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Evaluation of Land Use Potential for Nipa Palm
Using Geographic Information System: A Case
Study of Wang Won Sub-District, Kan Tang
District, Trang Province
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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ 1) วิิเคราะห์์พื้น้� ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก
2) ประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจากโดยเปรีียบเทีียบพื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
การปลูู ก ต้้ นจ ากกัั บ การใช้้ ป ระโยชน์์ ที่�่ดิินปีี พ .ศ. 2562 การศึึ ก ษามีี  3 ขั้้� น ตอน คืือ
1) เก็็บตััวอย่่าง 60 จุุด ด้้วยวิิธีโี ควต้้ามาวิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีกี ารทางสถิิติิเพื่่�อคััดเลืือกปััจจััยที่�่
เหมาะสมและสร้้างสมการถดถอยโลจิิสติิก 2) แทนค่่าข้้อมููลในสมการเพื่่�อวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�
เหมาะสมในการปลููกต้้นจาก และ 3) เปรีียบเทีียบพื้้น� ที่่�เหมาะสมกัับการใช้้ประโยชน์์ที่�ดิ่ ิน
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ผลการวิิเคราะห์์ปัจั จััยพบว่่ามีี 5 ปััจจััยที่ส่�่ ง่ ผลต่่อการปลููกต้้นจาก คืือ ภููมิสัิ ณ
ั ฐาน
ความลึึกของดิิน  การระบายน้ำำ��ของดิิน  ปฏิิกิิริิยาของดิิน  (pH) และระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ��
และนำำ�ผลที่�ไ่ ด้้ไปวิิเคราะห์์ด้้วยระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์พบว่่า พื้้�นที่่�ที่�มี่ ีความเหมาะสม
ในการปลููกต้้นจากระดัับมาก มีีเนื้้�อที่�่ 12.96 ตารางกิิโลเมตร จากนั้้�นนำำ�ผลไปวิิเคราะห์์ร่่วม
กัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในปีี พ.ศ. 2562 แปลตีีความหมายด้้วยสายตาพบว่่า พื้้�นที่่�ที่่�มีี
ศัักยภาพมากที่่สุ� ดุ เป็็นพื้้น� ที่่ที่� มี�่ กี ารใช้้ประโยชน์์ที่ดิ�่ นิ ประเภทเบ็็ดเตล็็ดและอยู่่�ใกล้้กับั แหล่่งน้ำำ��
ไม่่เกิิน  200 เมตร มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 0.58 ตารางกิิโลเมตร ซึ่่�งอยู่่�ในชุุมชนบ้้านแหลมและ
ชุุมชนบ้้านกลางบริิเวณตอนกลางของพื้้�นที่่�ศึึกษา การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นแนวทางสำำ�หรัับการ
วิิเคราะห์์พื้้�นที่่�ที่่�มีคี วามเหมาะสมสำำ�หรัับปลููกพืืชชนิิดอื่่�น  ๆ ส่่วนปััจจััยที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก หากนำำ�ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
มาวิิ เ คราะห์์ ร่่ วมด้้ ว ยจะทำำ� ให้้ ก ารนำำ�ผล การศึึ ก ษาที่่� ไ ด้้ ไ ปใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม
การปลููกต้้นจากได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ : ต้้นจาก ระบบสารสนเทศภููมิศิ าสตร์์ ศัักยภาพของพื้้�นที่่�
Abstract
The purposes of this research were: 1) to analyze land suitability for
Nipa Palm and 2) to assess land potential for Nipa Palm through a
comparison of suitable areas with the land use in 2019. The evaluation
process analysis of three phases: 1) 60 samples were analyzed by statistical
methods for selecting significant factors and creating a logistic regression
model; 2) each value was substituted in the logistic regression model for
analyzing suitable areas for Nipa Palm; and 3) comparison of land suitability
with land use in 2019 was conducted for assessment of potential areas for
Nipa Palm.
The results showed 5 significant factors: geomorphology, soil depth,
soil drainage, soil reaction and river buffer. The analysis of the geographic
information system was 12.96 km2 of area potential. Compare suitable areas
with landuse 2019 that is visually interpreted. Further results showed that
the most potential areas were those for miscellaneous uses and less than
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200 meters from the river buffer zone (0.58 km2). These areas were Ban
Laem village and Ban Klang village, located in the middle of the study areas.
This study provides a guideline for analyzing areas that suitable for planting
other crops. For the factor which using to analyze the suitable area for nipa
palm plantation, if economic and social factors are included in the analysis.
The conclusions from the study will be better utilized in promoting for Nipa
palm plantation.
Keywords: Nipa palm, Geographic Information System, Evaluation of Land Potential
บทนำำ�

