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บทคดัย่อ 
 น ้าเป็นปัจจยัหลกัในหลายกิจกรรม ส่วนของภาคการเกษตรนั้น น ้ ากเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าใหภ้าคการเกษตร
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเม่ือมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความเจริญขยายตวัสู่แหล่งชุมชนมากข้ึน ยิง่ท าให้
ความตอ้งการการใชน้ ้ าในดา้นต่างๆ ยิ่งเพ่ิมมากข้ึนดว้ย ในงานวิจยัน้ีจึงจดัเพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่ง
กกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการซอ้นทบัแบบก าหนด
เง่ือนไขให้กบัทุกขอ้มูล โดยมีปัจจยัท่ีน ามาวิเคราะห์ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความลาดชนั เน้ือดิน อตัราการซึมผา่นน ้ าของดิน 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากการวิเคราะห์พบวา่พ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1) คิดเป็นร้อยละ 1.15 
พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) คิดเป็นร้อยละ 39.5 พ้ืนท่ีเหมาะสมนอ้ย (S3) คิดเป็นร้อยละ 53.25 และพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 
(N) คิดเป็นร้อยละ 0.05 ทั้งน้ีไดมี้การจ าแนกเป็นพ้ืนท่ีกนัออก คิดเป็นร้อยละ 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%. 
 
 
 
 

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แหล่งกกัเกบ็น ้า  เทคนิคการวิเคราะห์ซอ้นทบั 
Keywords: GIS, Water storage, Spatial overlay technique 
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บทน า 
 น ้าเป็นปัจจยัหลกัในหลายๆ ดา้น ซ่ึงการใชน้ ้ าในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยน์ั้นก็เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆท่ีตอ้งอาศยัน ้ า ดงัตวัอยา่งเช่น การใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภค และบริโภค การใชน้ ้ าดา้น
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การเดินทางทางน ้า การขนส่งทางน ้า และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมกนัมาอยา่งยาวนาน 
ซ่ึงในส่วนของภาคการเกษตรนั้น น ้ าก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้ภาคการเกษตรขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนถึงกระบวนการสุดทา้ยในภาคการเกษตรกต็อ้งอาศยัน ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั และเม่ือมีประชากร
เพ่ิมมากข้ึน ความเจริญขยายตวัสู่แหล่งชุมชนมากข้ึน ยิง่ท าใหค้วามตอ้งการการใชน้ ้ าในดา้นต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนดว้ย  ซ่ึง
จากการท่ีมีการบุกรุกตดัไมท้ าลายป่าเพ่ือท าการเกษตรกรรม, การท าเป็นท่ีอยูอ่าศยั, และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
นัน่เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาภาวะปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล และเม่ือมีปริมาณฝน
ไม่เพียงพอยาวนานอาจเกิดภยัแลง้ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัของมนุษยไ์ด ้ 

จงัหวดัชยัภูมิก็ประสบปัญหานั้นเช่นเดียวกนั และเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดของจงัหวดั เพราะประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนาขา้ว ไร่ออ้ย และไร่มนัส าปะหลงั เป็นตน้ ถึงแมว้า่จงัหวดัชยัภูมิจะมีหลายพ้ืนท่ีท่ี
ติดกบัแม่น ้ าชี ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ทางจงัหวดัเองก็ไม่สามารถผนัน ้ ามาใชไ้ดอ้ยา่ง
เตม็ก าลงั เพราะมีแหล่งกกัเก็บน ้ าท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าของประชากร และในส่วนของดา้นน ้ าประปานั้น 
จงัหวดัชยัภูมิมีพ้ืนท่ีใหบ้ริการเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศยัหนาแน่น ไดแ้ก่ ส านกังานประปาชยัภูมิ ส านกังานประปา
จตุัรัส ส านกังานประปาแกง้คร้อ ส านักงานประปาภูเขียว และส านกังานประปาหนองบวัแดง จากปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ หากสามารถท าให้ทรัพยากรน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการการใชน้ ้ าของประชากร และมีความยัง่ยืนส าหรับ
ทรัพยากรน ้ าต่อไปในอนาคต กจ็ะเกิดประโยชน์ให้กบักิจกรรมดา้นต่างๆของมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆท่ีตอ้งการใชน้ ้ า
ในการด ารงชีวิต ซ่ึงจากความกา้วหนา้ในปัจจุบนัของเทคโนโลยีดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถช่วยคดัเลือก
พ้ืนท่ีเพ่ือประเมินความเหมาะสมของแหล่งน ้ าส าหรับการกักเก็บน ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัเช่น ท่ีมีการน ามา
ประยกุตใ์ชง้านกนัอยา่งแพร่หลายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือวเิคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนท่ีอ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภมิู 
 

