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บทคัดย่อ
น้ าเป็ นปั จจัยหลักในหลายกิจกรรม ส่ วนของภาคการเกษตรนั้น น้ าก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ทาให้ภาคการเกษตร
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริ ญขยายตัวสู่ แหล่งชุมชนมากขึ้น ยิง่ ทาให้
ความต้องการการใช้น้ าในด้านต่างๆ ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย ในงานวิจยั นี้ จึงจัดเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสาหรับแหล่ง
กักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่อาเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการซ้อนทับแบบกาหนด
เงื่อนไขให้กบั ทุกข้อมูล โดยมีปัจจัยที่นามาวิเคราะห์ 5 ปั จจัย ได้แก่ ความลาดชัน เนื้ อดิน อัตราการซึ มผ่านน้ าของดิน
ค่าความเป็ นกรด – ด่าง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) คิดเป็ นร้อยละ 1.15
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) คิดเป็ นร้อยละ 39.5 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) คิดเป็ นร้อยละ 53.25 และพื้นที่ไม่เหมาะสม
(N) คิดเป็ นร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ได้มีการจาแนกเป็ นพื้นที่กนั ออก คิดเป็ นร้อยละ 6.05
ABSTRACT
Water as the main factor in many ways. Which in the agricultural sector, the water is another factor that
makes effective agricultural and while population increase. Therefore, this research has analyzed the land suitability
analysis of agriculture water storage: a case study in amphoe Noen sa-nga, Chaiyaphum province. We perform the
analysis with an overlay of data layers technique for all data. There are five-factors were analyzed: slope, soil texture,
Hydraulic conductivity, Potential of Hydrogen ion (pH), and land use. The results of the study found that it is
classified areas according to appropriate criteria. There are four levels of agricultural water storage as follow: (1)
most appropriate, it has an area of 1,990 rai or 1.15%; (2) moderate appropriate, it has an area of 68,415.3 rai or
39.50%; (3) low appropriate, it has an area of 92,234.7 rai or 53.25%; (4) improper, it has an area of 88.4 rai or
0.05%. In addition, it is classified as registered a land title document. It has an area 10,470.2 rai, accounting for 6.05%.

คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แหล่งกักเก็บน้ า เทคนิคการวิเคราะห์ซอ้ นทับ
Keywords: GIS, Water storage, Spatial overlay technique
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บทนา
น้ าเป็ นปั จจัยหลักในหลายๆ ด้าน ซึ่ งการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์น้ นั ก็เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ตอ้ งอาศัยน้ า ดังตัวอย่างเช่น การใช้น้ าสาหรับการอุปโภค และบริ โภค การใช้น้ าด้าน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การเดินทางทางน้ า การขนส่ งทางน้ า และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยนั้นเป็ นประเทศที่ประชากรส่ วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมกันมาอย่างยาวนาน
ซึ่ งในส่ วนของภาคการเกษตรนั้น น้ าก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ ทาให้ภาคการเกษตรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตั้งแต่เริ่ มกระบวนการจนถึงกระบวนการสุ ดท้ายในภาคการเกษตรก็ตอ้ งอาศัยน้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญ และเมื่อมีประชากร
เพิ่มมากขึ้น ความเจริ ญขยายตัวสู่ แหล่งชุมชนมากขึ้น ยิง่ ทาให้ความต้องการการใช้น้ าในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ ง
จากการที่มีการบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อทาการเกษตรกรรม, การทาเป็ นที่อยูอ่ าศัย, และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
นัน่ เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหาภาวะปริ มาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรื อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และเมื่อมีปริ มาณฝน
ไม่เพียงพอยาวนานอาจเกิดภัยแล้งได้ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ได้
จังหวัดชัยภูมิก็ประสบปั ญหานั้นเช่นเดียวกัน และเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่สุดของจังหวัด เพราะประชากรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนาข้าว ไร่ ออ้ ย และไร่ มนั สาปะหลัง เป็ นต้น ถึงแม้วา่ จังหวัดชัยภูมิจะมีหลายพื้นที่ที่
ติดกับแม่น้ าชี ซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่ทางจังหวัดเองก็ไม่สามารถผันน้ ามาใช้ได้อย่าง
เต็มกาลัง เพราะมีแหล่งกักเก็บน้ าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชากร และในส่ วนของด้านน้ าประปานั้น
จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ให้บริ การเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น ได้แก่ สานักงานประปาชัยภูมิ สานักงานประปา
จัตุรัส สานักงานประปาแก้งคร้อ สานักงานประปาภูเขียว และสานักงานประปาหนองบัวแดง จากปั ญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น หากสามารถทาให้ทรั พยากรน้ าเพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ าของประชากร และมี ความยัง่ ยืนสาหรั บ
ทรัพยากรน้ าต่อไปในอนาคต ก็จะเกิดประโยชน์ให้กบั กิจกรรมด้านต่างๆของมนุษย์ และสิ่ งมีชีวิตอื่นๆที่ตอ้ งการใช้น้ า
ในการดารงชีวิต ซึ่ งจากความก้าวหน้าในปั จจุบนั ของเทคโนโลยีดา้ นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถช่วยคัดเลือก
พื้นที่ เพื่อ ประเมิ นความเหมาะสมของแหล่ งน้ าสาหรั บการกักเก็บ น้ าได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดังเช่ น ที่ มีการนามา
ประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่ หลายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสาหรับแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ในพื้นที่อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการวิจัย
พืน้ ที่ศึกษา
อาเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของจังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 277.1183
ตารางกิโลเมตร มีประชากร 25,979 คน แยกเป็ นชาย 12,902 คน และหญิง 13,077 คน แบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็ น 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองฉิ ม ตาบลตาเนิ น ตาบลกะฮาด และตาบลรังงาม สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ น
พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ า มีความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริ เวณพื้นที่ราบเรี ยบ ความลาดเอียง
ของพื้นที่อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0 – 2 สภาพภูมิอากาศมีลกั ษณะอากาศร้อนชื้น อยูใ่ นภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน มี 3 ฤดู
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนแตกต่างกันตามสภาพดินฟ้ าอากาศของแต่ละปี
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษา
ขั้นตอนการวิจัย
ในการศึกษาผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มูลทางกายภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวม มาจัดเตรี ยมชั้นข้อมูล แล้วนามาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ซ้อนทับแบบกาหนดเงื่ อนไข และกาหนดค่าให้แก่แต่ละปั จจัย โดยแบ่ง
ออกเป็ น พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมน้อย (S1) และไม่เหมาะสม (N) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปคะแนนค่าปั จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพ
ความลาดชัน
เนื้อดิน
อัตราการซึมผ่านน้ าของดิน
(ซม.ต่อชม.)
ค่าpH
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เหมาะสมมาก (S1)
0–2%

ระดับความเหมาะสม
เหมาะสมปานกลาง (S2)
เหมาะสมน้ อย (S3)
>2–5%
5 – 10 %

ไม่ เหมาะสม (N)
> 10%

C, SC, SiC

SiCL, SCL, CL

Si, SiL, L, SL, LS, S

-

< 0.5

0.5 – 5.0

> 5.0

-

6.5 – 8.5
นาข้าว

6.1 – 6.4 หรื อ 8.6 - 9.0
อ้อย, มันสาปะหลัง

0 - 6.0 หรื อ > 9.0
หมู่บา้ น, อ่างเก็บน้ า,
ยูคาลิปตัส

อื่นๆ

ที่มา: อภิสิทธิ์ (2555)
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หลังจากได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเตรี ยมข้อมูล แล้วนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ ค
วิเคราะห์ซ้อนทับแบบกาหนดเงื่อนไข ดังแสดงในภาพที่ 2 และแสดงเกณฑ์ระดับความเหมาะสมของแต่ละปั จจัยดัง
ตารางที่ 1 แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ ควิเคราะห์ซ้อนทับ แล้วพิจารณาตามช่วงค่าความเหมาะสมที่ใช้ท้ งั 5
ปัจจัย ดังตารางที่ 2 และจะได้สมการผลคูณของการวิเคราะห์ดงั นี้ LS = SL x TX x K x PH x LU โดยผลลัพธ์สุดท้ายจะ
ได้แผนที่แสดงความเหมาะสมของแหล่งน้ าในการกักเก็บน้ าภายในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 รายละเอียดการดาเนินการวิจยั
ตารางที่ 2 การจัดช่วงชั้นความเหมาะสม
ช่วงชั้นความเหมาะสม