“จาก” มีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า Nypa Fruticans Wurmb  มีีชื่่�อสามััญว่่า Nipa
Palm สามารถเจริิญเติิบโตอยู่่�ทั่่�วไปในบริิเวณชายฝั่่�งทะเล ริิมแม่่น้ำำ�� ริิมอ่่าว และพื้้�นที่่�ลุ่่�ม
ที่่�มีีดิินเลนหรืือดิินอ่่อน (นพรััตน์์ บำำ�รุุงรัักษ์์ และช่่อทิิพย์์  ปุุริินทวรกุุล, 2543, น. 3)
ปััจจุุบัันมีีการนำำ�ต้้นจากมาแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าการใช้้ประโยชน์์ในหลาย ๆ ด้้าน เช่่น นำำ�
น้ำำ��หวานของต้้นจากมาทำำ�น้ำำ��ตาล น้ำำ��ส้้มสายชูู และแอลกอฮอล์์ นำำ�ใบแก่่มาเย็็บจากมุุง
หลัังคาและกั้้�นฝา เป็็นพืืชสมุุนไพรพื้้�นบ้้าน  แก้้เมาเหล้้า โรคตานขโมย ขัับเสมหะและ
ดัับพิิษต่่าง ๆ (บุุญส่่ง ไกรวงศ์์, 2555, น. 87-98; สุุภาพร บััวชุมุ , 2549, น. 11-13) ต้้นจากยััง
ถืือได้้ว่่าเป็็นพืืชเศรษฐกิิจชนิิดหนึ่่�ง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งทะเล เกษตรกรที่่�
อาศััยการทำำ�อาชีีพจากต้้นจากมีีมาตรฐานการครองชีีพสููงกว่่าอาชีีพทำำ�นาประมาณ 2-3 เท่่า
เช่่นในพื้้น� ที่บ�่ ริิเวณลุ่่�มน้ำำ�� ปากพนััง เกษตรกรที่มี�่ พื้ี น�้ ที่ต้�่ นจ
้ าก จำำ�นวน  3 ไร่่ เมื่่อ� ผลิิตเป็็นน้ำ��ำ ตาล
อย่่างเดีียวจะทำำ�รายได้้มากกว่่า 10,000 บาทต่่อเดืือน (นพรััตน์์ บำ�รุ
ำ งุ รัักษ์์,  สภาพร บััวชุุม, และ
ช่่อทิิพย์์ ปุุริินทวรกุุล, 2551, น. 94)
องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations หรืือ FAO) (1976) ได้้พิิจารณาพื้้น� ที่�เ่ หมาะสม
ของการปลููกต้้นจาก มีีปััจจััยปริิมาณน้ำำ�ฝน 
� ความลึึกของดิิน การระบายน้ำำ�� ของดิิน พืืชพรรณ
ธรรมชาติิ ความลาดชััน ส่วน
่ กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน  (2543, น. 47) ของกรมพััฒนาที่ดิ�่ น 
ิ
ได้้พิจิ ารณาพื้้น� ที่เ�่ หมาะสมในการปลููกต้้นจาก จากความลาดชััน ชั้้น� อนุุภาคดิิน  ความลึึกที่่พ� บชั้้น�
ดานแข็็ง ความเค็็มของดิิน  การระบายน้ำ�� ำ ของดิิน อันั ตรายจากการถููกน้ำ�ท่
� ำ วม 
่ การเสี่่ย� งต่่อการ
ขาดแคลนน้ำำ� � ความอุุดมสมบููรณ์์ ความเป็็นกรดของดิิน  ความเป็็นด่า่ งของดิิน  การกร่่อนของดิิน 
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และความหนาของชั้้�นวััสดุุดินอิ
ิ ินทรีีย์์ นพรััตน์์ บำ�รุ
ำ ุงรัักษ์์, ธีีรดา ยงสถิิตศัักดิ์์�, และฮััสวานีี 
เล็็มกะเต็็ม (2557, น. 28) ได้้ดัดั แปลงเกณฑ์์ของ FAO (1976) และกองสำำ�รวจ และจำำ�แนกดิิน 
(2543, น. 47) มาใช้้ในประเมิินพื้้�นที่่�มีีศัักยภาพในการปลููกต้้นจากในบางจัังหวััดของ
ภาคใต้้ของไทย โดยได้้พิิจารณาปััจจััยทางกายภาพที่่�เหมาะสมมากสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก
ได้้แก่่ 1) ภููมิสัิ ณ
ั ฐาน เป็็นที่่ร� าบน้ำำ�ท
� ะเลท่่วมถึงึ ที่่ร� าบตะกอนน้ำำ�ท
� ะเล 2) เนื้้อ� ดิิน เป็็นดินิ เลน 
ดิินร่่วนเหนีียว ดิินเหนีียวปนทรายแป้้ง ดิินร่วน
่ เหนีียวปนทรายแป้้ง 3) ความลึึกของดิินมากกว่่า
100 เซนติิเมตร 4) การระบายน้ำำ�� ของดิิน  มีกี ารระบายน้ำำ�� เลวถึึงเลวมาก 5) ปฏิิกิริิ ยิ าของดิิน  (pH)
5.5-7.5 6) ดิินเค็็ม  กลุ่่�มดิินที่่� 12 และ 13 7) ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� น้้อยกว่่า 200 เมตร
8) การใช้้ที่ดิ�่ นิ เป็็นป่า่ ชายเลนรอสภาพฟื้้นฟู
� ู พื้้น� ที่่ป่� า่ จากและพื้้น� ที่่น� ากุ้้�งร้้าง และ 9) มีีปริิมาณ
น้ำำ�ฝน
� เฉลี่่�ยทั้้�งปีีมากกว่่า 2,000 มิิลลิิเมตร
จัังหวััดตรัังมีีสภาพพื้้�นที่่�เกษตรกรรมส่่วนใหญ่่เป็็นที่่�ราบลุ่่�ม มีีลัักษณะดิินเป็็น
ดิินเหนีียวมีีความอุุดมสมบููรณ์์สููง และดิินร่่วนปนทรายมีีความอุุดมสมบููรณ์์ปานกลาง
โดยปััญหาของเกษตรกรในพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ คืือ นิิยมปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว โดยเฉพาะยางพารา
และปาล์์มน้ำำ��มััน ทำำ�ให้้เกษตรกรมัักประสบปััญหารายได้้ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามท้้องตลาด
(กลอยใจ คงเจี้้�ยง และสุุนัันท์์ ถีีรวุุฒิิ, 2562, น. 1- 6) โดยตำำ�บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง
มีีพื้้�นที่่�ทั้้ง� หมดประมาณ 39.58 ตารางกิิโลเมตร หรืือ 24,739 ไร่่ สภาพพื้้น� ที่่ส่� วน
่ ใหญ่่เป็็น