วธีิการวจิัย 
 พืน้ที่ศึกษา 

อ าเภอเนินสง่า จังหวดัชยัภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัชยัภูมิ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 277.1183 
ตารางกิโลเมตร มีประชากร 25,979 คน แยกเป็นชาย 12,902 คน และหญิง 13,077 คน แบ่งเขตการปกครองยอ่ย 
ออกเป็น 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต  าบลหนองฉิม ต าบลตาเนิน ต าบลกะฮาด และต าบลรังงาม สภาพภูมิประเทศมีลกัษณะเป็น
พ้ืนท่ีราบในฝ่ังแม่น ้า มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ไดแ้ก่บริเวณพ้ืนท่ีราบเรียบ ความลาดเอียง
ของพ้ืนท่ีอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0 – 2 สภาพภูมิอากาศมีลกัษณะอากาศร้อนช้ืน อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู 
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคล่ือนแตกต่างกนัตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี 
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ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนท่ีศึกษา 
 

 ขั้นตอนการวจิัย 
 ในการศึกษาผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลทางกายภาพท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม มาจดัเตรียมชั้นขอ้มูล แลว้น ามาท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ซ้อนทบัแบบก าหนดเง่ือนไข และก าหนดค่าให้แก่แต่ละปัจจยั โดยแบ่ง
ออกเป็น พ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมนอ้ย (S1) และไม่เหมาะสม (N) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 สรุปคะแนนค่าปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

ปัจจัยทางกายภาพ 
ระดบัความเหมาะสม 

เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย  (S3) ไม่เหมาะสม (N) 
ความลาดชนั  0 – 2 % > 2 – 5 % 5 – 10 % > 10% 

เน้ือดิน C, SC, SiC SiCL, SCL, CL Si, SiL, L, SL, LS, S - 
อตัราการซึมผา่นน ้ าของดิน  
(ซม.ต่อชม.) 

< 0.5 0.5 – 5.0 > 5.0 - 

ค่าpH 6.5 – 8.5 6.1 – 6.4 หรือ 8.6 - 9.0 0 - 6.0 หรือ > 9.0 - 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน นาขา้ว ออ้ย, มนัส าปะหลงั หมู่บา้น, อ่างเกบ็น ้า,         

ยคูาลิปตสั 
อ่ืนๆ 

ท่ีมา: อภิสิทธ์ิ (2555) 
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 หลงัจากไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัเตรียมขอ้มูล แลว้น ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค
วิเคราะห์ซ้อนทบัแบบก าหนดเง่ือนไข ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และแสดงเกณฑ์ระดบัความเหมาะสมของแต่ละปัจจยัดงั
ตารางท่ี 1 แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์ซ้อนทบั แลว้พิจารณาตามช่วงค่าความเหมาะสมท่ีใชท้ั้ง 5 
ปัจจยั ดงัตารางท่ี 2 และจะไดส้มการผลคูณของการวิเคราะห์ดงัน้ี LS = SL x TX x K x PH x LU โดยผลลพัธ์สุดทา้ยจะ
ไดแ้ผนท่ีแสดงความเหมาะสมของแหล่งน ้าในการกกัเกบ็น ้าภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 รายละเอียดการด าเนินการวจิยั 

ตารางที ่2 การจดัช่วงชั้นความเหมาะสม 

ช่วงชั้นความเหมาะสม 
ค่าคะแนน
ปัจจยั 

คะแนน               
เม่ือมี 5 ปัจจยั 

ค่าคะแนนขอบล่าง 
เม่ือยกก าลงัตามจ านวนปัจจยั 

ช่วงชั้นความเหมาะสม 
ท่ีจดัใหม่ 

เหมาะสมมาก 1.0 (1.0)5 =1.0 ((1.0)5 + (0.8)5)/2 – 1.0 0.66384 – 1.0 

เหมาะสมปานกลาง 0.8 (0.8)5 =0.32768 ((0.8)5 + (0.5)5)/2 – 0.66383 0.179465 – 0.66383 
เหมาะสมนอ้ย 0.5 (0.5)5 =0.03125 ((0.5)5 + (0.2)5)/2 – 0.179464 0.015785 – 0.179464 
ไม่เหมาะสม 0.2 (0.0)5 =0.0000 (0.0)5 + 0.015784 0.0 - 0.015784 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ธงชยั (2545) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการสร้างแหล่งกกัเกบ็น า้เพือ่การเกษตร 
 งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่1) ดา้นภูมิประเทศ คือความลาด
ชนั 2) ดา้นดิน ประกอบดว้ยลกัษณะเน้ือดิน อตัราการซึมผ่านน ้ าของดิน และค่าความเป็นกรด-ด่าง 3) ดา้นการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และท าการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการซอ้นทบัแบบก าหนดเง่ือนไข โดยท าการศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีรายละเอียดของการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ของแต่ละปัจจยั 