ค่าคะแนน
ปัจจัย

คะแนน
เมื่อมี 5 ปัจจัย

ค่าคะแนนขอบล่าง
เมื่อยกกาลังตามจานวนปัจจัย

ช่วงชั้นความเหมาะสม
ที่จดั ใหม่

เหมาะสมมาก

1.0

(1.0)5 =1.0

((1.0)5 + (0.8)5)/2 – 1.0

0.66384 – 1.0

เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม

0.8
0.5
0.2

(0.8)5 =0.32768
(0.5)5 =0.03125
(0.0)5 =0.0000

((0.8)5 + (0.5)5)/2 – 0.66383
((0.5)5 + (0.2)5)/2 – 0.179464
(0.0)5 + 0.015784

0.179465 – 0.66383
0.015785 – 0.179464
0.0 - 0.015784

ที่มา: ดัดแปลงจาก ธงชัย (2545)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เหมาะสมสาหรับการสร้ างแหล่ งกักเก็บนา้ เพือ่ การเกษตร
งานวิจยั นี้ ประกอบด้วยปั จจัยที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ท้ งั หมด 3 ด้าน ได้แก่1) ด้านภูมิประเทศ คือความลาด
ชัน 2) ด้านดิน ประกอบด้วยลักษณะเนื้ อดิน อัตราการซึ มผ่านน้ าของดิน และค่าความเป็ นกรด-ด่าง 3) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการซ้อนทับแบบกาหนดเงื่อนไข โดยทาการศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของแต่ละปั จจัย
ปัจจัยในการวิเคราะห์
ความลาดชัน
เนื้อดิน
อัตราการซึมผ่านน้ าของดิน
ค่าpH
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

S1
13.82
13.97
16.59
1.13
49.4

ระดับความเหมาะสม (ร้ อยละของพืน้ ทีศ่ ึกษา)
S2
S3
49.41
28.70
14.88
65.1
77.36
40.97
51.85
36.18
0.3454

N
2.021
8.0296

หมายเหตุ: พื้นที่กนั ออก 10470.1794 ไร่
ผลการวิเคราะห์ พืน้ ที่เหมาะสมสาหรั บสร้ างแหล่ งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร พบว่าเมื่ อจาแนกระดับความ
เหมาะสมสาหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในอาเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิน้ นั ออกเป็ น 4 ระดับ คือ1) ระดับ
เหมาะสมมาก (S1) มีเนื้ อที่ 1,990 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 1.15 2) ระดับเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้ อที่ 68,415.3 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 39.5 3) ระดับเหมาะสมน้อย (S3) มีเนื้อที่ 92,234.7 ไร่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.15 4) ระดับไม่เหมาะสม (N) มีเนื้ อที่
88.4 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ได้ทาการแสดงออกมาในหน่วยพื้นที่ (ไร่ ) ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 3
ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมสาหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรรายตาบลในหน่วยเนื้อที่ (ไร่ )
ตาบล
รังงาม
กะฮาด
ตาเนิน
หนองฉิ ม

S1
1,125
865
-

ระดับความเหมาะสม (ร้ อยละของพืน้ ทีศ่ ึกษา)
S2
S3
22,258.7
12,755.4
13,864.4
30.821.7
17,350.9
22,351.8
14,940.9
26,305.8

หมายเหตุ: พื้นที่กนั ออก 10,470.2 ไร่

ภาพที่ 3 แสดงระดับความเหมาะสมสาหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร

393

N
7.8
7
34.9
38.7

PMP1-6
การสารวจภาคสนาม
ผูจ้ ดั ทาได้มีการสารวจภาคสนามในบริ เวณพื้นที่ศึกษาอาเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2560 และมุ่งเน้นการสารวจสภาพพื้นที่เพื่อทาการเปรี ยบเทียบกับผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสาหรับสร้างแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร โดยได้ทาการสุ่ มตาแหน่ งการสารวจทั้งหมด 4 ตาแหน่ง ทั้งนี้ ได้ทาการจัดแสดงค่าออกมาใน
รู ปแบบของตาราง ดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที5่ แสดงตาแหน่งและข้อมูลสภาพพื้นที่การใช้ที่ดินของบริ เวณสารวจพื้นที่ภาคสนาม
ตาแหน่ ง
ที่