ป่่าชายเลนและติิดชายทะเล ทิิศตะวัันออกเป็็นที่่ร� าบลุ่่�มมีีแม่่น้ำ��ำ ปะเหลีียนไหลผ่่าน ประชากร
ส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทำำ�สวนยางพารา ร้้อยละ 60 รองลงมา คืือ ประมงชายฝั่่ง�  รัับจ้้างทั่่ว� ไป
ทำำ�นากุ้้�ง ค้้าขายทำำ�ใบจาก รัับราชการและเกษตรกรรมอื่่�น  ๆ (องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
วัังวน, 2562, ออนไลน์์) ซึ่่ง� จากการประกอบอาชีีพของชาวบ้้านในการนำำ�ต้นจ
้ ากพืืชประจำำ�ถิ่่น 
�
มาแปรรููปเป็็นมวนใบจากส่่งขาย ส่่วนพงจากหรืือทางจาก ชาวบ้้านจะทิ้้�งลงในทะเล 
ส่่งผลให้้ปิิดกั้้�นทางน้ำำ��บริิเวณปากอ่่าวและท่่าเรืือ ทำำ�ให้้ชาวบ้้านหมู่่�ที่่� 5 บ้้านนายยอดทอง
รวมกลุ่่�มเพื่่�อหาทางแก้้ปััญหาเศษก้้านจาก พงจากหรืือทางจากที่่�ชาวบ้้านทิ้้�งกลัับมาใช้้ใหม่่
โดยการนำำ�มาจัักสานเป็็นผลิติ ภััณฑ์์ที่หล
�่ ากหลาย (กรุุงเทพธุุรกิิจ, 2560, ออนไลน์์) นอกจากนี้้�
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ที่่ผ่� า่ นมาทางมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชัยั ได้้มีี
การจััดทำำ�โครงการ “นวััตกรรมชุุมชนต้้นแบบจาก เศษต้้นจากเพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ใน
ชุุมชนวัังวน จัังหวััดตรััง” โดยมีีการประชุุมร่่วมกัับนากยกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ผู้้�นำำ�
ชุุมชนและตััวแทนประชาชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อหารืือกัันเพื่่�อแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้าง
นวััตกรรมบนภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  เพื่่�อให้้ชุุมชนได้้รัับการยกระดัับในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ
และนวััตกรรม (เทคโนโลยีีชาวบ้้าน, 2563, ออนไลน์์)
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จากที่่� ก ล่่ า วมาแล้้ วข้้ า งต้้ น ผู้้� วิิ จัั ย จึึ ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และต้้ อ งการส่่ ง เสริิ ม ให้้
เกษตรกรปลููกต้้นจากมากขึ้้�น  เนื่่�องจากเป็็นการส่่งเสริิมภููมิิปััญญาชาวบ้้าน และยกระดัับ
ชุุมชนในด้้านเศรษฐกิิจ ดัังนั้้�นหากทราบพื้้น� ที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการปลููกจะทำำ�ให้้มีีการพััฒนา
ฟื้้�นฟููต้้นจากในพื้้�นที่่�เหมาะสม โดยผู้้�ที่่�จะได้้รัับประโยชน์์ คืือ ประชาชนที่่�อาศััยบริิเวณ
ชายฝั่่�งพื้้�นที่่�ดิินเค็็มและผู้้�ประกอบอาชีีพเกี่่�ยวกัับต้้นจาก โดยการประเมิินศัักยภาพของ
พื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจากได้้พิิจารณาปััจจััยความเหมาะสมสำำ�หรัับปลููกต้้นจากของนพรััตน์์  
บำำ�รุุงรัักษ์์ และคณะ (2557, น. 28) โดยการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้นำำ�เทคนิิคการซ้้อนทัับข้้อมููลใน
ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิมาใช้้เพื่่�อประเมิินพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ศัักยภาพในการปลููกต้้นจาก โดยคาดหวัังว่่าผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�สามารถเป็็นแนวทางใน
การศึึกษาที่่�นำำ�ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์มาประยุุกต์์ใช้้ และเป็็นแนวทางในการตััดสิินใจ
ในการวางแผนส่่งเสริิมการปลููกพืืชต้้นจากในพื้้�นที่�อื่่่ �นได้้อย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจากโดยใช้้ปััจจััยกายภาพ 
2. เพื่่�อประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจากโดยเปรีียบเทีียบพื้้�นที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก กัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินปี พ
ี .ศ. 2562
วิิธีีการวิิจััย
การวิิจััยนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงสำำ�รวจ โดยใช้้ข้้อมููลจากการเก็็บตััวอย่่างดิินและการใช้้
ประโยชน์์ที่่�ดิินในภาคสนาม จำำ�นวน  60 ตััวอย่่าง โดยการสุ่่�มตััวอย่่างแบบกำำ�หนดโควต้้า
โดยเริ่่มจ
� ากการกำำ�หนดเกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์พื้น�้ ที่่เ� หมาะสมที่ต�่ ามงานของนพรััตน์์ บำ�รุ
ำ งุ รัักษ์์   
และคณะ (2557) ที่่�ดััดแปลงมาจาก FAO (1976) กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน  (2543)
