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การประเมินพืน้ ที่ทมี่ ีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่ น
Assessment of Potential Industrial Estate Site Using Strategic Environmental
Assessment Approach: Case Study of Khon Kaen Province
พรรณศิริ จูมลี (Punnasiri Joomlee)* ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ( Dr. Wanpen Wirojanagud)**
บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมิ นสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการวางแผนเชิ ง
พื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพและตาแหน่งของพื้นที่สาหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นตาม
หลักการการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน โดยใช้ขอ้ มูลที่ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม แนวทางการประเมิน มี
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่หนึ่งพิจารณาเพื่อระบุตวั ชี้วดั ของแต่ละมิติ ขั้นที่ 2 ให้ค่าน้ าหนักแต่ละมิติและของแต่ละตัวชี้วดั ในแต่
ละมิติดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ หลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) ร่ วมกันกับวิธีการพิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละมิติ
ในการพิจารณาตัวชี้วดั ขั้นที่ 3 ให้ค่าน้ าหนักและกาหนดระดับผลกระทบของตัวชี้ วดั ในแต่ละมิติ ขั้นที่ 4 คานวณค่า
คะแนนผลกระทบในแต่ละมิติ ขั้นตอนที่ 5 คะแนนรวมของผลกระทบจะถูกประเมิ น จากผลสรุ ปในแต่ละมิติ โดย
ทางเลือกที่มีคะแนนผลกระทบมากที่สุดคือพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพที่ ดีที่สุด ในการประเมินผลได้นาเทคนิ คทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั ของทั้ง 3 มิติ โดยใช้ขอบเขตการปกครองในการเชื่อมโยงกันใน
ทุกมิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่ จากการประเมินผลทาให้ทราบถึงข้อมูลสถานภาพปั จจุบนั ศักยภาพและขีดจากัด
ของพื้นที่และพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสาหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น
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.
คาสาคัญ: การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นิคมอุตสาหกรรม การประเมินหลายเกณฑ์
Keywords: Strategic Environmental Assessment, Multi-Criteria Analysis, Industrial Estate
* นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

- 82 -

PMO4-2
ระดับ ยุท ธศาสตร์ และการวางแผนเชิ งพื้น ที่ ม าใช้ใน
การศึ ก ษานี้ และเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ใ นการจัด การวิเคราะห์
ข้อมู ลเชิ งพื้ นที่ และเชื่ อมโยงข้อมู ลในแต่ละมิ ติ ซึ่ งมี
ผู ้เชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ งก าหนด
น้ าหนั ก และความส าคั ญ ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินทางเลือกที่เป็ นไปได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ใช้การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ร่วมกับข้อมูลเชิ งพื้น
ที่มาบูรณาการเพื่อการตัดสิ นใจ และมีฐานข้อมูลที่เป็ น
ระบบ ถูกต้อง และสามารถนาผลจากการวิเคราะห์มา
ใช้เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการตัด สิ น ใจเลื อกสถานที่ ที่
เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บทนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ที่ ต้ อ งการกระจายอุ ต สาหกรรมออกนอกพื้ นที่
กรุ งเทพมหานคร-ปริ มณฑล ภาคกลางและภาค
ตะวันออก อีกทั้งประเทศไทยในระยะที่ ผ่านมามีการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จและอุต สาหกรรมอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้เกิ ดเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา ทาให้ทุ ก
ภาคส่ ว นหั น มาตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
ดาเนินงานของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
(กนอ.) จึ งได้มี ก ารจัด ท าแผนแม่ บ ทการจัด ตั้ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพื่อรองรับ
ผังประเทศ โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์ และการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ศึ ก ษา
ศักยภาพ โอกาสและความเป็ นไปได้ทางการตลาดที่ มี
ความน่าเชื่อถือต่อการพิจารณาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่นเป็ นหนึ่ งในจังหวัดที่ กนอ.
ได้จัด ล าดับ ความส าคัญ และความเหมาะสมให้ เป็ น
จังหวัดเร่ งด่วนที่ตอ้ งมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อีก
ทั้งจังหวัดขอนแก่นเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของ
ภู มิ ภาคเนื่ องจากเป็ น เมื อ งที่ ถู ก ก าห นดให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม รวมทั้งความได้เปรี ยบในด้านทาเลที่ ต้ งั ที่
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ
การขนส่ ง ผ่ า นระบบรางและการขนถ่ า ยสิ น ค้า ใน
ภู มิ ภาคอาเซี ยน จึ งมี ศัก ยภาพสู ง ที่ จ ะพัฒ นาให้ เป็ น
ศู น ย์ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistic Hub) มี โ ครงสร้ า ง
พื้นฐานต่างๆ พร้อมรองรับการพัฒนา และเป็ นพื้นที่ที่
ตั้ งอยู่ แ นวระเบี ยงเศรษฐกิ จ East-West Economic
Corridor ตัด กับ แนวเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้สู่
ชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออก ซึ่ งเอื้ อ อ านวยต่ อ การ
ส่งเสริ มการค้า การลงทุน
เพื่ อ ให้ ก ารจัด หาพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม
สาหรับจัดตั้งนิ คมอุตสาหกรรมมีความครอบคุลมใน
หลายมิ ติ จึ งได้น าแนวทางการประเมิ น สิ่ งแวดล้อ ม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของพื้ นที่ ส าหรั บ
รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในพื้ นที่ จั ง หวัด
ขอนแก่น

