
 
 

PMO4-1 

การประเมินพืน้ที่ทีม่ีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ศึกษาจังหวดัขอนแก่น 
Assessment of Potential Industrial Estate Site Using Strategic Environmental  

Assessment Approach: Case Study of Khon Kaen Province 
 

พรรณศิริ จูมลี (Punnasiri Joomlee)*  ดร.วนัเพญ็ วโิรจนกฏู ( Dr. Wanpen Wirojanagud)** 
 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการประยุกต์ใชแ้นวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์และการวางแผนเชิง
พ้ืนท่ี  เพ่ือประเมินศกัยภาพและต าแหน่งของพ้ืนท่ีส าหรับรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นตาม
หลกัการการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยใชข้อ้มูลท่ีครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการประเมินมี
ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ีหน่ึงพิจารณาเพ่ือระบุตวัช้ีวดัของแต่ละมิติ ขั้นท่ี 2 ใหค้่าน ้ าหนกัแต่ละมิติและของแต่ละตวัช้ีวดัในแต่
ละมิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) ร่วมกนักบัวิธีการพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละมิติ
ในการพิจารณาตวัช้ีวดั ขั้นท่ี 3 ให้ค่าน ้ าหนักและก าหนดระดบัผลกระทบของตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ ขั้นท่ี 4 ค านวณค่า
คะแนนผลกระทบในแต่ละมิติ ขั้นตอนท่ี 5 คะแนนรวมของผลกระทบจะถูกประเมินจากผลสรุปในแต่ละมิติ โดย
ทางเลือกท่ีมีคะแนนผลกระทบมากท่ีสุดคือพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีดีท่ีสุด ในการประเมินผลไดน้ าเทคนิคทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัของทั้ง 3 มิติ โดยใชข้อบเขตการปกครองในการเช่ือมโยงกนัใน
ทุกมิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี จากการประเมินผลท าใหท้ราบถึงขอ้มูลสถานภาพปัจจุบนั ศกัยภาพและขีดจ ากดั
ของพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพส าหรับรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดัขอนแก่น 
 

ABSTRACT 
 This paper demonstrates the application of Strategic Environmental Assessment (SEA) and Spatial Planning 
for evaluation of the potential site of industrial estate in Khonkaen Province.  On the sustainable development 
concept,   the evaluation is based on the data of economic, social and environmental dimensions. The study approach 
is as follows. Firstly, indicators were identified for each dimension. Secondly, Weighting of three dimensions and 
indicators of each dimension were assessed by Multi-Criteria Analysis (MCA) as well as Collective Expert Judgment 
method. Thirdly, impact score of each indicator in each dimension for the alternatives were made. Fourthly,  impact 
score was calculated in each dimension. Finally, total impact score was estimated by summing up of each dimension 
of each alternative. The alternative with the highest impact score was the best potential site.  In conjunction with the 
evaluation, GIS was employed for indicator analysis of three dimensions within the administration boundary for 
coherence all dimensions to analyze spatial data. The study output would indicate the existing status of potential and 
limits of the area, and the potential site of the industrial estate in Khonkaen Province. 
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บทน า  
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท่ีต้องการกระจายอุตสาหกรรมออกนอกพ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร -ปริมณฑล ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก อีกทั้งประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมามีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา ท าให้ทุก
ภาคส่วนหันมาตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) จึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับ
ผงัประเทศ โดยไดท้บทวนยทุธศาสตร์และการพฒันา
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษา
ศกัยภาพ โอกาสและความเป็นไปไดท้างการตลาดท่ีมี
ความน่าเช่ือถือต่อการพิจารณาจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