เป็็นหลัักซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 9 ปััจจััย แต่่เนื่่�องจากข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยทั้้�งปีีในพื้้�นที่่�ศึึกษามีี
ข้้อมููลเหมืือนกัันเพีียงค่่าเดีียวทั้้�งพื้้�นที่่�ศึึกษา จึึงได้้ตััดปััจจััยปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยทั้้�งปีีออก
จึึงเหลืือปััจจััยที่่นำ� �ม
ำ าใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� 8 ปััจจััย ได้้แก่่ 1) ข้้อมููลภูมิู สัิ ณ
ั ฐาน 2) ความลาดชััน 
3)เนื้้อ� ดิิน 4) ความลึึกของดิิน 5) การระบายน้ำำ�� ของดิิน 6) ปฏิิกิิริิยาของดิิน (pH) 7) ความเค็็ม
ของดิิน และ 8) ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ� 
� โดยข้้อมููลทั้้�ง 8 ปััจจััยมาจากแหล่่งข้้อมููลดัังนี้้�
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1. ข้้อมููลความลาดชัันมาจากข้้อมููลระดัับความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเล จากแผนที่่�
ภููมิิประเทศมาตราส่่วน 1 : 50,000 L7018 ระวาง 4923 IV ของกรมแผนที่�ทห
่ าร
2. ข้้อมููลเนื้้�อดิิน  ความลึึกของดิิน  การระบายน้ำำ��ของดิิน  ปฏิิกิิริิยาของดิิน  (pH)
และความเค็็มของดิินจากแผนที่่�ชุุดดิิน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง มาตราส่่วน  1 : 100,000
ของกรมพััฒนาที่่�ดิินที่่�เผยแพร่่ในรููปแบบออนไลน์์
3. ข้้อมููลภููมิิสััณฐานจากแผนที่่�ธรณีีวิิทยา จัังหวััดตรััง ปีี พ.ศ. 2550 ของกรม
ทรััพยากรธรณีี ที่่�เผยแพร่่ในรููปแบบออนไลน์์
4. ข้้อมููลแหล่่งน้ำำ��  ที่่�ได้้จากการแปลตีีความด้้วยสายตาจากการดิิจิิไทซ์์หน้้าจอ
จากโปรแกรม Google Earth ที่่�ระดัับความสููง 1,000 เมตร และการลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�จริิง
หลัังจากนำำ�เข้้าข้้อมููลทั้้�ง 8 ปััจจััยเข้้าสู่่�โปรแกรม QGIS แล้้วได้้นำำ�ข้้อมููลใน
ตำำ�แหน่่งจุุดตััวอย่่าง 60 จุุดมาซ้้อนทัับกัับข้้อมููลทั้้ง� 8 ปััจจััยเพื่่อ� นำำ�มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติด้ิ ว้ ย
t-test เพื่่�อหาปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์ต่่อพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจากโดยกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่� 0.05
จากนั้้นนำ
� �ปั
ำ จั จััยที่มี�่ ีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ เ�่ ป็็นผลมาจาก t-test มาสร้้างสมการถดถอย
โลจิิสติิกและแทนค่่าข้้อมููลเชิิงพื้้น� ที่ใ�่ นปััจจััยที่มี�่ ีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ จ
ิ ะได้้พื้น�้ ที่่ค� วามเหมาะสม
ของพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจากที่่�แบ่่งพื้้�นที่่�ความเหมาะสมเป็็น  4 ระดัับ คืือไม่่มีีความเหมาะสม 
เหมาะสมน้้อย เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมมาก ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาวััตถุุประสงค์์ข้้อที่�่ 1
การศึึกษาวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 2 ได้้นำำ�ผลที่่�ได้้จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 มาซ้้อนทัับ
กัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินปีี พ.ศ. 2562 ที่่�ได้้จากการแปลตีีความด้้วยสายตาข้้อมููลดาวเทีียม
ที่่�ได้้จากโปรแกรม Google Earth ที่่�ความสููง 1,000 เมตร เช่่น สิ่่�งปลููกสร้้าง เส้้นทาง
คมนาคม หรืือเป็็นแหล่่งน้ำำ��  แม่่น้ำำ��/ลำำ�คลอง หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์
เป็็นต้้น
พื้้น� ที่่�วิิจััย ตำำ�บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดประมาณ 39.58
ตารางกิิโลเมตร หรืือ 24,739 ไร่่ (องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังวน, 2562, ออนไลน์์)
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้และการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยทำำ�การรวบรวมข้้อมููล 2 ส่่วนดัังนี้้�
การวิิจัยั เชิิงสำำ�รวจ ที่่ผู้� วิ้� จัิ ยั เก็็บข้้อมููลด้ว้ ยตนเอง ประกอบด้้วย การเก็็บตััวอย่่างดิิน
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และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในพื้้น� ที่่�ศึึกษาจำำ�นวน  60 จุุดเพื่่�อตรวจสอบคุุณสมบััติิดิินเบื้้�องต้้น 
และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินปััจจุุบััน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์เป็็นเครื่่�องมืือโดยเริ่่�มจาก
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�อเตรีียมข้้อมููลก่่อนการวิิเคราะห์์ดัังนี้้�
1. การทบทวนเอกสารเพื่่�อกำำ�หนดตััวแปรที่่�ใช้้ในการศึึกษา โดยผู้้�วิิจััยได้้ทบทวน
เกณฑ์์ในการประเมิินความเหมาะสมของการปลููกต้้นจากจากเกณฑ์์ของ FAO (1976)
กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน (2543, น. 47) และ นพรััตน์์ บำำ�รุุงรัักษ์์ และคณะ (2557, น. 28)
โดยกำำ�หนดเป็็น  8 ปััจจััย ได้้แก่่ ข้้อมููลภููมิิสััณฐาน ความลาดชััน  เนื้้�อดิิน  ความลึึกของดิิน 
การระบายน้ำำ��ของดิิน ปฏิิกิิริิยาของดิิน (pH) ความเค็็มของดิิน และระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ� 
�
2. แปลข้้อมููลการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินด้้วยวิิธีีการแปลตีีความด้้วยสายตา โดยใช้้
ข้้อมููลดาวเทีียมจาก Google Earth วัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์ พ
์ .ศ. 2562 และดิิจิไิ ทซ์์ในระดัับ
ความสููง 1,000 เมตร โดยได้้กำำ�หนดการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเป็็น  10 กลุ่่�ม คืือ สิ่่�งก่่อสร้้าง
เส้้นทางคมนาคม ป่่าไม้้ ป่่าชายเลน ยางพารา ปาล์์ม นากุ้้�ง แหล่่งน้ำำ��  แม่่น้ำำ��/คลอง และ
พื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ด (พื้้�นที่่�ว่่าง พื้้�นที่่�เตรีียมดิินสำำ�หรัับทำำ�การเกษตร ไม้้ละเมาะ) จากนั้้�นได้้ทำำ�
การตรวจสอบความถููกต้้องของการแปลข้้อมููลจากจุุดการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�ได้้จากสำำ�รวจ
พื้้� น ที่่� จริิ ง โดยผลของการตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ งได้้ ค่่ า ความถูู ก ต้้ อ งรวม  (Overall
Accuracy) เท่่ากัับร้้อยละ 90 และได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แคปปาของโคเฮน (Cohen's kappa)
0.85 จากนั้้�นนำำ�ผลที่่�ได้้จััดทำำ�เป็็นแผนที่่�การใช้้ประโยชน์์ที่�ดิ่ ินปีี พ.ศ. 2562 (แผนที่่� 1)
3. นำำ�เข้้าข้้อมููลกลุ่่�มชุุดดิินมาตราส่่วน  1 : 100,000 ตำำ�บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง
จัังหวััดตรััง ที่่�ได้้จากกรมพััฒนาที่่�ดิินโดยการปรัับแก้้เชิิงเรขาคณิิต แผนที่่�ที่่�ได้้และดิิจิิไทซ์์
ข้้อมููลกลุ่่�มชุุดดิิน จากนั้้�นดููรายละเอีียดของข้้อมููลแต่่ละกลุ่่�มชุุดดิิน  เพื่่�อแบ่่งข้้อมููลเนื้้�อดิิน 
ความลึึกของดิิน  การระบายน้ำำ�� ของดิิน  ปฏิิกิริิ ยิ าของดิิน  (pH) ความเค็็มของดิิน  และตรวจสอบ
ความถููกต้้องจากจุุดตััวอย่่างที่่เ� ก็็บจากข้้อมููลในภาคสนาม จากนั้้นทำ
� �ำ การกำำ�หนดกลุ่่�มข้้อมููล
แต่่ละปััจจััยตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางที่่� 1 สำำ�หรัับข้้อมููลเนื้้�อดิิน ก่่อนที่่�จะมาจััดกลุ่่�ม
ความเหมาะสมมีีข้้อมููลเนื้้�อดิินมากกว่่า 1 ประเภท ในพื้้น� ที่่�ปััจจััยนี้้จึ� ึงถููกนำำ�มาใช้้เป็็น 1 ใน 
8 ปััจจััยที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์
4. นำำ�เข้้าแผนที่่�ธรณีีวิิทยา จัังหวััดตรััง ปีี พ.ศ. 2550 จากกรมทรััพยากรธรณีี 
โดยการปรัับแก้้เชิิงเรขาคณิิตแผนที่�ธ่ รณีีวิิทยา และดิิจิิไทซ์์ข้้อมููลธรณีีวิิทยา โดยแบ่่งเกณฑ์์
ตามลัักษณะภููมิิสััณฐานตามเกณฑ์์ที่�กำ่ ำ�หนดในตารางที่่� 1
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5. นำำ�เข้้าข้้อมููลชั้้�นความสููง จากแผนที่่�ภููมิิประเทศมาตราส่่วน  1 : 50,000
L7018 ระวาง 4923 IV ของกรมแผนที่่�ทหาร โดยการปรัับแก้้เชิิงเรขาคณิิต และดิิจิิไทซ์์
เส้้นชั้้�นความสููง เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ความลาดชัันตามเกณฑ์์ที่�กำ่ ำ�หนดไว้้ในตารางที่�่ 1
6. นำำ�ข้้ อ มูู ล การใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่� ดิิ น ที่่� ไ ด้้ ม าเลืือกเฉพาะพื้้� น ที่่� ที่่� เ ป็็ น แหล่่ ง น้ำำ��
เพื่่�อทำำ�ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 : ปััจจััยและค่่าคะแนนของการวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�เหมาะสมในการปลููกต้้นจาก
ความเหมาะสม (ค่าคะแนน)
ปัจจัย
ภูมิสัณฐาน3
เนื้อดิน

