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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) วิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไขโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และ (2) สํารวจพ้ืนท่ีปลูกกลวยไขเพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีเหมาะสม มีระเบียบวิธีวิจัย 
ประกอบดวย (1) วิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมโดยใชแบบจําลองดัชนี มีตัวแปร 5 ตัว ไดแก เน้ือดิน ความเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืช ธาตุอาหารในดิน ความลาดชัน และการใชท่ีดินในปจจุบัน (2) สํารวจภาคสนามเก็บ
ขอมูลแปลงกลวยไข และ (3) เปรียบเทียบแปลงปลูกกลวยไขกับความเหมาะสม ผลการศึกษา พบวา มีพ้ืนท่ี
เหมาะสมมาก ปานกลาง นอย และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.43 28.41 10.47 และ 30.69 ตามลําดับ 
การสํารวจพ้ืนท่ีปลูกกลวยไข พบวา มีพ้ืนท่ีปลูก 114 แปลง จํานวนพ้ืนท่ีปลูก 701 ไร ท้ังน้ี พบวามีแปลงปลูก
อยูในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางและมาก คิดเปนรอยละ 64.60 และ 32.96 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: กลวยไข, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, แบบจําลองดัชนี 

 

Abstract 

 This study aimed to (1) analyze of suitable area for planting golden banana using GIS 
and (2) field survey of golden banana plots and compare the plots with suitable area. The 
research methodology consisted of (1) analyzed suitable areas using the index model with 6 
criteria include, soil series, soil texture, soil suitable for banana, ground and underground water 
resource, landform and slope, and current land use and land cover; (2) field survey of the 
banana plots and (3) compare of banana plots with suitable area. The study found that, high, 
moderate, low and inappropriate suitable were 30.43%, 28.41%, 10.47%, and 30.69%, 
respectively. The field survey found that 114 plots, the area of 691 rais. Herein, the banana 
plots located in moderate and high suitable areas of 64.60% and 32.96%, respectively. 