จงัหวดัขอนแก่นเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ี กนอ.
ได้จัดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมให้เป็น
จงัหวดัเร่งด่วนท่ีตอ้งมีการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม อีก
ทั้งจงัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญของ
ภู มิภาค เน่ื องจาก เป็น เมือง ท่ี ถูกก าหนดให้ เป็ น
ศูนยก์ลางการพฒันาภูมิภาคตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้ งความได้เปรียบในดา้นท าเลท่ีตั้งท่ี
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ 
การขนส่งผ่านระบบรางและการขนถ่ายสินค้าใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงมีศักยภาพสูงท่ีจะพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์  (Logistic Hub) มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ พร้อมรองรับการพฒันา และเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ตั้ งอยู่แนวระเบี ยงเศรษฐกิจ East-West Economic 
Corridor ตัดกับแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้สู่
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการ
ส่งเสริมการคา้ การลงทุน 

เพ่ือให้การจัดหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีความครอบคุลมใน
หลายมิติ จึงได้น าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์และการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีมาใช้ใน
การศึกษาน้ีและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและเช่ือมโยงขอ้มูลในแต่ละมิติ ซ่ึงมี
ผู ้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาท่ี เก่ียวข้องก าหนด
น ้ าหนักและความส าคัญส าห รับหลัก เกณฑ์การ
ประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปไดท่ี้ใชใ้นการวเิคราะห์ โดย
ใชก้ารวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ร่วมกบัขอ้มูลเชิงพ้ืน
ท่ีมาบูรณาการเพื่อการตดัสินใจ และมีฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบ ถูกตอ้ง และสามารถน าผลจากการวิเคราะห์มา
ใช้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืน ท่ีส าห รับ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน พ้ืน ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย  
พื้นทีศึ่กษา 
 จงัหวดัขอนแก่นตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูร่ะหวา่ง
เส้นรุ้งท่ี 15-17 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101-103 
องศาตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ี พ้ืน ท่ี  10,885.99 
ตารางกิโลเมตร มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบมี
ลักษณะสูงต ่ าสลับเป็นลูกคล่ืนลาดเทไปทางทิศ
ตะวนัออกและทิศใต ้พ้ืนท่ีสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 100 -120 เมตร (ภาพท่ี 1 ) 
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ภาพที ่1 แผนท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

 
ขั้นตอนการวจิยั 
 ขั้นตอนการวิจยัแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ  ศึกษาและ
ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ในระดับนโยบาย เช่น
นโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม  ข้อมูลด้านโลจิ
สติกส์ของอุตสาหกรรม ขอ้จ ากัดดา้นกฎหมายต่างๆ 
ขอ้มูลการพฒันาทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม ปัจจยัท่ีใชใ้น
การคดัเลือกพ้ืนท่ีจดัตั้งโรงงาน เพื่อใชใ้นการคดัเลือก
ตวัช้ีวดัท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานท่ีครอบคลุม 3 มิ ติ  ด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2. สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือคัดเลือกตัวช้ีวดั ท าโดย
คัด เลือกตัว ช้ีว ัดทั้ ง  3 มิ ติ จากโครงการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงจงัหวดัระยอง ซ่ึงโครงการดังกล่าวท า
การประเมินครอบคลุมทั้ง 4 มิติ แต่ในการศึกษาน้ีจะ
ประเมิน เพี ยง 3 มิ ติ คือ  มิ ติ เศรษฐกิจ สั งคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากยึดตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี
ใหค้วามส าคญักบัทั้งสามมิติน้ีเท่ากนั  
 จะไดต้วัช้ีวดัในแต่ละมิติทั้งสามมิติ ท่ีจะใชใ้นการ
วิ เค ราะ ห์ ห าพ้ื น ท่ี เห ม าะสมในการจัดตั้ ง นิ คม
อุตสาหกรรม (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 ตวัช้ีวดัใน 3 มิติ 
มติ ิ ตวัช้ีวดั 

เศรษฐกจิ 1. การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  
2. การเตบิโตทางเศรษฐกจิของจังหวดั  
3.อตัราเงนิเฟ้อ  
4.ภาษีจัดเกบ็โดยสรรพากรพืน้ที ่  
5.อตัราการว่างงาน  
6.การเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาอุตสาหกรรม  
7.การเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาเกษตร  
8.การเตบิโตทางเศรษฐกจิสาขาบริการ  
9.ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
10.ต้นทุนโลจิสตกิส์ 