ปัจจัยในการวเิคราะห์ 
ระดบัความเหมาะสม (ร้อยละของพืน้ทีศึ่กษา) 

S1 S2 S3 N 
ความลาดชนั 13.82 49.41 28.70 2.021 
เน้ือดิน 13.97 14.88 65.1 - 
อตัราการซึมผา่นน ้าของดิน 16.59 77.36 - - 
ค่าpH 1.13 40.97 51.85 - 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 49.4 36.18 0.3454 8.0296 

หมายเหตุ: พ้ืนท่ีกนัออก 10470.1794 ไร่ 
 

 ผลการวิเคราะห์พืน้ที่เหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกักเก็บน ้าเพื่อการเกษตร  พบว่าเม่ือจ าแนกระดบัความ
เหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตรในอ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมินั้น ออกเป็น 4 ระดบั คือ1) ระดบั
เหมาะสมมาก (S1) มีเน้ือท่ี 1,990 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.15 2) ระดบัเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือท่ี 68,415.3 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 39.5 3) ระดบัเหมาะสมนอ้ย (S3) มีเน้ือท่ี 92,234.7 ไร่ คิด เ ป็น ร้อยละ 53.15 4) ระดบัไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือท่ี 
88.4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ทั้งน้ีไดท้  าการแสดงออกมาในหน่วยพ้ืนท่ี (ไร่) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3 
 

ตารางที ่4 ระดบัความเหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตรรายต าบลในหน่วยเน้ือท่ี (ไร่) 

ต าบล 
ระดบัความเหมาะสม (ร้อยละของพืน้ทีศึ่กษา) 

S1 S2 S3 N 
รังงาม 1,125 22,258.7 12,755.4 7.8 
กะฮาด 865 13,864.4 30.821.7 7 
ตาเนิน - 17,350.9 22,351.8 34.9 
หนองฉิม - 14,940.9 26,305.8 38.7 

หมายเหตุ: พ้ืนท่ีกนัออก 10,470.2 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงระดบัความเหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตร 
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การส ารวจภาคสนาม 
 ผูจ้ดัท าไดมี้การส ารวจภาคสนามในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาอ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 และมุ่งเนน้การส ารวจสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกกั
เก็บน ้ าเพ่ือการเกษตร โดยไดท้ าการสุ่มต าแหน่งการส ารวจทั้งหมด 4 ต าแหน่ง ทั้งน้ีไดท้  าการจดัแสดงค่าออกมาใน
รูปแบบของตาราง ดงัแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที5่ แสดงต าแหน่งและขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ีการใชท่ี้ดินของบริเวณส ารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม 

ต าแหน่ง
ที ่

แผนทีแ่สดงความเหมาะสม
ส าหรับสร้างแหล่งกกัเกบ็น า้เพือ่

การเกษตร 
ภาพถ่ายพืน้ทีส่ ารวจ 

การใช้ทีด่นิ
ปัจจุบนั 

ท้องทีบ่ริเวณ
จุดส ารวจ 

พกิดั 
 

ระดบั
ความ

เหมาะสม 

1 

  

ป่าไมผ้ลดัใบ ต.กะฮาด 
820312 mE 

1731267 mN 
เหมาะสม
ปานกลาง 

2 

  

มนัส าปะหลงั ต.ตาเนิน 
823809mE 

1725512mN 
เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

  

มนัส าปะหลงั ต.หนองฉิม 
821439mE 

1723728mN 
เหมาะสม
นอ้ย 

4 

  

นาขา้ว ต.รังงาม 
822331mE 

1715187mN 
เหมาะสม
ปานกลาง 

 