แผนทีแ่ สดงความเหมาะสม
สาหรับสร้ างแหล่ งกักเก็บนา้ เพือ่
การเกษตร

ท้ องทีบ่ ริเวณ
จุดสารวจ

1

ป่ าไม้ผลัดใบ

ต.กะฮาด

820312 mE
1731267 mN

เหมาะสม
ปานกลาง

2

มันสาปะหลัง

ต.ตาเนิน

823809mE
1725512mN

เหมาะสม
ปานกลาง

3

มันสาปะหลัง

ต.หนองฉิ ม

821439mE
1723728mN

เหมาะสม
น้อย

4

นาข้าว

ต.รังงาม

822331mE
1715187mN

เหมาะสม
ปานกลาง

ภาพถ่ ายพืน้ ทีส่ ารวจ

พิกดั

ระดับ
ความ
เหมาะสม

การใช้ ทดี่ นิ
ปัจจุบนั

จากการสารวจพื้นที่ภาคสนามในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่าตาแหน่งที่ 1 บริ เวณตาบลกะฮาด พิกดั
820312mE 1731267mN มีระดับความเหมาะสมปานกลาง โดยมีการใช้ที่ดินปั จจุบนั เป็ นป่ าไม้ผลัดใบ จากผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละปั จจัยพบว่าทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับความเหมาะสมปานกลาง ยกเว้นเนื้ อดินที่มีเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปน
ทรายส่ งผลให้ตาแหน่ งที่ 1 อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตาแหน่ งที่ 2 บริ เวณตาบลตาเนิ น พิกดั
823809mE 1725512mN มีระดับความเหมาะสมปานกลาง โดยมีการใช้ที่ดินปั จจุบนั เป็ นมันสาปะหลัง และจากผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละปั จจัยพบว่าทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับความเหมาะสมปานกลาง ยกเว้นเนื้ อดินที่มีเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปน
ทรายส่ งผลให้ตาแหน่ งที่ 2 อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตาแหน่ งที่ 3 บริ เวณตาบลหนองฉิ ม พิกดั
821439mE 1723728mN มีระดับความเหมาะสมน้อย โดยมีการใช้ที่ดินปั จจุบนั เป็ นมันสาปะหลัง จากผลการวิเคราะห์
แต่ละปั จจัยพบว่าปั จจัยความลาดชัน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และเนื้ อดิน อยูใ่ นระดับความเหมาะสมน้อย ส่ วนปั จจัยค่า
อัตราการซึ มผ่านน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น อยูใ่ นระดับความเหมาะสมปานกลาง ส่ งผลให้ตาแหน่งที่ 3
อยูใ่ นระดับความเหมาะสมน้อย (S3) และตาแหน่งที่ 4 บริ เวณตาบลรังงาม พิกดั 822331mE 1715187mN มีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง โดยมีการใช้ที่ดินปั จจุบนั เป็ นนาข้า ว จากผลการวิเคราะห์แต่ละปั จจัยพบว่าปั จจัยความลาดชัน อยู่
ในระดับความเหมาะสมมาก ปั จจัยค่าอัตราการซึ มผ่านน้ าของดิน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น
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PMP1-7
อยูใ่ นระดับความเหมาะสมปานกลาง ส่ วนปั จจัยเนื้ อดินนั้น อยูใ่ นระดับความเหมาะสมปานกลาง เพราะมีเนื้ อดินเป็ น
ดินร่ วนปนทราย
อภิปราย และสรุ ปผลการวิจัย
หาพื้นที่เหมาะสมสาหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ได้ใช้ทาการวิเคราะห์ 5 ปั จจัย ซึ่ งมีผลต่อการ
คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมใน 1.ด้านภูมิประเทศ คือ ความลาดชัน 2.ด้านดิน ประกอบด้วยเนื้ อดิน อัตราการซึ มผ่านน้ าของ
ดิ น และค่าความเป็ นกรด-ด่ าง 3.ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทุ กปั จจัยได้สร้ างเป็ นฐานข้อมูลเชิ งพื้นที่ ในระบบ
สารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ เพื่ อ จัด เก็บ ข้อ มู ลไว้เ ป็ นระบบที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกันทั้ง ในระบบพิ กัดอ้างอิ งตาแหน่ ง และ
โครงสร้างข้อมูลประเมินความเหมาะสมได้สร้างแบบจาลองเชิ งพื้นที่ข้ ึนมา โดยอาศัยการวิเคราะห์หรื อประเมินด้วย
วิธีการซ้อนทับแบบกาหนดเงื่อนไขของชั้นข้อมูลปั จจัยบ่งชี้ แบ่งการสรุ ปผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมสาหรับการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร และการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสาหรับสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรโดยเริ่ มจากทาการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละประเภทขั้นตอนสุ ดท้ายจึ งนาผลการวิเคราะห์
ปั จจัยที่เหมาะสมสาหรับการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในแต่ละชนิ ด ได้แก่ ความลาดชัน เนื้ อดิน อัตราการซึ ม
ผ่านน้ าของดิน ค่าความเป็ นกรด – ด่าง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เข้าสมการผลคูณของการวิเคราะห์ดงั นี้ LS = SL x
