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รายงานผลการศึกษา

จ า ก แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ข อ เ ส น อ  ที่ ไ ด จั ด ทํ า ใ ห กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถ สรุปผลการศึกษาของโครงการไดตามแผนดังนี้ 

1. ทําการจัดหาขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ระบบ ETM + ชวงเวลา พ.ศ. 2545 
ครอบคลุมพื้นที่ตนแบบที่ไดทําการตกลงไว ในการนําเสนอรายงานขั้นตน เมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2546 ซึ่งไดขอมูลดาวเทียมจากการอนุเคราะหขอมูลดาวเทียมของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร เปนที่แลวเสร็จพรอม
ดําเนินการในขั้นตอไป พื้นที่ตนแบบแสดงไดดังรูป



แผนทีแ่สดงพืน้ที่ตนแบบแผนทีแ่สดงพืน้ที่ตนแบบ



2. ดํ า เ นิ นกา รแปลความหมายข อมู ล
ดาว เที ยม  โ ดยซอฟต แ ว ร ท า งด าน 
Remote Sensing รวมถึงการปรับแกและ
ตรวจสอบความถูกตอง กอนนําไปใชใน
การวิ เคราะหทางระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร  (GIS) ซึ่ ง จ ะทํ ากา รแปล
ความหมายขอมูลในระดับที่ 2 ในพื้นที่
ตนแบบ

ขอมูลดาวเทยีมขอมูลดาวเทยีม

การปรุงแตงขอมูลกอนการวิเคราะห
เชน การทาํ Geo-rectification, 
การ Enhancement เปนตน

การปรุงแตงขอมูลกอนการวิเคราะห
เชน การทาํ Geo-rectification, 
การ Enhancement เปนตน
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แผนทีสภาพการใชที่ดินแผนทีสภาพการใชที่ดิน

ขอมูลทุติยภูมิขอมูลทุติยภูมิ

รูปแสดงขัน้ตอนการศึกษาสภาพการใชทีด่ินจากขอมูลดาวเทียม















3. ศึกษาแนวคิดดานการจัดชั้นคุณภาพการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอม
ตามหลักวิชาการทั้งจาก รายงาน เอกสารเผยแพรตาง ๆ ทั้งจากภายในประเทศและ
ตางประเทศรวมถึงจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเกษตร เพื่อกําหนดใหเปนขอมูล 
หรือปจจัยที่จะนํามาใชในการวิเคราะห ซึ่งแนวคิดในการจัดชั้นคุณภาพการใชที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมนั้นทางคณะที่ปรึกษาไดเล็งเห็นถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการใช
ประโยชนพื้นที่อยางไมเหมาะสมตอศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ โดยจะสงผลกระทบ
ตามมา ทั้งในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลกระทบโดยตรง และ ในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ สังคมที่จะเปนผลพวงตามมา 

จึงได ตระหนักถึงความสําคัญของการสูญเสียทรัพยากรที่ดินอันเป นทรัพยากร
พื้นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ และดําเนินการศึกษา ถึงแนวทางการกําหนด
นโยบายเพื่อการคุ มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี เพื่อสามารถใช เป นพื้นที่เกษตรกรรม
อย างยั่งยืน เพื่อลดความขัดแย งการใช ที่ดินที่แตกต างกัน และมุ งให เกิดการใช ที่ดินให 
เกิดประโยชน สูงสุด ตลอดจนลดผลกระทบตาง ๆ อันเนื่องมาจากการใช ที่ดินผิด
ประเภท 



(Supan Karnchansutham) ซึง่อธิบายถึงการจําแนกชั้นพื้นทีเ่กษตรกรรม ออกเปน 5 ชั้น ไดแก
1. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 1 เปนพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพสงูทีส่ดุสําหรับทําการเกษตรกรรม โดยมีระบบการ

ชลประทานรองรับ การพัฒนาในพื้นที่จะพิจารณาเฉพาะพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
ใหผลผลิตสงู

2. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 2 เปนพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพสูงสาํหรับทําการเกษตรกรรม โดยจะเนนเฉพาะ
การเพาะปลูกพืชไรสวนผสม ที่ใหผลผลิตสูง 

3. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 3 เปนพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพปานกลางสําหรับทาํการเกษตรกรรม ซึง่จะมี
ขอจํากัดสําหรับการปลูกพืช โดยจะพิจารณาถึงสมรรถนะของดินตอการปลูกพืชนั้น ๆ โดยจะเนน
การปลูกพืชไรสวนผสม

4. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที ่ 4 เปนพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพต่ําสําหรับทําการเกษตรกรรม ซึ่งเปนพืน้ทีท่ี่
ประกอบไปดวยดินทราย ดินเค็ม และดินทีเ่ปนกรด ผลผลิตของพืชจะอยูในเกณฑที่ต่ํา พื้นทีน่ี้
เหมาะที่จะทําเปนทุงเลี้ยงสตัว การปลูกปาเศรษฐกิจ หรือจะทําเปนพืน้ทีอุ่สาหกรรมเกษตร

5. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 5 เปนพืน้ทีท่ี่ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตรกรรม



สรุปสําหรับความหมายพื้นที่เกษตรกรรมในการศึกษา หมายถึง พื้นที่ซึ่งใช ในการ
เกษตรกรรมเพื่อการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว เป นส วนใหญ  โดยกันพื้นที่ซึ่งได ประกาศตาม
กฎหมายอื่นเพื่อกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง เช น พื้นที่ป าสงวนแห งชาติ พื้นที่อนุรักษ พันธุ สัตว ป า 
เขตพื้นที่โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร  เปนต น ตลอดจนได กันพื้นที่ชุมชน อุตสาหกรรม 
การคมนาคม และการบริการอื่นๆ ออก     พื้นที่ เกษตรกรรมนี้จะมีศักยภาพและความ
เหมาะสมต างกัน เนื่องจากคุณภาพของที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ตําแหน งที่ตั้งและโครงสร าง
พื้นฐาน เช น การคมนาคม การชลประทาน รวมไปถึงเทคโนโลยี และการใหผลผลิต เปนต น

การจําแนกพื้นที่เกษตรกรรมนั้น ไดอาศัยและอางอิงกฎเกณฑ เพื่อนํามาปรับปรุงให
สอดคลองกับสภาพของประเทศไทย โดยระบบ Agricultural Land Classification : ALC 
System ของประเทศอังกฤษ ซึ่งไดจําแนกไว 5 ชั้น ดังนี้

1. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นที่ 1 (ดีมากที่สุด) 2. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นที่ 2 (ดีมาก)

3. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นที่ 3 ซึ่งแบงออกเปน 3A (ดี) และ 3B (ปานกลาง)

4. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นที่ 4 (ไมคอยดี) และ

5. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นที่ 5 (ไมดีเลย)



ในสวนของการศึกษาไดจําแนกไวตามเกณฑดังกลาว แตจะรวมพื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที ่

3 ซึ่งแบงออกเปน 3A และ 3B เขาดวยกัน ซึ่งจําแนกใหมไดเปน

1. พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที่ 1(เหมาะสมมากที่สุด)

2. พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที่ 2 (เหมาะสมด)ี

3. พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที่ 3 (เหมาะสมปานกลาง)

4. พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที่ 4 (ไมคอยเหมาะสม)

5. พื้นที่เกษตรกรรมชัน้ที่ 5 (ไมเหมาะสมเลย)

(คําอธิบายการจําแนกแตละชัน้ไดกลาวไวในรายงาน)

จากแนวคิดที่ไดกาํหนดชัน้คุณภาพการใชที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมทั้ง 5 ชัน้ มีขอมลูหรือ

ปจจัยตาง ๆ ทีจ่ะสามารถใชในการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ในพืน้ทีต่นแบบ 

เพื่อการกําหนดใหเปนพื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรม ประกอบดวย



• ปจจัยความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืช 
• ปจจัยแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
• ปจจัยพื้นที่ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 
• รายไดจากพืชเศรษฐกิจ 
• ปจจัยการลงทุนเทคโนโลยีการเกษตร 

1. ฐานขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ ไดแก
• ขอมลูแผนที่การสํารวจดิน 
• ขอมลูการใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการแปลขอมลู
ดาวเทียมป 2545
• ขอมลูแผนที่ดานชลประทาน
• ขอมลูแผนที่ดานปาไม
• ขอมลูแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
• ขอมลูดานการเกษตร