วิธีการดาเนินการวิจัย
พื้นทีศ่ ึกษา
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนกลางของ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย อยูร่ ะหว่าง
เส้ น รุ ้ ง ที่ 15-17 องศาเหนื อ และเส้ น แวงที่ 101-103
องศาตะวัน ออก ครอบคลุ ม พื้ น ที่ พ้ื น ที่ 10,885.99
ตารางกิ โลเมตร มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ ราบมี
ลัก ษณะสู ง ต่ า สลั บ เป็ นลู ก คลื่ น ลาดเทไปทางทิ ศ
ตะวันออกและทิ ศใต้ พื้นที่ สูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 100 -120 เมตร (ภาพที่ 1 )

- 83 -

PMO4-3
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั ใน 3 มิติ
มิติ
เศรษฐกิจ

ภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดขอนแก่น
ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนการวิจยั แบ่ งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การทบทวนเอกสารทุ ติ ย ภู มิ ศึ กษาและ
ทบทวนข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ต่ างๆ ในระดับ นโยบาย เช่ น
นโยบายของภาครั ฐ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาอุต สาหกรรม ข้อ มู ลด้านโลจิ
สติ กส์ ของอุตสาหกรรม ข้อจากัดด้านกฎหมายต่างๆ
ข้อมูลการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิ คมอุตสาหกรรม ปั จจัยที่ใช้ใน
การคัดเลือกพื้นที่จดั ตั้งโรงงาน เพื่อใช้ในการคัดเลือก
ตัว ชี้ ว ดั ที่ มี ความเหมาะสมกับ พื้ น ที่ แ ละจัด ท าข้อ มู ล
พื้ น ฐานที่ ค รอบคลุ ม 3 มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม
2. สั งเคราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ คัด เลื อ กตัว ชี้ วัด ท าโดย
คั ด เลื อ กตั ว ชี้ วัด ทั้ ง 3 มิ ติ จ ากโครงการประเมิ น
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่อาเภอเมืองและ
พื้นที่ ใกล้เคี ยงจังหวัดระยอง ซึ่ งโครงการดังกล่าวทา
การประเมินครอบคลุมทั้ง 4 มิติ แต่ในการศึ กษานี้ จะ
ประเมิ น เพี ย ง 3 มิ ติ คื อ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากยึดตามหลักการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนที่
ให้ความสาคัญกับทั้งสามมิติน้ ีเท่ากัน
จะได้ตวั ชี้วดั ในแต่ละมิติท้ งั สามมิติ ที่จะใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ห าพื้ น ที่ เห ม าะสมใน การจั ด ตั้ งนิ ค ม
อุตสาหกรรม (ตารางที่ 1)