TX x K x PH x LU แล้วทาการจัดช่วงชั้นความเหมาะสมจากสมการผลคูณของการประเมินนี้ เป็ น 4 ระดับ คือ 1.พื้นที่
เหมาะสมมาก (S1) 2.พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 3.พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และ4.พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีท้ งั หมด 4 ตาบล มีเนื้อที่ประมาณ 277.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ2.2 ของ
พื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดชัยภูมิ สามารถจาแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมสาหรับการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร
ได้หลายระดับ 1.เหมาะสมมาก คิดเป็ น 1,990 ไร่ 2.เหมาะสมปานกลาง คิดเป็ น 68,415.4 ไร่ 3.เหมาะสมน้อย คิดเป็ น
92,234.7 ไร่ 4.ไม่เหมาะสม คิดเป็ น 88.5 ไร่
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อ สรุ ป ข้างต้น ท าให้ท ราบถึ ง ข้อ จ ากัดที่ พบในการวิ จัย และข้อ เสนอแนะเรื่ อ งการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่
เหมาะสมสาหรับการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ อาเภอเนิ นสง่า จังหวัดชัยภูมิ จึงพบว่าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่นามาวิเคราะห์น้ ี บางชั้นข้อมูลอยูใ่ นปี พ.ศ. 2545 หากมีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ในการวิเคราะห์กจ็ ะ
ทาให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและทันสมัยขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะนามาทาการวิจยั เพิ่มเติม
ในลาดับต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตามวัตถุประสงค์ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านการดาเนิ นงานวิจยั จาก อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ขอขอบพระคุณภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ช่วยสนับสนุ นอุปกรณ์ เครื่ องมือ และสถานที่ในการวิจยั จน
สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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PMP1-8
เอกสารอ้างอิง
จิตนพา วุน่ บัว และ พงศ์ภคั ปานบัว. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในการ
วิเคราะห์ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภค- บริ โภคของราษฎร อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา. ค้น
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560, จากhttp://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research
/NO5706.pdf. 2556.
ธงชัย จารุ พพัฒน์. การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประเมินค่าที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินในบริ เวณลุ่มน้ าลาพระเพลิง. ขอนแก่น: วิทยานิ พนธ์ (วท.ด.)--สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2545.
บริ ษทั สานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จากัด. ชัยภูมิแล้งหนักประกาศภัยพิบตั ิแล้ว 13 อ. ค้นเมื่อ 9กุมภาพันธ์ 2561, จาก
https://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=626662. 2558.
สุ วิทย์ อ๋ องสมหวัง. หลักการของการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข. นครราชสี มา:
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . 2554.
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). ตาราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศศาสตร์. กรุ งเทพฯ: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552.
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและเกษตร (องค์การมหาชน). รายงานสรุ ปข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ. กรุ งเทพฯ:สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ าและเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2554.
สุ พรรษา เข็มทอง. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนจัดการน้ า เพื่อการอุปโภค
บริ โภคในพื้นที่ตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา. นครราชสี มา: สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา. 2553.
อภิสิทธิ์ พิประโคน. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของตาแหน่ง
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