2. ขอมูลปจจัยทีม่ีผลตอการเกษตร ไดแก



แนวคิดเชิงระบบสารสนเทศทีด่ิน (Land Information System : LIS) เพื่อการบริหารจัดการ
(Chandrasekhar Nori) ไดกลาวถึงระบบขอมูลดานที่ดนิทีม่ีการนํามาใชประโยชน 

กรณีศึกษาที่ประเทศอนิเดยี พบวาในระยะ 10 ปที่ผานมานัน้ระบบขอมูลดานที่ดนิเริ่มมีการ
จัดทําอยางเปนระบบขึ้นกวาแตกอน แตยังไมตอบสนองตอความตองการใชงานอนัเนื่องมาจาก
ผลของระบบขอมูลดานที่ดนิทีจ่ัดทําขึน้ ยังไมสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้นในผูที่เกี่ยวของ
โดยตรง อันไดแก เกษตรกรเปนจํานวนมาก ซึ่งไดใหขอคิดเหน็ในเรื่องของการจัดทําระบบขอมูล
ดานที่ดนิใหมีความทนัสมัยยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเขามาชวยจดัการระบบ
ขอมูลดานทีด่นิอยางเปนระบบที่เรียกวา Land Information System (LIS) ซึ่งจะมีขอมูลดานที่
เกี่ยวของกับที่ดนิ ไดแก ขอมูลดานเกษตรกรรม ขอมูลดิน ขอมลูดานชลประทาน ขอมูลดาน
ประชากร ขอมูลภมูิอากาศ และขอมูลลักษณะภมูิประเทศ ซึ่งหากการจัดทํา LIS ซึง่เปนทีจ่ดัเก็บ
ขอมูลเปนลักษณะที่ผูใชเขาถึงขอมูลในรูปแบบเปด (On line) ก็จะมีประโยชนเปนอยางมากตอ
การนําไปใชในดานที่ดนิ ซึ่งจะสงผลดีตอไปในระดับภาพรวมของการพัฒนาและสะทอนกลับลง
ไปยังผูปฏิบัติอันไดแกเกษตรกร ผูถือครองและมีกรรมสทิธิท์ี่ดนิ และนอกจากนี้ยังไดกลาวถึงใน
สวนของความไมเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูล มีการจัดทําขอมูลทีซ่้าํซอนกนั ซึ่งไมเปนผลดี
ตอการพัฒนา LIS และประสบผลสําเร็จในดานบริหารการจัดการที่ดินทัง้ในสวนของ
ผลประโยชนที่รัฐควรจะไดรับและผลประโยชนทีคุ่มคา ยั่งยืนของทรัพยากรดานทีด่ิน และ
เกษตรกรผูใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดนินัน้ได  หากยังไมมีการจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกันใน
ระดับประเทศ 



(Ian Williamson) ไดอธิบายไวในการสอนวิชา Land Administration หัวขอ 
The Cadastral Concept หรือ แนวคิดเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทํา
ความเขาใจถึงบทบาท หนาที่ของประชากรผูซึ่งใชประโยชนจากทรัพยากรอันเกี่ยวของ
กับที่ดินเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกตอง 

รูปแสดง สิทธิในผืนดินของผูเปนเจาของ

Source: Land Administration (Peter Dale and John McLaughlin)



รูปแสดง การวางแผนที่ดินในสมัยโบราณ กอนคริสตศักราช 1600 – 1400

Source: Land Registration and Cadastral Systems (Gerhard Larsson)



รูปแสดงสวนประกอบของพื้นที่ดินที่มีผูครอบครองตามกรรมสิทธิ์ 

และขอมูลแผนที่ที่รัฐใชในการจัดการ



ซึ่งในความหมายของ ที่ดิน (Cadastral) นั้นจะกลาวถึง พื้นฐานหลักของ
ระบบการบริหารจัดการที่ดิน ที่ถูกกําหนดใหวารัฐจะทําการกําหนดเขตการใชที่ดิน การ
จัดสรรที่ดินที่เปนของรัฐ รวมถึงการจัดสรางระบบสารสนเทศที่ดิน (Land Information
System) ที่มีขอมูลที่จําเปนจะตองใชในการบริหารจัดการดังกลาว เชน ขอมูลการถือ
ครองที่ดิน ประเภทการใชประโยชนพื้นที่ เปนตน

