคราะหดวย

การใช GIS สามารถนําขอมูลท่ีไดสรางไวเปนชั้น

ขอมูล มาสรางเปนรูปแบบจําลองการประเมิน

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับแตละพืชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. พื้นที่ศึกษา 

 พ้ืนที่ศึกษา ไดเลือกพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน 

ตั้งอยูบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยูระหวาง เสนรุง (Latitude) ที่ 15
๐ 
40′ ถึง 17

๐ 
 

5′ เหนือ และเสนแวง (Longitude) ที่ 101
๐ 
45′ 

ถึง 103
๐ 
10′ ตะวันออก (ภาพที่ 1) ครอบคลุม

เนื้อท่ีประมาณ 6,803,744 ไร (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2543) มีสภาพภูมิประเทศ 3 ลักษณะ 

ประกอบดวย 1) บริเวณพื้นที่ภูเขา พบกระจัด

กระจายทางดานขอบตะวันตกของจังหวัด 2) 

บริเวณพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด เปนพ้ืนที่ดอน

หรือท่ีเนิน พบลักษณะพ้ืนที่นี้ทางดานตอนบน 

ตอนกลาง ตอนลาง และดานตะวันตกของจังหวัด 

และ 3) บริเวณพื้นที่ราบลุม เปนพ้ืนที่ราบที่พบอยู

ทั้งสองฝงของแมน้ําสําคัญ หรือลําน้ําสาขา เชน 

แมน้ํ าชี  แมน้ํ าพอง  ลํ าน้ํ า เ ชิญ   ส วนสภาพ

ภูมิอากาศนั้น แบงได 3 ฤดู ไดแก 1) ฤดูฝน เริ่ม

ตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม มี

ป ริ ม าณน้ํ า ฝน เฉลี่ ย ร า ยป ป ร ะมาณ  1,164 

มิ ล ลิ เ ม ต ร  2) ฤดู ห น า ว  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต เ ดื อ น

พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ย

ในชวงฤดูหนาวอยูในชวงประมาณ 22.9- 25.9 

องศาเซลเซียส 3) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนปลาย

เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม    

 แหลงน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดไดแก แมน้ําชี 

แมน้ําพอง ลําน้ําเชิญ และอางเก็บน้ําอุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกนมีเนื้อท่ีชลประทานรวมทั้งหมด

ประมาณ 314,891 ไร โดยพื้นที่ชลประทานหนอง

หวายมีพ้ืนที่ชลประทานมากสุดถึง 259,400 ไร  

กรมพัฒนาที่ดิน (2542) ไดทําการสํารวจและ

จําแนกดินของจังหวัดขอนแกนขึ้นมาใหม พบวามี

ชนิดดินทั้งหมด 73 ชุดดิน 12 ดินคลาย 25 

หนวยดิน และ 10 หนวยดินศักยเสมอ สวนการใช

ประโยชนที่ดินของจังหวัดสวนใหญเปนการใช

ประโยชนที่ดินสําหรับเพาะปลูกขาวหรือนาขาวพบ

มากสุด รองลงมาเปนพ้ืนที่ปลูกพืชไร คิดเปนรอย

ละ 46.11 และ 30.69 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีการศึกษา 

5.1 แนวทางหลักของการศึกษา 
  การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน

สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง ไดใชแนวทางการ

ประเมินที่ดิน(Land Evaluation) ของ FAO 

Framework (1976) และใช GIS เปนเครื่องมือ

ชวยในการวิเคราะห โดยรวบรวมปจจัยที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและใหผลผลิตพืช สวนใหญเปน

ปจจัยกายภาพ มาจัดเก็บไวในรูปแบบฐานขอมูล

เชิงพ้ืนที่ไวกอน ตอจากนั้นจึงนําฐานขอมูลเหลานี้

มาวิเคราะหประมวลผลเชิงบูรณาการ ดวยเทคนิค

การซอนทับ (Overlay) ผลลัพธที่เกิดจากการ

วิเคราะห ถูกนํามาจัดระดับความเหมาะสมตาม

ปจจัยที่ใช โดยแบงเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับ

เหมาะสมมาก 2) ระดับเหมาะสมปานกลาง 3) 