Keywords: golden banana, Geographic Information System: GIS, index model 
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บทนํา 
  กลวยไขเปนพืชเศรษฐกิจข้ึนช่ือของจังหวัดกําแพงเพชร จนไดรับฉายาวาเปน “เมืองกลวยไข” อยางไร
ก็ตามปจจุบันมีแนวโนมของการปลูกกลวยไขนอยลง การคนหาพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไขจึง
จําเปนเพ่ือนําไปสูการสนับสนุนใหมีการปลูกกลวยไขมากข้ึน ทั้งน้ีลักษณะที่เหมาะสมตอการปลูกกลวยไข 
ประกอบดวย สภาพดินที่เหมาะสมตอการปลูกกลวยไข คือ ดินนํ้าไหลทรายมูล (deep friable loam) ซึ่งเปน
ดินที่มีความอุดมสมบูรณดี การระบายนํ้าดี และหมุนเวียนอากาศดี มีคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.5-
7 โดยที่คาที่เหมาะสมที่สุดเทากับ 6 มีอากาศอบอุน และชุมช้ืน อุณหภูมิที่เหมาะสมไมควรตํ่ากวา 15 องศา
เซลเซียส หรือสูงกวา 35 องศาเซลเซียส สวนฤดูปลูก ควรปลูกในชวงตนฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
ที่ดินมีความชุมช้ืนสูง และการปลูกกลวยในชวงน้ีจะทําใหสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวงปลายฤดูฝนพอดี 
ทั้งน้ีกลวยไขสามารถปลูกไดทั้งปในเขตชลประทานที่มีนํ้าเพียงพอ (เบญมาศ, 2545) 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนหน่ึงในเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (Geomatics) ที่ถูกนํามาใชในการวางแผนบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่อยางแพรหลาย ทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และหนวยงานที่นําไปใช ทั้งดานการบริหารจัดการภาครัฐและดานการวิจัย เชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมาย การคมนาคมขนสง 
การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข แบบจําลองทางดาน
สิ่งแวดลอม การใหบริการประชาชน การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย ลอจิสติกส ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ และระบบผูเช่ียวชาญ โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผนดาน
การเกษตรและสรางขอสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช นับไดวาเปนอีกแนวทางหน่ึงที่มี
การศึกษากันมาก เน่ืองจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนระบบคอมพิวเตอรที่มีความสามารถสูงในการ
จัดเก็บ ปรับปรุง และวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ อีกทั้งผลลัพธจากการวิเคราะหยังมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากถูก
ควบคุมไวดวยขอมูล เงื่อนไขและเกณฑที่ใชในการวิเคราะห (ชฎา, 2548) 
 การวิเคราะหพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใชแบบจําลองดัชนี ( index model) ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เปนวิธีการที่มีการประยุกตใชกันมาก ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑจะมีความแตกตางกันไป
ตามชนิดพืช คุณลักษณะของพ้ืนที่ศึกษา และกระบวนการวิธีที่ใช เชน สถาพร (2548) ไดวิเคราะหพ้ืนที่
เหมาะสมในการปลูกพืช 5 ชนิด คือ ขาว ออย มันสําปะหลัง มะมวง และยางพารา โดยใชตัวแปรวิเคราะห 12 
ตัว ไดแก ปริมาณนํ้าฝน สภาพการระบายนํ้าของเน้ือดิน เขตชลประทาน ความลึกของดิน เน้ือดิน 
ความสามารถในการแลกประจุบวก การอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง ฟอสฟอรัส อินทรียวัตถุ ภูมิสัณฐาน 
ความลาดชัน และศักยภาพการเกิดดินเค็ม สวนกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553; ธีระยุทธ 
และคณะ, 2552; วีรชัย และคณะ, 2552 ไดศึกษาความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใชตัวแปร
คลายคลึงกัน คือ ระบบอุณหภูมิ ความชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอราก
พืช ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สภาวะการหย่ังลึกของราก ความ
เสียหายจากนํ้าทวม การมีเกลือมากเกินไป สารพิษ และความเสียหายจากการกัดกรอน ศักด์ิดา และคณะ 
(2558) ไดวิเคราะหหาพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราในพ้ืนที่จังหวัดตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธานี และนครสวรรค โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชปจจัย 4 ดาน ไดแก นํ้าฝน เคมีของดิน 
กายภาพของดิน และลักษณะภูมิประเทศ และใชตัวแปรทั้งหมด 12 ตัว ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝนทั้งป 
ปริมาณนํ้าที่ขาดแคลนในฤดูแลง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม ความเปนกรดเปนดาง อินทรียวัตถุ การ
ระบายนํ้าของดิน ความลึกของดิน ลักษณะเน้ือดิน ความสูงภูมิประเทศ และความลาดชัน ทั้งน้ี การศึกษาของ
สุภาสพงษ และวัลลภ (2554) ยังไดเพ่ิมปจจัยหลายปจจัยเขามาเปนตัวแปรของการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสม
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สําหรับการปลูกออยและมันสําปะหลัง ที่สอดคลองกับผลการสํารวจภาคสนาม ดังเชน การใชที่ดินในปจจุบัน 
ความเสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวม และความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง รวมทั้งผลผลิตตอไร เปนตน 
 จึงเปนที่มาของการศึกษาน้ี ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) วิเคราะหพื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไข
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ (2) สํารวจพ้ืนที่ปลูกกลวยไขเพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เหมาะสม 
การศึกษาน้ีจะนําไปสูแนวทางในการสนับสนุนการปลูกกลวยไขในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชรมากข้ึน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
  การศึกษาน้ีมีอุปกรณ และขอมูลหลัก ประกอบดวย โปรแกรม ArcGIS (ลิขสิทธ์ิ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เครื่อง GPS ภาพดาวเทียม QuickBird ใน Google Maps และช้ันขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

การสาํรวจและเก็บขอมูลพ้ืนท่ีปลูกกลวยไข 
1. สํารวจขอมูลเกษตรกรผูปลูกกลวยไขในจังหวัดกําแพงเพชรทั้งหมด บนฐานการอางอิงรายช่ือของ

เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2558 
2. สรางแบบสํารวจพ้ืนที่ปลูกกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร โดยแบบสํารวจประกอบดวยเน้ือหาดาน

ขอมูลเกษตรกร เน้ือที่เพาะปลูก ผลผลิต การจัดการ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 114 แปลง 
3. ลงภาคสนามเก็บพิกัดพ้ืนที่ปลูกกลวยไขดวยเครื่อง GPS โดยเก็บพิกัดตามมุมแปลงของพ้ืนที่ปลูก