ซึ่งโดยปกติแลวที่ดินจะมีรูปทรงตาง ๆ ตามขอบเขตการถือครองหรือที่ได
กรรมสิทธิ์มา ซึ่งลักษณะดังกลาวจะสามารถใชเปนขอมูลทางภูมิศาสตรเชื่อมโยงกับ
ขอมูลอื่น ๆ ที่สนใจได 



ทางสถาบัน The International Federation of Surveyors ไดกลาวถึงที่ดิน 
(Cadastral) วาเปนระบบสารสนเทศทางที่ดิน (Land Information System) เพื่อการ
บริหารจัดการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic
Information System : GIS) ทั้งทางดานการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งทางสถาบัน ฯ 
ก็ยังไดกลาวถึงการนําแนวคิดการจัดการที่ดินไปใชในแตละประเทศวา มีความแตกตางกันใน
แตละพื้นที่ของแตละประเทศ 

ดังนั้นแนวคิดที่กลาวนี้จึงควรมีการนําไปประยุกตมากกวาที่จะยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ผลของการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองใช
สารสนเทศที่ดิน (Land Information) ที่ประกอบดวย สารสนเทศของประชากรผูถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สารสนเทศในเรื่องของสิทธิ์ในที่ทํากิน รวมถึงสารสนเทศในเรื่องของขนาด
การถือครอง รูปรางของพื้นที่การถือครอง มูลคาราคาที่ดิน เปนตน ดังรูป



รูปแสดงแนวคิดดานระบบสารสนเทศที่ดิน

Source : Adapted from Dale and McLaughlin (1988



ประเภทของที่ดิน (Cadastral) แบงเปน 3 ประเภท 

1. Legal cadastre - สนับสนุนการจัดการที่ดินในเรื่องของการคาขายที่ดิน

2. Fiscal cadastre - สนับสนุนการจัดการที่ดินในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดิน

3. Multi-purpose cadastre – สนับสนุนการจัดการที่ดินในวัตถุประสงคดานอื่น ๆ 

กลาวโดยสรุป ที่ดิน (Cadastral) หมายถึงระบบสารสนเทศที่ดิน (Land
Information System : LIS) ซึ่งใชในการบริหารจัดการโดยภาครัฐโดยอาจจะเปน
หนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานก็ได ในขณะเดียวกันก็จะมีผูใชจากหลายสาขาอาชีพ
นําสารสนเทศทางที่ดินที่ไดมีการจัดทําขึ้นมาใชใหเกิดประโยชน และไดเปน
สารสนเทศที่ดินใหมที่สงกลับไปใหทางภาครัฐใชในการบริหารจัดการในเรื่องที่
เกี่ยวของกับที่ดินดานอืน่ ๆ ซึ่งตางจากสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ที่ไมสามารถนําเสนอ
ไดดวยแผนที่ที่มีคาพิกัดบอกตําแหนงทางภูมิศาสตรได จึงเปนเหตุผลเดียวกันกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่สามารถใชในการนําเขาขอมลู วิเคราะหขอมูล ปรับปรุง
ขอมลู จนถึงการนําเสนอขอมลู เพื่อการใชประโยชนในเชิงบริหารจัดการตอไป 



(กรมที่ดิน) โดยกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน โดยโครงการนี้จะเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในระบบงานของสํานักงานที่ดินใหมีศักยภาพในการจัดทําขอมูล 
ปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน และเหมาะสมตอการนําไปตัดสินใจในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลตามแนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) ซึ่งกอใหเกิดผลพวงในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชนและภาคเอกชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเมื่อดําเนินการใน
สํานักงานที่ดินทั่วประเทศตามที่กําหนดไวในโครงการ 

นอกจากจะสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน
ตามวัตถุประสงคของโครงการแลว ยังเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 
ดังนี้ 



1. ชวยใหรฐับาลมขีอมูลประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายพัฒนาประเทศดานตางๆ 
ไดรวดเร็วและทันความตองการ ตลอดจนมีระบบเตือนภัยและขอมูลชวยในการ
บรหิารงานดานเศรษฐกิจ สงัคม และ ภัยธรรมชาติในสวนที่เกี่ยวกับที่ดินไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 

2. มีฐานขอมูลสนบัสนุนความตองการดานที่ดนิของหนวยงานตางๆ อันเปนการลด
ความซ้ําซอนในการลงทุนและการปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่ดนิทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

3. มีฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนตางๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ 

4. ชวยใหประชาชนไดรบับริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัด
ที่ดิน สะดวกรวดเร็วขึ้นและสามารถใหบริการประชาชนตางสํานักงานไดทั่วประเทศ
ดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (On-Line) ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นดวย 



5. การมฐีานขอมูลที่ดินครบถวนและถูกตองจะชวยลดกรณีพิพาทในทีด่นิทําใหเกิด
ความสงบสุขและความมั่นคงในสังคม 

6. ทําใหรฐัมีเครื่องมือในการบรหิารงานที่ดินดานตางๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ เชน 
การกระจายการถือครองที่ดิน การแกปญหาการใชประโยชนในที่ดิน การลงทุนใน
ที่ดิน การกําหนด การเจริญเติบโตของเมือง การสงเสรมิการทองเที่ยว ฯลฯ 

7. เปนฐานขอมูลสําหรับองคการบรหิารสวนตําบลในการบรหิารจัดการดานที่ดนิ 
สิ่งแวดลอม และการจัดเก็บรายได 

8. การดําเนินงานตามโครงการนี้เปนการรองรับนโยบาย IT 2010 ของรัฐบาลและการ
จัดตั้งศนูยปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี 



รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ของกรมที่ดิน



4. รวบรวม  และนํ า เข า
ขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดให เปนพื้นที่
คุ มครอง เกษตรกรรมจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่ไดจากขอ 3
ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลที่
สํ าคัญ 7 ชั้นขอมูลดังกลาว 
รวมถึงขอมูลปจจัยที่มีผลตอ
การเกษตรที่จะดําเนินการใหคา
คะแนนตามระดับความสําคัญ
ที่ตาง ๆ  กัน

การรวบรวมและนําเขาขอมูลการรวบรวมและนําเขาขอมูล

การกําหนดปจจัยที่มีผลตอ
การเกษตร

การกําหนดปจจัยที่มีผลตอ
การเกษตร

การกําหนดคะแนนของปจจัย
และคาถวงน้ําหนัก

การกําหนดคะแนนของปจจัย
และคาถวงน้ําหนัก

การกําหนดคาคะแนนของแต
ละปจจัย

การกําหนดคาคะแนนของแต
ละปจจัย

ขอมูลแผนทีก่ารสํารวจดิน 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่ไดจากการแปลขอมูลดาวเทียมป 2545
ขอมูลแผนทีด่านชลประทาน
ขอมูลแผนทีด่านปาไม
ขอมูลแผนทีช่ั้นคุณภาพลุมน้ํา
ขอมูลดานการเกษตร 
ขอมูลดานประชากร 

ขอมูลแผนทีก่ารสํารวจดิน 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่ไดจากการแปลขอมูลดาวเทียมป 2545
ขอมูลแผนทีด่านชลประทาน
ขอมูลแผนทีด่านปาไม
ขอมูลแผนทีช่ั้นคุณภาพลุมน้ํา
ขอมูลดานการเกษตร 
ขอมูลดานประชากร 

ปจจัยความเหมาะสมของดินต อการปลูกพืช 
ปจจัยแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
ปจจัยพื้นที่ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 
รายไดหรือผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ 
ปจจัยการลงทุนเทคโนโลยีการเกษตร 

ปจจัยความเหมาะสมของดินต อการปลูกพืช 
ปจจัยแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
ปจจัยพื้นที่ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 
รายไดหรือผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ 
ปจจัยการลงทุนเทคโนโลยีการเกษตร 



5. ไดดําเนินการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อกําหนดเปน
ชั้นของพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมใหมีความเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
การกันพื้นที่ออก  โดยวิธีการซอนทับ (Overlay technique) การใหคาถวงน้ําหนัก 
(Weighting Score) โดยวิเคราะหในระดับภาพรวมของพื้นที่ตนแบบ   ซึ่งขั้นตอนการวิ
เคราะห นั้นได นําป จจัยต างๆ ทั้ง 5 ป จจัยดังกลาว มาทําการวิเคราะห ด วยเทคนิคการซ อน
ทับ (overlay technique) เพื่อหาพื้นที่ศักยภาพเพื่อการเกษตร ขั้นตอนประกอบดวย 

1. การกําหนดคะแนนของป จจัยและค าถวงนํ้าหนัก 

2. การกําหนดค าคะแนนของแต ละปจจัย

3. การวิเคราะห ขอมูลโดยการซ อนทับข อมลู (Weighting Overlay) 
โดยซอฟตแวร ArcView 3.2 Extension Spatial Analyst , Model Builder



การจัดเตรียมฐานข อมูลแผนที่ของแต ละป จจัยเพื่อวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลแผนที่โดยการซอนทับ

ไดชั้นที่ 1 ถงึชัน้ที่ 5 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแตละชั้น

1

2

3

4

5

คํานวณหาพื้นที่ในแตละชั้น  และทําการเปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน(แปล Landuse 2545) วามีความ
เหมาะสมกนักับผลที่ไดจากการวิเคราะหหรือไมอยางไร พรอมเสนอแนวทางการจัดการใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด 

โดยมีผลกระทบนอยที่สุด

กระบวนการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร



1. ผลการจัดหาและแปลความหมายขอมูลดาวเทียม 

ผลการศึกษา



1.1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน



1.2 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี



1.3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม



1.4 พื้นที่จังหวัดปทมุธานี



1.5 พื้นที่จังหวัดกระบี่



1.6 พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี



2. ผลการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการกําหนดชั้นของพื้นที่คุมครองทางการเกษตร



2.1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน



2.2 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี



2.3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม



2.4 พื้นที่จังหวัดปทมุธานี



2.5 พื้นที่จังหวัดกระบี่



2.6 พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี



76,094.145พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
312,357.966พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
476,892.382พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
2,069,963.988พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
1,217,387.949พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5

ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดอุทัยธานี

68,780.339พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
327,479.000พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
4,022,743.921พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
2,036,122.349พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
199,681.884พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5
พื้นที่ (ไร)ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดขอนแกน

สรุปพืน้ที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นตาง ๆ ของพื้นที่ตนแบบ 



5,902.373พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
309,655.545พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
554,661.753พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
51,087.441พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
29,889.159พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5

ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี

276,230.023พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
397,192.878พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
752,027.199พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
9,918,352.087พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
2,425,590.640พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5

พื้นที่ (ไร)ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม
สรุปพืน้ที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นตาง ๆ ของพื้นที่ตนแบบ 



74,901.829พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
311,437.608พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
796,480.459พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
5,426,791.340พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
1,563,254.777พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5

ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎรธานี

9,880.901พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1
90,651.790พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2
247,083.818พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 3
2,842,043.901พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 4
135,488.551พื้นทีคุ่มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 5
พื้นที่ (ไร)ชั้นคุณภาพพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดกระบี่

สรุปพืน้ที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นตาง ๆ ของพื้นที่ตนแบบ 



3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน



3.1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน



3.2 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี



3.3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม



3.4 พื้นที่จังหวัดปทมุธานี



3.5 พื้นที่จังหวัดกระบี่



3.6 พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี



13,273,790.594การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
491,311.144การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม

การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดเชยีงใหม

4,066,482.783การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
85,571.187การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม

การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดอุทัยธานี

6,230,547.568การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
423,863.068การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม
พื้นที่ (ไร)การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดขอนแกน

สรุปพืน้ที่การใชประโยชนทีม่ีความเหมาะสมและไมเหมาะสมของพื้นทีต่นแบบ 



7,919,579.678การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
214,177.565การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม

การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดสุราษฎรธานี

2,962,822.027การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
47,909.096การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม

การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดกระบี่

936,714.331การใชประโยชนพื้นทีไ่มมีความเหมาะสม
14,280.905การใชประโยชนพื้นที่มีความเหมาะสม
พื้นที่ (ไร)การใชประโยชนพืน้ที่ จงัหวัดปทุมธานี

สรุปพืน้ที่การใชประโยชนทีม่ีความเหมาะสมและไมเหมาะสมของพื้นทีต่นแบบ 



4. แนวทางการจัดการเพื่อการใชที่ดนิใหถูกตองเหมาะสมในพืน้ที่คุมครองเกษตรกรรมของพื้นที่
ตนแบบและรูปแบบขององค กรในการจัดการในระดับภาพรวมของประเทศ

การใช ที่ดินเพื่อการเกษตร  ของประเทศไทยในปจจุบัน ประสบปญหาตาง ๆ หลายประการ
ที่สําคัญคือ   ปริมาณพื้นที่ที่เหมาะสมต อการเกษตรซึ่งมีอยูอย าง  จํากัดลดนอยถอยลงและเสื่อมโทรม
ลงไปเรื่อย ๆ อีกทั้งผลกระทบต อสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมทางการเกษตร  แนวทางสําคัญที่
จะแกไขปญหาดังกล าวจําเป นตองมีการจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรใหชัดเจน และกําหนด
มาตรการในการคุมครองให มีผลในทางปฏิบัติ      อยางจริงจัง เพื่อคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง 5 ชั้น    
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ทั้งนี้มีจุดประสงค  ก็เพื่อคุมครองพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมสําหรับการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นตาง ๆ และใหมีการใชประโยชน 
ที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดตามสมรรถนะที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาในแตละ
พื้นที่ 

นอกจากนี้ก็เพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรักษทรัพยากรดิน  ที่ดินและสิ่งแวดลอม และ
การใชประโยชน ให มี ความยั่งยืน ลดป ญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และป ญหาความขัดแย งระหวาง
การใช พื้นที่ เกษตรกรรมชั้นตาง ๆ รวมถึงการเสนอรูปแบบขององค กรในการจัดการเพื่อกํากับ และ
ดูแลการใช ประโยชนที่ดินใหเป นไปตามนโยบายและแผนตาง ๆ ที่ได กําหนดไว 



มาตรการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการที่ดิน    และสิ่งแวดล อมตองมีหนวยงานปฏิบตัิหลักที่รับผิดชอบ
เพื่อให นโยบายที่กําหนดขึ้น ใช ได อยางมีประสิทธิภาพ       และเปนรปูธรรม ดังรายละเอียด

1. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 1 หลักการคือใหใชที่ดินเฉพาะเพื่อการเกษตร   หามมิใหเปลี่ยนแปลงไป
ทํากิจกรรมอื่น ซึง่จะทําใหสภาพการเกษตรเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเช ิง เชน หมูบานจัดสรร  โรงงาน 
อุตสาหกรรม ยกเวนได รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

2. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 2 หลักการคือใหใช ที่ดินเฉพาะเพื่อการเกษตรและเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไมมี 
ผลกระทบตอการใชที่ดินเพือ่การเกษตรอีกไม เกินร อยละ 10 แตการดําเนนิกิจกรรมอื่นจะต องศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และได รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

3. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 3 หลักการคือใหใชที่ดินในชั้นนีเ้พื่อการเกษตร  เมื่อมีความต องการใช เพือ่
กิจกรรมอื่นสามารถใชไดไม เกินรอยละ 25 แต การดําเนินการเพื่อกิจกรรมอื่นจะต องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล อม
เบื้องตน (IEE) วาไมมีผลกระทบต อการใช ที่ดินเพื่อการเกษตร และมีการควบ
คุมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 4 หลักการคือใหใช ที่ดินในชั้นที่ 4 เพือ่การเกษตร และสามารถทํากิจกรรม
อื่นไดร อยละ 50 โดยตองใชที่ดินดวยความระมัดระวัง และมีการปองกันการเสื่อมโทรมของดิน 

5. พื้นทีเ่กษตรกรรมชั้นที่ 5 หลักการคือใหใชที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นได โดยไมมีขอจํากัด ยกเวนพืน้ที่
ปาอนุรักษ แตตองไมมีผลกระทบต อการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
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