3

ความลึกของดิน2

เหมาะสมมาก
(3)

เหมาะสม
ปานกลาง (2)

เหมาะสมน้อย
(1)

ไม่เหมาะสม
(0)

Qmc

-

Qa

SDCtp

-

-

-

ดินร่วนปนทราย
ดินร่วน

หน้าดินลึกมาก

หน้าดินลึก

หน้าดินลึก
ปานกลาง

หน้าดินตื้น

การระบายน้ำำ��
ค่่อนข้้างเลว

การระบายน้ำำ��ดีี

การระบายน้ำำ��ดีี
มาก

การระบายน้ำำ�� ของ การระบายน้ำำ��เลว
ดิิน1,2
ปฏิกิริยาของดิน 
(pH)2

-

-

ดินเค็ม2

กลุ่มดิน 12,13

กลุ่มดิน 3,5

ระยะห่่างจาก
แหล่่งน้ำำ�� 3

< 200 เมตร

ความลาดชัน 
(%)1,2

<10

กรดจัด-ปานกลาง กรดจัด- กรดจัด
มาก
กลุ่มดินอื่น ๆ

200 - 400 เมตร 400 – 600 เมตร
10-20

20-35

> 600 เมตร
>35

ที่่�มา : ดััดแปลงจาก FAO1 (1976), กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน  (2543, น. 47); นพรััตน์์  
บำำ�รุุงรัักษ์์, ธีีรดา ยงสถิิตศัักดิ์์�, และฮััสวานีี เล็็มกะเต็็ม (2557, น. 28)
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7. กำำ�หนดตััวแปรตาม ได้้แก่่ พื้้น� ที่่�ที่่�มีีต้้นจาก (พื้้�นที่�ที่่ ่�มีีต้้นจาก = 1 และพื้้�นที่่�ที่่�
ไม่่มีีต้้นจาก = 0) จากจุุดเก็็บตััวอย่่างที่่�ได้้จากการการลงพื้้�นที่่�จริิง 60 จุุด โดยแบ่่งเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีต้้นจาก 25 จุุด และพื้้น� ที่�ก่ ารใช้้ประโยชน์์ที่�ดิ่ ินประเภทอื่่�น ๆ  35 จุุด
จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�เตรีียมไว้้ทั้้�งหมดเข้้าสู่่�โปรแกรม QGIS เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ตามวััตถุุประสงค์์ที่�กำ่ �หน
ำ ดไว้้ต่่อไป

แผนที่่� 1 : การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินปีี พ.ศ. 2562 ที่่�ได้้จากการแปลตีีความด้้วยสายตา
และจุุดเก็็บตััวอย่่างพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจากพื้้�นที่่� ตำ�ำ บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง
ที่่�มา : อภิิรดีี  สรวิิสููตร และคณะ (2563)
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จากแผนที่่� 1 เป็็ นข้้ อ มูู ล การใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่� ดิิ น ภายในพื้้� น ที่่� ศึึ ก ษาซึ่่� ง การใช้้
ประโยชน์์ที่่�ดิินบริิเวณตอนกลางของพื้้�นที่่�จะทำำ�สวนยางพารา และปาล์์ม ส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�ติิด
แม่่น้ำำ��บริิเวณทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือและทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ จะเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนที่่�มีี
การเพาะเลี้้ย� งสััตว์์น้ำ��ำ แทรกอยู่่�เนื่่อ� งจากเป็็นพื้้น� ที่่ติ� ดิ แม่่น้ำ� ส่
�ำ วน
่ พื้้น� ที่ท�่ างทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
จะเป็็นภููเขาเตี้้�ย ๆ ที่่�มีีป่่าไม้้ปกคลุุม ส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�มีีต้้นจากขึ้้�นไม่่สามารถมองเห็็นได้้จาก
ข้้อมููลดาวเทีียม เนื่่�องจากบริิเวณที่่�มีีต้้นจากขึ้้�นจะเป็็นพื้้�นที่่�เล็็ก ๆ และขึ้้�นปะปนกัับพื้้�นที่่�
ป่่าชายเลน จึึงต้้องใช้้การสำำ�รวจในพื้้�นที่่�จริิงช่่วยในการกำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่�มี่ ีต้้นจากขึ้้�น
ผลการวิิจััย