 จากการส ารวจพ้ืนท่ีภาคสนามในวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 พบวา่ต าแหน่งท่ี 1 บริเวณต าบลกะฮาด พิกดั 
820312mE 1731267mN มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง โดยมีการใชท่ี้ดินปัจจุบนัเป็นป่าไมผ้ลดัใบ จากผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละปัจจยัพบว่าทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง ยกเวน้เน้ือดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ทรายส่งผลให้ต  าแหน่งท่ี 1 อยู่ในระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ต าแหน่งท่ี 2 บริเวณต าบลตาเนิน พิกดั 
823809mE 1725512mN มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง โดยมีการใชท่ี้ดินปัจจุบนัเป็นมนัส าปะหลงั และจากผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละปัจจยัพบว่าทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง ยกเวน้เน้ือดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ทรายส่งผลให้ต  าแหน่งท่ี2 อยู่ในระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ต  าแหน่งท่ี 3 บริเวณต าบลหนองฉิม พิกดั 
821439mE 1723728mN มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย โดยมีการใชท่ี้ดินปัจจุบนัเป็นมนัส าปะหลงั จากผลการวิเคราะห์
แต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัความลาดชนั ค่าความเป็นกรด-ด่าง และเน้ือดิน อยูใ่นระดบัความเหมาะสมนอ้ย ส่วนปัจจยัค่า
อตัราการซึมผา่นน ้ าของดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้น อยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง ส่งผลให้ต  าแหน่งท่ี 3 
อยูใ่นระดบัความเหมาะสมนอ้ย (S3) และต าแหน่งท่ี 4 บริเวณต าบลรังงาม พิกดั 822331mE 1715187mN มีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง โดยมีการใชท่ี้ดินปัจจุบนัเป็นนาขา้ว จากผลการวิเคราะห์แต่ละปัจจยัพบวา่ปัจจยัความลาดชนั อยู่
ในระดบัความเหมาะสมมาก ปัจจยัค่าอตัราการซึมผา่นน ้ าของดิน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้น 
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อยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง ส่วนปัจจยัเน้ือดินนั้น อยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง เพราะมีเน้ือดินเป็น
ดินร่วนปนทราย 
 
อภิปราย และสรุปผลการวจิัย 
  หาพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ าเพ่ือการเกษตร ไดใ้ชท้  าการวิเคราะห์ 5 ปัจจยั ซ่ึงมีผลต่อการ
คดัเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมใน 1.ดา้นภูมิประเทศ คือ ความลาดชนั 2.ดา้นดิน ประกอบดว้ยเน้ือดิน อตัราการซึมผา่นน ้าของ
ดิน และค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.ดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยทุกปัจจยัไดส้ร้างเป็นฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือจัดเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกันทั้ งในระบบพิกัดอ้างอิงต าแหน่ง และ
โครงสร้างขอ้มูลประเมินความเหมาะสมไดส้ร้างแบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีข้ึนมา โดยอาศยัการวิเคราะห์หรือประเมินดว้ย
วธีิการซอ้นทบัแบบก าหนดเง่ือนไขของชั้นขอ้มูลปัจจยับ่งช้ี แบ่งการสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตร และการวเิคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับสร้าง
แหล่งกกัเก็บน ้ าเพ่ือการเกษตรโดยเร่ิมจากท าการวิเคราะห์ปัจจยัแต่ละประเภทขั้นตอนสุดทา้ยจึงน าผลการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตรในแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ความลาดชนั เน้ือดิน อตัราการซึม
ผา่นน ้าของดิน ค่าความเป็นกรด – ด่าง และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เขา้สมการผลคูณของการวิเคราะห์ดงัน้ี LS = SL x 
TX x K x PH x LU แลว้ท าการจดัช่วงชั้นความเหมาะสมจากสมการผลคูณของการประเมินน้ีเป็น 4 ระดบั คือ 1.พ้ืนท่ี
เหมาะสมมาก (S1) 2.พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) 3.พ้ืนท่ีเหมาะสมนอ้ย (S3) และ4.พ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (N) 

อ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภมิู มีทั้งหมด 4 ต าบล มีเน้ือท่ีประมาณ 277.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ2.2 ของ
พ้ืนท่ีทั้งหมดของจงัหวดัชยัภูมิ สามารถจ าแนกพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมส าหรับการสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตร
ไดห้ลายระดบั 1.เหมาะสมมาก คิดเป็น 1,990 ไร่ 2.เหมาะสมปานกลาง คิดเป็น 68,415.4 ไร่ 3.เหมาะสมนอ้ย คิดเป็น 
92,234.7 ไร่ 4.ไม่เหมาะสม คิดเป็น 88.5 ไร่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้สรุปข้างตน้ท าให้ทราบถึงขอ้จ ากัดท่ีพบในการวิจัย และขอ้เสนอแนะเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
เหมาะสมส าหรับการสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้าเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนท่ี อ  าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ จึงพบวา่ขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาวิเคราะห์น้ี บางชั้นขอ้มูลอยูใ่นปีพ.ศ. 2545 หากมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในการวิเคราะห์กจ็ะ
ท าใหผ้ลการวเิคราะห์มีความถกูตอ้งและทนัสมยัข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะน ามาท าการวิจยัเพ่ิมเติม
ในล าดบัต่อไป 
  

กติติกรรมประกาศ 
  งานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามวตัถุประสงค ์ดว้ยความกรุณาอยา่งสูง ทั้งดา้นวิชาการและ
ดา้นการด าเนินงานวิจยัจาก อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ขอขอบพระคุณภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีช่วยสนบัสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานท่ีในการวิจยัจน
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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