ระดับเหมาะสมเล็กนอย และ 4) ระดับไม

เหมาะสม 

 

5.2 ขั้นตอนการศึกษา 

  5.2.1 วิเคราะหความตองการ

ของการใชที่ดินของพืช 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา

(จังหวัดขอนแกน) 
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  ความตองการของการใชที่ดิน

ของพืช (Land Use Requirement) หมายถึง กลุม

ปจจัยดานกายภาพของที่ดิน ที่พืชตองการใชใน

การเจริญเติบโตและใหผลผลิต เชน ปริมาณธาตุ

อาหารที่เปนประโยชน ความชื้นของดิน ความเปน

กรดเปนดางของดิน เปนตน นอกจากนี้การไดรับ

ปริมาณที่เหมาะสมก็มีผลตอการเจริญเติบโตดวย

เชนกัน FAO (1976) ไดเสนอแนะไววา การ

ประเมินความเหมาะสมของที่ดิน ควรเลือกปจจัยที่

มีผลมากตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต และ

เปนปจจัยที่สามารถตรวจวัด หรือเก็บขอมูลไดใน

พ้ืนที่ศึกษา กรมพัฒนาท่ีดิน (2535) ไดรวบรวม

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตแตละพืช และ

รายงานไวในรูปของคุณภาพที่ดิน (Land Quality) 

จํานวน 12 ประเภท ประกอบดวยปจจัยบงชี้ 

(Diagnostic Factor) ประมาณ 23 ชนิด สําหรับ

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดวิเคราะหความตองการของ

การใชที่ดินของมันสําปะหลัง จากงานวิจัยตางๆ ที่

เก่ียวของ ที่ไดทําการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ไว

แลว ซึ่งไดรวบรวมไวในตารางที่ 1 และ 2 

 
 5.2.2 การสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

  (1) การรวบรวมขอมูล ขอมูล

ที่ ไดรวบรวมเปนขอมูลที่สอดคลอง  หรือให

ขอสนเทศทางดานความตองการของการใชที่ดิน

ของแตละพืช(ตารางที่ 1 และ 2) สวนใหญเปน

ขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวในรูปขอมูลแผนที่ รายงาน

เอกสาร  และขอ มูลส ถิติต างๆ  ไว แล ว  จาก

หนวยงานตางๆ ที่มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตอ

ขอมูลเหลานี้โดยตรง  

  (2) การนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่

และขอมูลลักษณะสัมพันธ 

   - ขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับใน

ขั้นตอนนําเขา (Input) ขอมูล หรือการแปลงขอมูล

แผนที่ตนฉบับ ซึ่งสวนใหญจัดเก็บไวในรูปแบบ

กระดาษ หรือ Analog format ใหเปนรูปแบบ

ดิจิตอล ที่โปรแกรมระบบ GIS นําไปใชวิเคราะห

หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนได การนําเขาไดใชอุปกรณ

นําเขาขอมูลหลายรูปแบบ เชน Digitizing Table, 

Scanner, Text file/ Digital file  

- ขอมูลลักษณะสัมพันธ

ขอมูลลักษณะสัมพันธ สวนใหญมีตนฉบับที่ได

จัดเก็บไวในรูปของเอกสาร หรือรายงาน ขอมูล

สถิติ การนําเขาขอมูลลักษณะนี้ไดนําเขาผานทาง

โปรแกรม Excel และ Access โดยสรางฟลดขึ้นมา

ตามโครงสรางฐานขอมูลของแตละเนื้อหา และ

จัดเก็บไวในแฟมฐานขอมูลของ dbase (*.dbf) 