อยางนอย 4 มุมแปลง พรอมบันทึกขอมูลเกษตรกรและพ้ืนที่ปลูกตามแบบบันทึกขอมูลที่สรางข้ึน ทั้งน้ี การ
สํารวจใชขอมูลภาพดาวเทียม QuickBird ใน Google Maps เปนขอมูลพ้ืนฐานในการสํารวจ 

4. นําเขาขอมูลจากเครื่อง GPS ยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial 
data) แบบจุด (point) และแบบรูปปด (polygon) และนําเขาขอมูลที่เกี่ยวของกับการปลูกกลวยไขของ
เกษตรกรจากแบบบันทึกขอมูล เพ่ือนํามาจัดทําเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data)  

5. จัดทําช้ันขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS layer) ตําแหนงพ้ืนที่ปลูกกลวยไขในลักษณะขอมลู
แบบ Shape file 

การวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไข 
1. กําหนดตัวแปร (criteria) เบื้องตนที่ใชเปนเกณฑในการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกลวย

ไข โดยใชเกณฑการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวแปรจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
สอบถามเกษตรกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และการสํารวจภาคสนาม  

2. สรางแบบสอบถามและลงพ้ืนที่สอบถามเกษตรกรผูปลูกกลวยไขในจังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนด
จํานวน 100 คน โดยใหเกษตรกรดังกลาวใหคาคะแนนตามระดับความสําคัญของปจจัยแตละตัวที่ผลตอความ
เหมาะสมในการปลูกกลวยไข  

3. คัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมจากการประชุมกลุมยอย โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ
ของปจจัยแตละตัว ทั้งน้ีมีขอสรุปวาสามารถกําหนดตัวแปร ได 5 ดาน ประกอบดวย เน้ือดิน ความเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืช ธาตุอาหารในดิน ความลาดชัน และการใชที่ดินในปจจุบัน 

4. นําผลลัพธระดับความสําคัญของปจจัยที่ผลตอความเหมาะสมในการปลกูกลวยไขมาหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พรอมทั้งจัดลําดับ (ranking) ความสําคัญของตัวแปร ทั้งน้ี เน้ือดิน ความเหมาะสมของชุดดินในการ
ปลูกพืช ธาตุอาหารในดิน ความลาดชัน และการใชที่ดิน มีคาเฉลี่ยความสําคัญเทากับ 3.84 3.92 3.16 3.04 
และ 3.48 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 0.76 0.69 0.68 และ 1.08 
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5. เรียงลําดับและนําอันดับความสําคัญของตัวแปร มาหาคาถวงนํ้าหนัก โดยวิธีวิเคราะหคาถวง
นํ้าหนักที่เลือกมาใชคือวิธีการจัดลําดับ (ranking method) แบบ rank exponent กําหนดคา exponent 
value (p) เทากับ 2 (Malczewski, 1999) ทั้งน้ีตัวแปรดานความเหมาะสมของชุดดินในการปลูกพืช เน้ือดิน 
การใชที่ดิน ธาตุอาหารในดิน และความลาดชัน คาถวงนํ้าหนักเทากับ 0.455 0.291 0.164 0.073 และ 0.017 
ตามลําดับ 

6. สรางเกณฑพ้ืนที่เหมาะสมในการปลกูกลวยไข (ตารางที่ 1) ทั้งน้ีในตัวแปรดานธาตุอาหารในดิน มี
ตัวแปรยอยที่ใชวิเคราะห 3 ดาน ไดแก การระบายนํ้าของดิน ความลึกของดิน และคา pH ซึ่งใหคานํ้าหนักของ
แตละตัวแปรยอยเทากัน แสดงเกณฑยอยดังตารางที่ 2 

7. นําเขาช้ันขอมูลที่เปนตัวแปรในการวิเคราะหยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรม ArcGIS 
จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล พรอมทั้งแกไขปรับปรุงใหอยูในมาตรฐาน
ของแผนที่เดียวกันเพ่ือความถูกตองในการวิเคราะห 

8. นําช้ันขอมูลเน้ือดิน ช้ันขอมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ช้ันขอมูลธาตุอาหารในดิน ช้ัน
ขอมูลความลาดชัน และช้ันขอมูลการใชที่ดิน ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนที่รูปปด มาแปลงขอมูลใหอยูในรูปขอมูลกริด 
(convert to grid) ขนาด 100 เมตร จากน้ันทําการ Reclassify ขอมูลตามเกณฑที่ใชในการศึกษา โดยแบง
ขอมูลออกเปน 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม  