สงัคม 1. สดัส่วนประชากรแฝง 
2. ผูมี้งานท่ีมีประกนัสงัคม 
3. ค่าสมัประสิทธ์ิของความไม่เสมอภาคทาง
รายได ้
4. หน้ีครัวเรือนเฉล่ีย 
5. อตัราการเจ็บป่วยของประชากร 
6. ความเพยีงพอและการเขา้ถึงบริการดา้น
สาธารณสุข 
7. การศึกษา (ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร) 
8. จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพยต์่อจ านวน
ประชากร 
9. สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
10. จ านวนเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้ม 1. ความเพยีงพอของการใชน้ ้ าของภาคส่วนต่างๆ 
2. คุณภาพน ้าผวิดิน 
3.คุณภาพน ้าใตดิ้น 
4.คุณภาพอากาศ 
5.ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร 
6.ความเพยีงพอของการใหบ้ริการไฟฟ้า/พลงังาน 
7.ขีดความสามารถในการก าจดัขยะชุมชน 
8.ขีดความสามารถในการก าจดัขยะอุตสาหกรรม 

 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัในแต่ละ
มิติ โดยเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัในแต่ละมิติใน
รูปของพ้ืนท่ี โดยความละเอียดของแผนท่ีข้ึนอยูก่บัการ
จดัเก็บขอ้มูลของแต่ละตวัช้ีวดั (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที ่2 การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแผนท่ี 

 
 4. ขั้นตอนในการวิเคราะห์และประเมินผล จะมี
ล าดบัในการด าเนินการดงัน้ี 
  1) การให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละมิติ  โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยในการ
จดัการความซบัซอ้นโดยการแปลงไปเป็นการประเมิน
ในลักษณะของค่าคะแนน ซ่ึงจะต้องเกิดจากการ
ร่วมกนัตดัสินใจในการใหค้่าน ้ าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้น
การประเมิน โดยเปรียบเทียบแต่ละมิติ และพิจารณา
มิติในแนวตั้งเป็นหลกั 
  ในการประเมินสดัส่วนค่าน ้ าหนกัของแต่ละมิติ
พิจารณาเป็น การจัดสัดส่วนค่าน ้ าหนักมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้มเท่ากนั ตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงตอ้งมีความสมดุลของ 3 มิติ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 การใหค่้าคะแนนแต่ละมิติ 

มติ ิ เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 0 2 2 
สังคม 2 0 2 
ส่ิงแวดล้อม 2 2 0 

รวม 4 4 4 
100 33.33 33.33 33.33 

  2) การให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละตัวช้ีวดัในมิติ
นั้นๆ โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์หลายเกณฑ ์ 
  เปรียบเทียบแต่ละตวัช้ีวดั และพิจารณาตวัช้ีวดั
ในแนวตั้งเป็นหลกั และรวมคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั 
จะไดม้าซ่ึงน ้ าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดั (ตารางท่ี 3) 
 
 
 

ตารางที่ 3 ค่าน ้าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ 
มติ ิ ตวัช้ีวดั ค่าน า้หนัก 

เศรษฐกิจ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  2.59 
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดั  3.7 
3.อตัราเงินเฟ้อ  3.83 
4.ภาษีจดัเกบ็โดยสรรพากรพื้นท่ี   2.53 
5.อตัราการวา่งงาน  3.46 
6.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขา
อุตสาหกรรม  

3.33 

7.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาเกษตร  2.72 
8.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาบริการ  3.09 
9.ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 4.69 
10.ตน้ทุนโลจิสติกส์ 3.58 

สงัคม 1. สดัส่วนประชากรแฝง 3.1 
2. ผูมี้งานท่ีมีประกนัสงัคม 2.46 
3. ค่าสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคทาง
รายได ้

2.46 

4. หน้ีครัวเรือนเฉล่ีย 2.84 
5. อตัราการเจ็บป่วยของประชากร 4.8 
6. ความเพยีงพอและบริการดา้น
สาธารณสุข 

4.56 

7. การศึกษา (ปีการศึกษาเฉล่ียของ
ประชากร) 