(3) การสราง Topology ใหกับ

ขอมูล ขอมูลท่ีไดนําเขามาสูระบบ GIS แลวนั้นยัง

ไมสมบูรณ เนื่องจากองคประกอบตางๆ ภายในชั้น

ขอมูลยังไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังนั้นใน

ขั้นตอนนี้เปนการสราง Topology หรือสรางความ

เชื่องโยงใหกับแตละชั้นขอมูล เชน การตรวจสอบ

ความสมบูรณหรือความถูกตองของขอมูล รวมทั้ง

การคํานวณทางคณิตศาสตร เชน คํานวณเนื้อที่ 

เสนรอบรูป ฯลฯ กรณีขอมูลเปน Topology และ

คํานวณความยาวของเสน สําหรับชั้นขอมูลท่ีเปน

เสน (Line) ผลสุดทายของชั้นขอมูลที่ผาน

กระบวนการสราง Topology จะถูกเก็บชั้นขอมูลไว

เปนเรื่องๆ 

 ( 4 )  กา รตร วจสอบคว าม

ถูกตองในขั้นตอนนี้เปนการนําชั้นขอมูลตางๆ และ 

Attribute ที่ไดนําเขาสูระบบ GIS มาตรวจสอบกับ

ขอมูลตนฉบับ โดยแบงการตรวจสอบเปน 2 แบบ

ไดแก 1) ตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนง และ

2) ตรวจสอบความถูกตองเชิง Attribute  

 

  5.2.3 การประเมินความเหมาะสมของ

ที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

   ในขั้นตอนการประเมินความ

เหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกพืช เปนการนําเอา

ฐานหรือชั้นขอมูลปจจัยบงชี้ ถึงคุณภาพท่ีดินที่

ประกอบเปนรายการความตองการของการใชที่ดิน

ของพืช มาวิเคราะหดวยการซอนทับ เพ่ือใหได

หนวยแผนที่ขึ้นมา และทําการประเมินผลหรือจัด

ระดับความเหมาะสมของแตละหนวยแผนที่ดวย
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การพิจารณาผลคูณของปจจัยบงชี้เหลานี้ โดยไดจัดระดับความเหมาะสมไว 4 ระดับเทานั้น ไดแก 1) พ้ืนที่มี

ความเหมาะสมมาก (S1) 2) พ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 3) พ้ืนที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 

4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ขั้นตอนการประเมินไดแสดงดังภาพที่ 2 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมนั

สําปะหลัง 

ตารางที่ 1 ความตองการของการใชที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 

ตารางที่ 2 ความสมัพันธระหวางภูมิสณัฐาน และความลาด

ชัน ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 



 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

45 

   (1) การจัดชั้นความเหมาะสม

และใหคาคะแนนคุณภาพที่ดิน ในขั้นตอนนี้เปน

ขั้นตอนแรกของการประเมิน เปนขั้นตอนกําหนด

ชั้นความเหมาะสมพรอมทั้งใหคาคะแนนคุณภาพ

ที่ดินโดยพิจารณาขอมูลจากตารางความตองการ

ของการใชที่ดินของพืชกับชั้นขอมูลปจจัยบงชี้ หรือ

เรียกวาการจับคู (Matching) ไดกําหนดคาคะแนน

ไวในตารางที่ 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเชน ถาชั้นขอมูลปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยรายปเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแกนมี

ปริมาณน้ําฝนในชวง 1,600 - 2,500 มิลลิเมตร 

ก็กําหนดคาคะแนนใหเทากับ 1.0  

 