9. จัดทําช้ันขอมูลพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไขรายตัวแปรแบบขอมูลกริด        
10. นําช้ันขอมูล พ้ืนที่ เหมาะสมในการปลูกกลวยไขรายตัวแปร มาทําการซอนทับขอมูล 

แผนที่  (map overlayer) เ พ่ือคํานวณคาความเหมาะสม โดยใช วิ ธีการ  Raster Calculation ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ตามเกณฑการวิเคราะห โดยแบบจําลองที่ใชในการคํานวณในรูปของสมการ คือ 

พ้ืนท่ีเหมาะสม = W1 * L1 + W2 * L2 +…+ Wn * Ln 
 

เมื่อ W หมายถึง คานํ้าหนัก และ L หมายถึง คาคะแนนของแตละตัวแปร 
 
ตารางท่ี 1 ปจจัย ประเภทขอมูล คาคะแนน และคานํ้าหนักในการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมปลูกกลวยไข 

ลําดับ ปจจัย ประเภทขอมูล คาคะแนน  ระดับความเหมาะสม คาน้ําหนัก  
1 เน้ือดิน  

 
ดินนํ้าไหลทรายมูล 

ดินรวน 
ดินประเภทอ่ืน 

ดินที่ลาดชันเชิงซอน 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.291 

2 ความเหมาะสมของ
ชุดดินในการปลูก
กลวยไข 
 

มีความเหมาะสม 
มีความเหมาะสมแตมีขอจํากัด 

ไมคอยเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.455 

3 ธาตุอาหารในดิน 
(ดูตารางที่ 2) 

คาคะแนนเทากับ 3.26-4.00 
คาคะแนนเทากับ 2.51-3.25 
คาคะแนนเทากับ 1.76-2.50 
คาคะแนนเทากับ 1.00-1.75 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.073 

4 ความลาดชัน รอยละ 0-5 
รอยละ 6-10 

4 
3 

มาก 
ปานกลาง 

0.017 
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รอยละ 11-20 
มากกวารอยละ 20 

2 
1 

นอย 
ไมเหมาะสม 

5 การใชที่ดิน พื้นที่ปลูกกลวย 
พื้นที่สวนหรือนา 

พื้นที่อ่ืน ๆ 
พื้นที่กันออก 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.164 

 
ตารางท่ี 2 ปจจัย ประเภทขอมูล คาคะแนน และคานํ้าหนักในการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมปลูกกลวยไขรายตัว
แปรยอยดานธาตุอาหารในดิน 

ลําดับ ปจจัย ประเภทขอมูล คาคะแนน  ระดับความเหมาะสม คาน้ําหนัก  
1 การระบายนํ้าของดิน ดี 

ดีถึงปานกลาง 
ดีมากเกินไป หรือคอนขางเลว 

เลวมากถึงเลว 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.333 

2 ความลึกของดิน ลึกถึงลึกมาก 
ลึกปานกลาง 

ตื้น 
ตื้นถึงลูกรังหรือหินพื้น 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.333 

3 คา pH 6.0-7.0 
5.6-5.9 หรือ 7.1-7.4 
5.0-5.5 หรือ 7.5-8.0 

< 5.0 หรือ > 8.0 

4 
3 
2 
1 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
ไมเหมาะสม 

0.334 

11. ทําการ Reclassify ผลการคํานวณในขอ (10) ดวยวิธี Equal interval โดยแบงขอมูลออกเปน 4 
ระดับ คือ พ้ืนที่เหมาะสมมาก พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พ้ืนที่เหมาะสมนอย และพ้ืนที่ไมเหมาะสม  

12. จากพ้ืนที่เหมาะสมที่ไดจากขอ (11) ทําการ Clip (ตัดออก) พ้ืนที่ที่ไมสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได 
(พ้ืนที่กันออก) ออกจากพ้ืนที่เหมาะสม โดยพ้ืนที่กันออก ไดแก พ้ืนที่ปาไมหรืออุทยาน แหลงนํ้า และพ้ืนที่ใน
เขตเมือง หมูบาน สถานที่ราชการหรือเขตพาณิชยกรรม (พ้ืนที่ไมเหมาะสม คือ ผลรวมของพ้ืนที่ไมเหมาะสม
จากการคํานวณกับพ้ืนที่กันออก) 