สังคม

สิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
3.อัตราเงินเฟ้ อ
4.ภาษีจัดเก็บโดยสรรพากรพืน้ ที่
5.อัตราการว่ างงาน
6.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม
7.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาเกษตร
8.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาบริการ
9.ความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์
10.ต้ นทุนโลจิสติกส์
1. สัดส่วนประชากรแฝง
2. ผูม้ ีงานที่มีประกันสังคม
3. ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความไม่เสมอภาคทาง
รายได้
4. หนี้ครัวเรื อนเฉลี่ย
5. อัตราการเจ็บป่ วยของประชากร
6. ความเพียงพอและการเข้าถึงบริ การด้าน
สาธารณสุ ข
7. การศึกษา (ปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากร)
8. จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อจานวน
ประชากร
9. สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
10. จานวนเรื่ องร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อม
1. ความเพียงพอของการใช้น้ าของภาคส่วนต่างๆ
2. คุณภาพน้ าผิวดิน
3.คุณภาพน้ าใต้ดิน
4.คุณภาพอากาศ
5.ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
6.ความเพียงพอของการให้บริ การไฟฟ้า/พลังงาน
7.ขีดความสามารถในการกาจัดขยะชุมชน
8.ขีดความสามารถในการกาจัดขยะอุตสาหกรรม

3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้ วดั ในแต่ละ
มิติ โดยเก็บข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้ วดั ในแต่ละมิ ติใน
รู ปของพื้นที่ โดยความละเอียดของแผนที่ข้ นึ อยูก่ บั การ
จัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวชี้วดั (ภาพที่ 2)
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PMO4-4
ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วดั ในแต่ละมิติ
มิติ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วดั
ค่ านา้ หนัก
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.59
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
3.7
3.อัตราเงินเฟ้อ
3.83
4.ภาษีจดั เก็บโดยสรรพากรพื้นที่
2.53
5.อัตราการว่างงาน
3.46
6.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขา
3.33
อุตสาหกรรม
7.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาเกษตร
2.72
8.การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาบริ การ
3.09
9.ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
4.69
10.ต้นทุนโลจิสติกส์
3.58
สังคม
1. สัดส่วนประชากรแฝง
3.1
2. ผูม้ ีงานที่มีประกันสังคม
2.46
3. ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาคทาง
2.46
รายได้
4. หนี้ครัวเรื อนเฉลี่ย
2.84
5. อัตราการเจ็บป่ วยของประชากร
4.8
6. ความเพียงพอและบริ การด้าน
4.56
สาธารณสุ ข
7. การศึกษา (ปี การศึกษาเฉลี่ยของ
3.6
ประชากร)
8. จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
3.6
9. สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
2.46
10. จานวนเรื่ องร้องเรี ยนด้าน
3.45
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม 1. ความเพียงพอของการใช้น้ าของภาค
4.5
ส่วนต่างๆ
2. คุณภาพน้ าผิวดิน
5.1
3.คุณภาพน้ าใต้ดิน
4.1
4.คุณภาพอากาศ
5.9
5.ความสามารถในการรองรับปริ มาณ
1.98
การจราจร
6.ความเพียงพอของการให้บริ การไฟฟ้า/
1.98
พลังงาน
7.ขีดความสามารถในการกาจัดขยะ
4.56
ชุมชน
8.ขีดความสามารถในการกาจัดขยะ
4.96
อุตสาหกรรม

ภาพที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแผนที่
4. ขั้น ตอนในการวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ผล จะมี
ลาดับในการดาเนินการดังนี้
1) การให้ ค่ า น้ าหนั ก ของแต่ ล ะมิ ติ โดยใช้
วิธีก ารวิเคราะห์ ห ลายเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นวิธี ที่ ช่วยในการ
จัดการความซับซ้อนโดยการแปลงไปเป็ นการประเมิน
ในลัก ษณะของค่ า คะแนน ซึ่ งจะต้อ งเกิ ด จากการ
ร่ วมกันตัดสิ นใจในการให้ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิน โดยเปรี ยบเที ยบแต่ละมิ ติ และพิจารณา
มิติในแนวตั้งเป็ นหลัก
ในการประเมินสัดส่วนค่าน้ าหนักของแต่ละมิติ
พิจารณาเป็ น การจัดสัดส่ วนค่าน้ าหนักมิ ติเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่ งแวดล้อมเท่ากัน ตามหลักการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน
ซึ่งต้องมีความสมดุลของ 3 มิติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การให้ค่าคะแนนแต่ละมิติ
มิติ
เศรษฐกิจ
สั งคม
สิ่ งแวดล้ อม
รวม
100