(2) การวิเคราะหคุณภาพท่ีดิน

ยอย ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอาชั้นขอมูลปจจัยที่

ไดกําหนดคาคะแนนมาทําการวิเคราะหดวยการ

ซอนทับ โดยทําการวิเคราะหคุณภาพที่ดินดาน

ลักษณะทางกายภาพของดิน(Soil Physical 

Properties: PY) และลักษณะทางเคมีของดิน(Soil 

Chemical Properties: CM) กอน ซึ่งแตละ

คุณภาพท่ีดินนี้ประกอบดวยชั้นปจจัยบงชี้  3 

ประเภท  หลังจากที่ ได วิ เคราะห ได จัดความ

เหมาะสมใหใหม โดยพิจาณาจากผลคูณของปจจัย

ที่ใชวิเคราะห กับตารางการจัดชั้นความเหมาะสม

(ตารางที่ 4) ซึ่งมาจากหลักเกณฑที่วา ชวงคา

คะแนนของแตละชั้นความเหมาะสม ประกอบดวย

คาขอบเขตลาง (Lower Limit) และคาขอบเขต

บน (Upper Limit)ของชั้น ซึ่งคาขอบเขตลางของ

ชั้นเปนคาคะแนน(ของชั้นความเหมาะสมในระดับ

ที่ ต่ํ าลงมา)ที่ ยก กําลั งด วยจํ านวนปจ จัยที่ ใ ช

วิเคราะห สวนคาขอบเขตบนของชั้นเปนคาคะแนน

(ของชั้นความเหมาะสม)ที่ยกกําลังดวยจํานวน

ปจจัยที่ใชวิ เคราะห ตัวอยาง การจัดชั้นความ

เหมาะสมใหมใหกับการวิเคราะหคุณภาพที่ดินดาน

ลักษณะทางกายภาพของดิน ซึ่งไดใชปจจัยบงชี้

ทั้งหมด 3 ปจจัย ไดแก สภาพการระบายน้ําของ

ดิน (Soil Drainage: DN) ความลึกของดิน(Soil 

Depth: DP) และเนื้อดิน (Texture: TX) ฉะนั้น

การจัดชั้นความเหมาะสมใหม ก็พิจารณาจากคูณ

ของปจจัยไดดังนี้ 

 

 

 

   เมื่อนําผลคูณ (0.64) ไป

พิจารณากับตารางที่  4 โดยพิจารณาที่ปจ จัย

วิเคราะห 3 ปจจัย พบวาตกอยูในชั้นเหมาะสมมาก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) การประเมินความเหมาะสม

ในภาพรวม ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอาชั้นขอมูล

คุณภาพที่ดินที่ผานการวิเคราะหและจัดความ

เหมาะสมมาแลว มาทําการวิ เคราะหซอนทับ

เพ่ือใหเปนภาพรวมถึงความเหมาะสมของพื้นที่

สําหรับปลูกพืช ชั้นคุณภาพท่ีดินประกอบดวย 

ความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (M) ลักษณะทาง

กายภาพของดิน (PY) ลักษณะทางเคมีของดิน 

(CM) สภาพภูมิประเทศ (T) และการมีปริมาณ

เกลือที่มาก (X) การจัดความเหมาะสมใหกับชั้น

ตารางที่ 3 กําหนดคาคะแนนของชั้นความเหมาะสม 

ตารางที่ 4 การจัดชั้นความเหมาะสมตามผลคูณของปจจัยที่ใชวิเคราะห 
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ขอมูลผลลัพธนี้  โดยพิจารณาจากผลคูณของ

คุณภาพที่ดินที่ใชวิเคราะห เปรียบเทียบกับคาของ

แตละชั้นความเหมาะสมในตารางที่ 4 โดยพิจารณา

ชวงความเหมาะสมที่ใช 5 ปจจัย ผลคูณของการ

ประเมินสามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดวา 

M x PY x CM x T x X  

 

   ( 4 )  ก า รต ร ว จ สอบผลก า ร

ประเมินความเหมาะสม ขั้นตอนการตรวจสอบผล 

ไดทําการสุมเลือกบริเวณชั้นความเหมาะสมของแต

ละชั้นของพืช ที่สามารถเขาถึงพ้ืนที่ไดงายหรืออยู

บนเสนทางถนนสายหลัก และทําการพิมพแผนที่

ร า ง เ พ่ือนํ า ไปตรวจสอบในภาคสนาม  การ

ตรวจสอบไดพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ทั่วๆ ไป เชน 

สภาพแปลงพืชที่ปลูก พรอมกับเก็บขอมูลผลผลิต 

รวมทั้งบันทึกภาพ และตําแหนงของแปลงที่สํารวจ 

ดวยเครื่องหาพิกัดตําแหนงดวยดาวเทียม หรือ

เครื่อง GPS 

 

6. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

6.1 ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูก
มันสําปะหลัง   

  ผลจากการการศึกษาพบวา จังหวัด

ขอนแกนมีพ้ืนที่เหมาะสมหลายระดับ แตละระดับ

ไดคํานวณเนื้อท่ีไว ดังตารางที่ 5 สวนการกระจาย

พ้ืนที่เหมาะสมในเชิงพ้ืนที่ไดจัดแสดงไวในภาพที่ 

3 พอสรุปไดดังนี้ 

  (1) พ้ืนที่เหมาะสมมาก เปนบริเวณที่มี

คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่มีความเหมาะสม

ตอการปลูกมันสําปะหลังในระดับสูงหรือมากสุด มี

เนื้อท่ีโดยรวมประมาณ 2,246 ไร หรือรอยละ 

0.03 ของพ้ืนที่ศึกษา แตพบพ้ืนที่ลักษณะนี้นอย

สุดในกลุมพ้ืนที่เหมาะสม และสวนใหญพบในเขต

ชลประทานหนองหวายมากกวาบริเวณอื่น 

  (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง เปน

บริเวณที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่มีความ

เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังในระดับปาน

กลาง มีจํานวนเนื้อที่ประมาณ 331,667 ไร หรือ

รอยละ 4.87 ของพ้ืนที่ศึกษา และพบพื้นที่

เหมาะสมปานกลางเปนอันดับสองในกลุมพ้ืนที่

เหมาะสม สวนใหญพบกระจัดกระจายเปนพ้ืนที่

เล็กๆ ทั่วไปทั้งพ้ืนที่ศึกษา 

  (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย เปน

บริเวณที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่มีความ

เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังในระดับต่ําหรือ

เล็กนอย มีจํานวนเนื้อที่ประมาณ 2,328,213 ไร 

หรือรอยละ 34.22 ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่เหมาะสม

เล็กนอยพบไดทั่วไปในบริเวณที่เปนพ้ืนที่ดอนหรือ

ที่เนินภายในพื้นที่ศกึษา  

  (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม เปนบริเวณที่มี

คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่ไมเหมาะสมตอ

การนํ ามาใชประ โยชน ในการ เพาะปลูก มัน

สําปะหลัง เชน พ้ืนที่ลุมน้ําทวมถึง หรือพ้ืนที่มีดิน

ตื้น เหลานี้ เปนตน พ้ืนที่ ไม เหมาะสมมีเนื้อที่

โดยรวมประมาณ 2,534,395 ไร หรือรอยละ 

37.25 ของพ้ืนที่ศึกษา 

  (5) พ้ืนที่สัมพันธ เปนบริเวณท่ี

ประกอบดวยพื้นที่แสดงระดับความเหมาะสมตอ

การปลูกมันสําปะหลังไว 2 ระดับ ซึ่งไมสามารถ

แยกขอบเขตไดชัดเจน เชน พ้ืนที่สัมพันธระหวาง

พ้ืนที่ เหมาะสมมาก และเหมาะสมเล็กนอย ก็

หมายความวา ในบริเวณนี้จะประกอบดวยพื้นที่มี

ความเหมาสมตอการปลูกมันสําปะหลังในระดับ

มาก และระดับเล็กนอย สําหรับพ้ืนที่สัมพันธ พบ

เปนผืนเล็กๆ กระจายทั่วไป มีจํานวนเนื้อท่ีรวม

ประมาณ 6,246 ไร หรือรอยละ 0.09 ของพ้ืนที่

ศึกษา 

  (6) พ้ืนที่ไมไดจําแนก หรือพ้ืนที่นอก

ภาคเกษตร  ที่ ไม เหมาะสมตอการนํ ามาใช

เพาะปลูกพืช หรือบริเวณที่ไดมีการกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินไวอยางชัดเจนแลว เชน พ้ืนที่ปา