13. จัดทําแผนที่ (map layout) แสดงพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไข พรอมคํานวณเน้ือที่ความ
เหมาะสมแตละระดับ และนําเสนอในรูปตาราง 

14. ซอนทับพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไข กับพ้ืนที่ปลูกจริงเพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกกลวยไขรายแปลง 

 
ผลและวิจารณผลการศึกษา 

ผลการสํารวจและเก็บขอมูลพ้ืนท่ีปลูกกลวยไข 
 การสํารวจพ้ืนที่ปลูกกลวยไขในจังหวัดกําแพงเพชรทั้งหมดป พ.ศ. 2558 อางอิงจากรายช่ือของ
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรและการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจากภาคสนาม 
พบวา สามารถสํารวจแปลงกลวยไขไดทั้งหมด 114 แปลง รวมพ้ืนที่ปลูกประมาณ 701 ไร จํานวนกอหรือหลุม
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ปลูกกวา 244,207 กอ โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกกลวยไข ประกอบดวย อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง 
อําเภอคลองลาน อําเภอไทรงาม อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอลานกระบือ อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอ 
บึงสามัคคี แสดงรายละเอียดจํานวนและพ้ืนที่ปลูกดังภาพที่ 1  

 
ภาพท่ี 1  จํานวนพ้ืนที่ปลกูกลวยไขในแตละอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกกลวยไข 

ผลการวิเคราะหพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไข พบวา เมื่อพิจารณาความเหมาะสมดานเน้ือที่ 
จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่เหมาะสมมาก ปานกลาง นอย และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.43 28.41 10.47 
และ 30.69 ตามลําดับ ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาดานตําแหนง พบวา พ้ืนที่เหมาะสมมากจะอยูบริเวณทางดานทิศ
ตะวันออกและทางดานทิศใตหรือตอนลางของจังหวัด สวนพ้ืนที่ไมเหมาะสมจะเปนเขตปาไมทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด  ทั้งน้ี พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกกลวยไขจากการวิเคราะหรายตัวแปรแสดงไดดังภาพที่ 2 และ
ผลรวมทุกตัวแปรแสดงไดดังภาพที่ 3 เมื่อซอนทับแปลงของพ้ืนที่ปลูกกลวยไขในจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 
114 แปลง กับพ้ืนที่เหมาะสมในแตละระดับ พบวา มีแปลงปลูกอยูในเขตพ้ืนที่เหมาะสมปานกลางและมาก คิด
เปนรอยละ 64.60 และ 32.96 ตามลําดับ ทั้งน้ีภาพขยายพ้ืนที่ปลูกกลวยไขซอนทับบนแผนที่ความเหมาะสม
แสดงไดดังภาพที่ 4 

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนที่เหมาะสมในการปลกูกลวยไขรายตัวแปร 
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ภาพท่ี 3 พ้ืนที่เหมาะสมในการปลกูกลวยไขจากการวิเคราะหผลรวมทุกตัวแปร 

 

 
ภาพท่ี 4 พ้ืนที่ปลกูกลวยไขซอนทับบนพ้ืนทีเ่หมาะสมในการปลูกกลวยไข 
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สรุปผลการศึกษา 
 จังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไข ระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง นอย 
และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.43 28.41 10.47 และ 30.69 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาดานตําแหนง พบวา 
พ้ืนที่เหมาะสมมากจะอยูบริเวณทางดานทิศตะวันออกและทางดานทิศใตหรือตอนลางของจังหวัด สวนพ้ืนที่ไม
เหมาะสมจะเปนเขตปาไมทางทิศตะวันตกของจังหวัด การสํารวจภาคสนามแปลงกลวยไขจํานวน 114 แปลง 
พบวา มีแปลงปลูกอยูในเขตพ้ืนที่เหมาะสมปานกลางและมาก คิดเปนรอยละ 64.60 และ 32.96 ตามลําดับ 
ทั้งน้ี แผนที่ระดับความเหมาะสมในการปลูกกลวยไขสามารถใชประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนเชิงพ้ืนที่
ใหมีการปลูกมากข้ึน 
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