3.6 

8. จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 3.6 
9. สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 2.46 
10. จ านวนเร่ืองร้องเรียนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.45 

ส่ิงแวดลอ้ม 1. ความเพยีงพอของการใชน้ ้ าของภาค
ส่วนต่างๆ 

4.5 

2. คุณภาพน ้าผวิดิน 5.1 
3.คุณภาพน ้าใตดิ้น 4.1 
4.คุณภาพอากาศ 5.9 
5.ความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจร 

1.98 

6.ความเพยีงพอของการใหบ้ริการไฟฟ้า/
พลงังาน 

1.98 

7.ขีดความสามารถในการก าจดัขยะ
ชุมชน 

4.56 

8.ขีดความสามารถในการก าจดัขยะ
อุตสาหกรรม 

4.96 
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  3) การประเมินผลกระทบของพ้ืนท่ีศึกษาใชว้ิธี
จดัท าเมตริกซ์ของผลกระทบ  เพ่ือท าการประมาณค่า
ระดบัผลกระทบของแต่ละตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ โดยให ้
คะแนนจาก 0-1 และเพื่อให้ได้การประเมินระดับ
ผลกระทบไดล้ะเอียดข้ึน จึงไดก้ าหนดเป็น 5 ช่วง ดงัน้ี 
  0.00-0.20 คือ มีผลกระทบเชิงลบสูงท่ีสุด 
  0.21-0.40 คือ มีผลกระทบเชิงลบสูง 
  0.41-0.60 คือ มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
  0.61-0.80 คือ มีผลกระทบเชิงลบต ่า 
  0.81-1.00 คือ มีผลกระทบเชิงลบต ่าท่ีสุด 
  จดัท าเป็นแผนท่ีแสดงระดบัผลกระทบของแต่
ละตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ น าแผนท่ีระดบัผลกระทบ คูณ
ด้วย ค่าน ้ าหนักของแต่ละตวัช้ีวดั(ตารางท่ี 3)  จะได้
แผนท่ีค่าคะแนนผลกระทบของแต่ละตวัช้ีวดั 
  น าแผนท่ีค่าคะแนนผลกระทบของทุกตวัช้ีวดั
ในมิตินั้นมาบวกกนัดว้ยวิธีการซ้อนทบัแบบพีชคณิต
ของแผนท่ี (ภาพท่ี 3 ) จะท าใหไ้ดแ้ผนท่ีแสดงศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ีในการรองรับของมิติหรือแผนท่ีแสดงผล
กระทบในแต่ละมิติ (ภาพท่ี 5)  
 

 
ภาพที ่3 ขั้นตอนการวเิคราะห์แผนท่ีแต่ละมิติ 

 
  4) น าแผนท่ีผลกระทบในแต่ละมิติมารวมกัน
ด้วยพีชคณิตแผนท่ี  และจัดค่าช่วงเพ่ือแบ่งระดับ
ศักยภาพในการรองรับการจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรม 
(ภาพท่ี 4) ซ่ึงให้ไดแ้ผนท่ีแสดงผลกระทบหรือแผนท่ี
แ ส ด งศั ก ย ภ าพ ข อ ง พ้ื น ท่ี ใน ก าร จั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 6)  

 
 

ภาพที ่4 ขั้นตอนการวเิคราะห์พ้ืนท่ีศกัยภาพ 
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ภาพที ่5 แผนท่ีแสดงศกัยภาพของพ้ืนท่ีในการรองรับของมิติ 

 
 

 
ภาพที ่6 ศกัยภาพรวม 

 
  5) ซ้อนทับแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการ
รอง รับการพัฒน า ด้วยแผน ท่ี ผัง เมื องรวม เพื่ อ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีใหส้อดคลอ้งกบัการวางผงั และพ้ืนท่ีท่ี
กฎหมายก าหนดใหไ้ม่สามารถจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ได้หรือไม่มีศักยภาพ (ตารางท่ี 4) ซ่ึงหลังจากท่ีคัด
กรองพ้ืนท่ีนั้ นออกจะได้มาซ่ึงแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพการรองรับพฒันาอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 7) 
 