อนุรักษ หรือเขตผังเมืองรวม ที่อยูอาศัย เปนตน 

พ้ืนที่ไมไดจําแนกมีเนื้อท่ีรวม 1,274,123 ไร หรือ

รอยละ 18.73 ของพ้ืนที่ศึกษา 

  (7) พ้ืนที่แหลงน้ํา เปนแหลงน้ําผิวดิน 

ซึ่งไดขอบเขตแหลงน้ํามาจากการตีความหมายจาก



 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

47 

ภาพถายจากดาวเทียม Landsat ที่บันทึกขอมูล

ในชวงป 2542- 2543 สําหรับพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่

แหลงน้ํา ประมาณ 326,855 ไร หรือรอยละ 4.80 

ของพ้ืนที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 การตรวจสอบผลการประเมินความ
เหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกมันสําปะหลัง 

  6.2.1  การตรวจสอบในภาคสนาม  

     กา รสํ า ร ว จพื้ น ที่ เ หม า ะสม

สําหรับปลูกมันสําปะหลังในภาคสนาม ไดทําการ

สุมสํารวจทั้งหมด 11 บริเวณ อยูในทองท่ี 9 ตําบล 

5 อําเภอ และทุกบริเวณไดบันทึกคาพิกัดตําแหนง

ไว พรอมทั้งหาความสัมพันธของชุดดิน และขอมูล

ผลผลิตตอไรบริเวณบริเวณสํารวจไว ดังตารางที่ 6 

พอสรุปตามความเหมาะสมของพื้นที่ไดดังนี้  

    (1)  พ้ืนที่เหมาะสมมาก (S1) 

ไดทําการสุมสํารวจไวทั้งหมด 2 บริเวณ พบวา 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ดอนที่คอนขาง

ราบเรียบถึงลอนลาด เนื้อดินเปนดินรวนทราย การ

ระบายน้ําดี ปจจุบันเกษตรกรไดใชเพาะปลูกมัน

สําปะหลัง ดังภาพที่ 4 และอยูในชุดดินแกงสนาม

นาง และจอมพระ ซึ่งเปนชุดดินมีความเหมาะสม

ตอการปลูกพืชไรมาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2542) 

    (2)  พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 

(S2) ไดทําการสุมสํารวจไวทั้งหมด 3 บริเวณ 

พบวา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ดอนลูกคลื่นลอน

ลาดถึงลอนชัน เนื้อดินเปนดินรวน การระบายน้ําดี

ถึงดีปานกลาง ปจจุบันเกษตรกรไดใชเพาะปลูกมัน

สําปะหลัง ดังภาพที่ 5 ใหผลผลิตเฉล่ียในชวง 

2,300- 2,500 กิโลกรัมตอไร และอยูในชุดดิน

กระนวน ปกธงชัย และชุมพวง ซึ่งเปนชุดดินมี

ความเหมาะสมตอการปลูกพืชไรปานกลาง (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2542)  

   (3) พ้ืนที่ เ หมาะสมเล็ กน อย 

(S3) ไดทําการสุมสํารวจไวทั้งหมด 5 บริเวณ 

พบวา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ดอนลูกคลื่นลอน

ลาดถึงลอนชัน เนื้อดินเปนดินรวน การระบายน้ําดี

ถึงดีปานกลาง ปจจุบันเกษตรกรไดใชเพาะปลูกมัน

สําปะหลัง ดังภาพที่ 6 ใหผลผลิตเฉล่ียในชวง 

2,460- 29,600 กิโลกรัมตอไร และอยูในชุดดิน

น้ําพอง หนวยสัมพันธของชุดดินบานไผและน้ํา

พอง จอมพระ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 จํานวนเนื้อที่ชั้นความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง จังหวัดขอนแกน  

ภาพที่ 3 แผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกมันสําปะหลัง

จังหวัดขอนแกน 
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ตารางที่ 6 แสดงตําแหนงและขอมลูสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของบริเวณสํารวจมนัสําปะหลัง 

ภาพที่ 4 พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) สําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง (แปลงมันสําปะหลังในเขตตําบล

โคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน) 

ภาพที่ 5  พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) สําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง (แปลงมันสําปะหลังในเขตตําบลบานดง 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน) 

 