เศรษฐกิจ
0
2
2
4
33.33

สั งคม
2
0
2
4
33.33

สิ่ งแวดล้ อม
2
2
0
4
33.33

2) การให้ค่ าน้ าหนักของแต่ ละตัวชี้ วดั ในมิ ติ
นั้นๆ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์
เปรี ยบเทียบแต่ละตัวชี้วดั และพิจารณาตัวชี้วดั
ในแนวตั้งเป็ นหลัก และรวมคะแนนของแต่ละตัวชี้วดั
จะได้มาซึ่งน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วดั (ตารางที่ 3)
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3) การประเมินผลกระทบของพื้นที่ศึกษาใช้วิธี
จัดทาเมตริ กซ์ของผลกระทบ เพื่อทาการประมาณค่า
ระดับผลกระทบของแต่ละตัวชี้วดั ในแต่ละมิติ โดยให้
คะแนนจาก 0-1 และเพื่ อ ให้ ไ ด้ก ารประเมิ น ระดับ
ผลกระทบได้ละเอียดขึ้น จึงได้กาหนดเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
0.00-0.20 คือ มีผลกระทบเชิงลบสูงที่สุด
0.21-0.40 คือ มีผลกระทบเชิงลบสูง
0.41-0.60 คือ มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง
0.61-0.80 คือ มีผลกระทบเชิงลบต่า
0.81-1.00 คือ มีผลกระทบเชิงลบต่าที่สุด
จัดทาเป็ นแผนที่แสดงระดับผลกระทบของแต่
ละตัวชี้วดั ในแต่ละมิติ นาแผนที่ ระดับผลกระทบ คูณ
ด้วย ค่ าน้ าหนักของแต่ล ะตัวชี้ วดั (ตารางที่ 3) จะได้
แผนที่ค่าคะแนนผลกระทบของแต่ละตัวชี้วดั
นาแผนที่ ค่าคะแนนผลกระทบของทุกตัวชี้ วดั
ในมิติน้ ันมาบวกกันด้วยวิธีการซ้อนทับแบบพีชคณิ ต
ของแผนที่ (ภาพที่ 3 ) จะทาให้ได้แผนที่แสดงศักยภาพ
ของพื้ น ที่ ในการรองรั บ ของมิ ติ ห รื อ แผนที่ แสดงผล
กระทบในแต่ละมิติ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์พ้นื ที่ศกั ยภาพ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่แต่ละมิติ
4) นาแผนที่ ผลกระทบในแต่ละมิติมารวมกัน
ด้ว ยพี ช คณิ ตแผนที่ และจัด ค่ า ช่ ว งเพื่ อ แบ่ ง ระดั บ
ศัก ยภาพในการรองรั บ การจัด ตั้ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม
(ภาพที่ 4) ซึ่ งให้ได้แผนที่ แสดงผลกระทบหรื อแผนที่
แ ส ด ง ศั ก ย ภ าพ ข อ ง พื้ น ที่ ใ น ก าร จั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมภายในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับของมิติ

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพื้ น ที่ ศัก ยภาพในการจัด ตั้ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมโดยใช้แนวทางการประเมินสิ่ งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และการวางแผนเชิงพื้นที่ ซึ่ งทาการ
พิจารณาตัวชี้ วดั จาก 3 มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม และข้อจากัดทางกฎหมายรวมทั้งผังเมือง
รวม (ฉบับร่ าง) ของจังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 6 ศักยภาพรวม
5) ซ้อนทับแผนที่ แสดงพื้นที่ ที่มีศักยภาพการ
รองรั บ การพั ฒ น า ด้ ว ยแผน ที่ ผั ง เมื องรวมเพื่ อ
ตรวจสอบพื้นที่ให้สอดคล้องกับการวางผัง และพื้นที่ที่
กฎหมายกาหนดให้ไม่สามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ได้ห รื อ ไม่ มี ศัก ยภาพ (ตารางที่ 4) ซึ่ งหลัง จากที่ ค ัด
กรองพื้ น ที่ น้ ัน ออกจะได้ม าซึ่ งแผนที่ แสดงพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพการรองรับพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
จากแผนที่ ศั ก ยภาพของพื้ นที่ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่ น พบว่าบริ เวณโดยรอบของ
อ.เมืองขอนแก่น เป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพน้อยที่ สุด และ
ศักยภาพปานกลาง มาก มากที่ สุด จะมี ล ักษณะการ
กระจายตัวที่ สัมพัน ธ์กับระยะทาง ที่ ห่ างจาก อ.เมื อง
ขอนแก่น

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีขอ้ จากัดด้านกฎหมาย
ปัจจัย
1. พื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1
2. พื้นที่ป่าอนุ รักษ์
3. พื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นสู ง
4. อ่างเก็บน้ า

ดัชนีของปัจจัย
Masking
Masking
Masking
Masking
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พื้น ที่ ส่วนใหญ่ ของอาเภอที่ มีศักยภาพมากที่ สุด
เช่น อ.เมืองขอนแก่น
พื้น ที่ ส่ วนใหญ่ ข องอาเภอที่ มี ศัก ยภาพมาก เช่ น
อ.เมืองขอนแก่น อ.บ้านแฮด อ.ซาสูง อ.พระยืน
พื้นที่ ส่วนใหญ่ของอาเภอที่ มีศักยภาพปานกลาง
เช่ น อ.ชุ ม แพ อ.กระนวน อ.พระยื น อ.บ้านฝาง อ.
ชนบท อ.เขาสวนกวางและ อ.มัญจาคีรี
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอที่มีศกั ยภาพน้อย
เช่ น อ.ภู เวีย ง อ.น้ าพอง อ.อุบ ลรั ต น์ อ.ภู ผาม่ าน อ.สี
ชมพู อ.หนองเรื อ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ ไชย อ.พล อ.
หนองสองห้อง อ.บ้านไผ่และ อ.เปื อยน้อย
พื้นที่ ส่วนใหญ่ของอาเภอที่ มีศักยภาพน้อยที่ สุด
เช่ น อ.อุ บ ลรั ต น์ อ.หนองนาค า อ.เวี ยงเก่ า และ อ.สี
ชมพูบ างส่ วน ซึ่ งพื้ น ที่ ศัก ยภาพแต่ ล ะระดับ มี ข นาด
พื้นที่ดงั แสดงในตารางที่ 5

ว่าจัดเก็บในระดับไหน ซึ่งแต่ละตัวชี้วดั จะมีการจัดเก็บ
ในระดับที่ แตกต่างกัน มีท้ ังระดับพื้นที่ ตาบล อาเภอ
และจังหวัด ข้อมูลที่ จะนามาเชื่ อมโยงกันในทุกมิติจึง
ต้องใช้ขอบเขตการปกครองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
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ตารางที่ 5 ขนาดพื้นที่ศกั ยภาพ
ศักยภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ขนาดพืน้ ที่ (ตร.กม.)
224.8
1,038
2995.2
3615.3
640.4

ข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้ งนี้ ได้น าเทคนิ คทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เกือบ
ทุ ก ขั้น ตอนของการศึ กษา ตั้งแต่ การกลั่น กรอง การ
ก าห น ด ข อบ เขต การศึ กษ า ท างเลื อ กแล ะการ
ประเมิ น ผลกระทบ การท ารายงานและแผนที่ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ และการติดตามตรวจสอบการ
วิเคราะห์ ประเมิน และแสดงผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และลบเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และข้อเสนออื่นๆที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจในระดั บ นโยบาย
ข้อมูลใน 3 มิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ ความละเอียด
ของข้อมูลในแต่ละตัวชี้ วดั ขึ้นอยูก่ บั การจัดเก็บข้อมูล
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