ตารางที่ 4 ปัจจยัท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย 

ปัจจัย ดชันีของปัจจัย 

1. พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 Masking 
2. พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ Masking 
3. พ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีความหนาแน่นสูง Masking 
4. อ่างเก็บน ้า Masking 

ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาพ้ืนท่ีศักยภาพในการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมโดยใชแ้นวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยุทธศาสตร์และการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงท าการ
พิจารณาตวัช้ีวดัจาก 3 มิติ ทั้ งมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้จ ากดัทางกฎหมายรวมทั้งผงัเมือง
รวม (ฉบบัร่าง) ของจงัหวดัขอนแก่น  

 
ภาพที ่7 ศกัยภาพของพ้ืนท่ีในการพฒันาอุตสาหกรรม  

 
 จากแผน ท่ีศักยภาพของพ้ืน ท่ี ในการพัฒนา
อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น พบว่าบริเวณโดยรอบของ 
อ.เมืองขอนแก่น เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพน้อยท่ีสุด และ
ศักยภาพปานกลาง มาก มากท่ีสุด จะมีลักษณะการ
กระจายตวัท่ีสัมพนัธ์กับระยะทาง ท่ีห่างจาก อ.เมือง
ขอนแก่น  
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 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด 
เช่น อ.เมืองขอนแก่น  
 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ีมีศักยภาพมาก เช่น  
อ.เมืองขอนแก่น  อ.บา้นแฮด อ.ซ าสูง อ.พระยนื 
 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ีมีศักยภาพปานกลาง 
เช่น อ.ชุมแพ อ.กระนวน อ.พระยืน อ.บ้านฝาง อ.
ชนบท อ.เขาสวนกวางและ อ.มญัจาคีรี  
 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ีมีศกัยภาพนอ้ย 
เช่น อ.ภูเวียง อ.น ้ าพอง อ.อุบลรัตน์ อ.ภูผาม่าน อ.สี
ชมพู อ.หนองเรือ อ.มญัจาคีรี อ.โคกโพธ์ิไชย อ.พล อ.
หนองสองหอ้ง อ.บา้นไผแ่ละ อ.เปือยนอ้ย 
 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ีมีศักยภาพน้อยท่ีสุด 
เช่น อ.อุบลรัตน์ อ.หนองนาค า อ.เวียงเก่า และ อ.สี
ชมพูบางส่วน ซ่ึงพ้ืนท่ีศักยภาพแต่ละระดับมีขนาด
พ้ืนท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ขนาดพ้ืนท่ีศกัยภาพ 

ศักยภาพ ขนาดพืน้ที่ (ตร.กม.) 
มากท่ีสุด 224.8 
มาก 1,038 

ปานกลาง 2995.2 
นอ้ย 3615.3 

นอ้ยท่ีสุด 640.4 

 

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยคร้ังน้ีได้น าเทคนิคทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์เกือบ
ทุกขั้นตอนของการศึกษา ตั้ งแต่ การกลั่นกรอง การ
ก าห น ดขอบ เขตการ ศึ กษ า ท าง เลื อกและการ
ประเมินผลกระทบ การท ารายงานและแผนท่ีเพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจ และการติดตามตรวจสอบการ
วเิคราะห์ ประเมิน และแสดงผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และลบเพื่อเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และขอ้เสนออ่ืนๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย  
ขอ้มูลใน 3 มิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ ความละเอียด
ของขอ้มูลในแต่ละตวัช้ีวดัข้ึนอยูก่บัการจดัเก็บขอ้มูล

วา่จดัเก็บในระดบัไหน ซ่ึงแต่ละตวัช้ีวดัจะมีการจดัเก็บ
ในระดับท่ีแตกต่างกนั มีทั้ งระดับพ้ืนท่ี ต าบล อ าเภอ
และจงัหวดั ขอ้มูลท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกนัในทุกมิติจึง
ตอ้งใชข้อบเขตการปกครองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีได ้
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