ภาพที่ 6  พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) สําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง (แปลงมันสําปะหลังในเขตตําบลหวย

เตย กิ่งอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน) 
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 6.2.2 เปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยกับพ้ืนที่

เหมาะสมสําหรับปลูกพืชแตละชนิด 

  ขอมูลผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ย

ตอไรรายตําบล ทั้งหมด 75 ตําบลของ 11 อําเภอ 

(ดังภาพที่ 7) เมื่อนํามาพิจารณาในแตละระดับ

ความเหมาะสมของพื้นที่ พบวา บริเวณที่มีความ

เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) 

และเหมาะสมเล็กนอย (S3) ใหผลผลิตมัน

สําปะหลังเฉลี่ยประมาณ 3,075.0, 2,629.0 และ 

2,617.0 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ดังตารางที่ 7 

เม่ือพิจารณาจากชวงตางของขอมูลพบวา บริเวณที่

มีความเหมาะสมมากมีสวนตางของขอมูลแคบกวา

บริเวณที่มีความเหมาะสมอื่นๆ และมีคาความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานนอยสุด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 ผลผลติเฉลดี่ยตอไร ในแตละระดับความเหมาะสมของพื้นที่

สําหรับปลูกมันสําปะหลังจังหวัดขอนแกน 

ภาพที่ 7 แสดงผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไรในระดับตําบล 

บางอําเภอของจังหวัดขอนแกน 

7. บทสรุป 

 การสรางฐานขอมูลความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดขอนแกน ดวยวิธีการประเมิน

คุณภาพที่ดินตามแนวทางของ FAO (1976) ซึ่งทําการวิเคราะหประมวลผลดวยการใชระบบ GIS นี้พอสรุปไดวา ปจจัย

ที่นํามาใชในการวิเคราะหไดเนนปจจัยสภาพแวดลอมหรือปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตพืชเปนหลัก มี

ดวยกันทั้งหมด 11 ปจจัย ไดแก ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย พ้ืนที่ชลประทาน เนื้อดิน การระบายน้ําของดิน ความลึกของ

ดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก การอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน ภูมิสัณฐาน 

ความลาดชัน และความเค็มของดิน ทุกปจจัยควรสรางเปนฐานขอมูลที่มีโครงสรางมาตรฐานเดียวกันกอน และขั้นตอน

การวิเคราะหประมวลผลก็ควรสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ขึ้นมา ดวยการนําฐานขอมูลตางๆ เหลานี้วิเคราะหซอนทับกัน 

ผลลัพธที่ไดจําแนกระดับความเหมาะสมตามน้ําหนักของปจจัยที่พบในแตละหนวยแผนที่ จังหวัดขอนแกนมีพ้ืนที่เหมาะ

สําหรับปลูกมันสําปะหลังในระดับเหมาะสมเล็กนอยมากสุดในกลุม มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ลานไร หรือรอยละ 34.22 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด  

 ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปสนับสนุนการเลือกพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดขอนแกนไดเปน

อยางดี นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลอ่ืนๆ เขามาวิเคราะหหรือพิจารณารวม เพ่ือสนับสนุนการจัดทําหรือสรางแผนการใช

ที่ดินระดับจังหวัดไดงาย เนื่องจากผลลัพธอยูในรูปฐานขอมลูเชิงพ้ืนที่พรอมใชงาน และสามารถเลือกเนนบางบริเวณได

สะดวก  
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	จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,803,743.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพที่ 1) 
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	2. ระบบฐานข้อมูล และการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และคุณภาพน้ำบาดาล
	 โครงสร้างของเว็บไซต์ (รูปที่ 3) ส่วนที่ 1 โฮมเพจ (Home Page) เป็นเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ คล้ายกับปกนิตยสาร ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการเชิง สุขภาพของกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ประกอบไปด้วย (รูปที่ 4)
	ส่วนที่ 2 หน้าแรกของจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) ประกอบด้วยเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยัง ข้อมูลต่อไปนี้ (รูปที่ 5)
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