ผลที่่�ได้้จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 ที่่�เป็็นการวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับปลููก
ต้้นจากนั้้�น จะมีีผลการศึึกษาดัังนี้้�
1. ผลจากการรวบรวมปััจจััยจากเกณฑ์์ของ FAO (1976) กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน 
(2543, น. 47) และนพรััตน์์ บำำ�รุุงรัักษ์์ และคณะ (2557, น. 28) จากนั้้�นนำำ�มาปรัับใช้้กัับ
ข้้อมููลภายในพื้้�นที่่�ศึึกษา และกำำ�หนดค่่าคะแนนของพื้้�นที่่�เหมาะสมในการปลููกต้้นจากได้้
ดัังตารางที่่� 1
   จากตารางที่�่ 1 เป็็นการนำำ�ข้้อมููลของแต่่ละปััจจััยมาวิิเคราะห์์ตามปััจจััยที่่� FAO
(1976) กองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน (2543, น. 47) และนพรััตน์์ บำ�รุ
ำ ุงรัักษ์์ และคณะ (2557,
น. 28) ได้้กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งข้้อมููลที่่�มีีในพื้้�นที่่�ศึกึ ษาบางปััจจััยมีีความแตกต่่างของข้้อมููลน้อ้ ยมาก
เช่่น ลักั ษณะเนื้้อ� ดิิน ทั้้ง� นี้้เ� พราะเนื้้อ� ดิินในพื้้น� ที่่ส่� วน
่ ใหญ่่จะมีีลักั ษณะเป็็นดินร่
ิ วน 
่ และดิินร่วน
่
ปนทรายซึ่่�งไม่่เหมาะสมกัับการปลููกต้้นจาก หรืือค่่าปฏิิกิริิ ยิ าของดิิน (pH) ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ใน
ช่่วงปานกลาง – กรดจััด- กรดจััดมาก ทำำ�ให้้ไม่่มีีลัักษณะเป็็นดิินเค็็ม เป็็นต้้น
2. ผลจากการนำำ�ข้้อมููลแต่่ละปััจจััยในตำำ�แหน่่งจุุดตััวอย่่างทั้้�ง 60 จุุดวิิเคราะห์์
เพื่่�อหาปััจจััยที่่�เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาใช้้วิิเคราะห์์พื้้�นที่่�เหมาะสมประกอบด้้วย 2 ขั้้�นตอน คืือ
วิิเคราะห์์   t-test เพื่่�อเลืือกปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจาก กัับพื้้น� ที่่�ที่่�ไม่่ได้้ปลููกต้้นจาก
และการวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกเพื่่�อหาสมการที่่�จะนำำ�มาใช้้แทนค่่าข้้อมููลในการหา
พื้้�นที่่�เหมาะสมในการปลููกต้้นจาก
    ข้้อมููลจากการเก็็บจุุดตััวอย่่าง 60 จุุด (ร้้อยละ 100) มีีรายละเอีียดข้้อมููลเบื้้อ� งต้้น
ในแต่่ละปััจจััยโดยมีีพื้้�นที่่�ที่�มี่ ีต้้นจากจำำ�นวน  25 จุุด (ร้้อยละ 41.64) และพื้้�นที่่�ไม่่มีีต้้นจาก
จำำ�นวน 35 จุุด (ร้้อยละ 58.33) มีีรายละเอีียดดัังตารางที่�่ 2
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   จากตารางที่่� 2 พบว่่าพื้้�นที่่�ตััวอย่่างที่่�มีีต้้นจากจะมีีลัักษณะเป็็นพื้้�นที่่�ราบที่่�มีี
ความลาดชัั น ไม่่ เ กิิ น  2 เปอร์์ เซ็็ นต์์ อยู่่�ใกล้้ กัั บ แม่่ น้ำำ�� /คลอง และเป็็ น กลุ่่�มชุุ ด ดิิ น ที่่� มีี
การระบายน้ำำ��เลว ซึ่่�งจะอยู่่�ใกล้้กัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�เป็็นป่่าชายเลน และเปลี่่�ยนจาก
ป่่าชายเลนเป็็นพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์ม ส่่วนพื้้�นที่่�ที่�่ไม่่มีีต้้นจากส่่วนใหญ่่จะเป็็นพื้้�นที่่�ปลููกยางพารา
หรืือเป็็นพื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ดที่่�อยู่่�ห่่างจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
ตารางที่่� 2 : จำำ�นวนและร้้อยละของข้้อมููลแต่่ละปััจจััยในตำำ�แหน่่งจุุดตััวอย่่าง
จำ�นวน (ร้อยละ) ของจุดเก็บตัวอย่าง
ปัจจัย

เหมาะสมมาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสมน้อย

ไม่เหมาะสม

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

ภูมิ
สัณฐาน

7
(11.67)

2
(3.3)

0
(0.00)

0
(0.00)

18
(30.0)

25
(41.7)

0
(0.00)

8
(13.3)

เนื้อดิน

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

25
35
(41.67) (58.33)

0
(0.00)

0
(0.00)

ความลึก
8
20
ของดิน (13.33) (33.33)

2
(3.33)

4
(6.67)

0
(0.00)

1
(1.67)

15
10
(25.00) (16.67)

การ
ระบาย
15
6
10
21
น้ำำ��ของ (25.00) (10.00) (16.67) (35.00)
ดิิน (pH)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

ปฏิกิริยา
ของดิน

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

15
11
10
24
(25.00) (18.36) (16.67) (40.00)

ดินเค็ม

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

8
(13.33)

25
35
(41.67) (58.33)
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จำ�นวน (ร้อยละ) ของจุดเก็บตัวอย่าง

ปัจจัย

เหมาะสมมาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสมน้อย

ไม่เหมาะสม

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

มี
ต้นจาก

ไม่มี
ต้นจาก

ระยะ
15
ห่่างจาก (25.00)
แหล่่งน้ำำ��

1
(1.67)

6
(10.00)

3
(5.00)

4
(6.67)

6
(10.00)

0
(0.00)

25
(41.67)

25
32
(41.67) (53.33)

0
(0.00)

3
(5.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

ความ
ลาดชัน 
(%)

2.1 การวิิ เ คราะห์์ t-test เพื่่� อ หาความสัั มพัั นธ์์ ข องปัั จ จัั ย ที่่� มีีผลต่่ อ พื้้� น ที่่�
ปลููกต้้นจาก ได้้นำำ�ข้้อมููลในตำำ�แหน่่งจุุดตััวอย่่างทั้้�ง 60 จุุด มาหาความสััมพันธ์
ั ์ดัังผลที่่�แสดง
ในตารางที่่� 3 ผลการศึึกษาที่่�ได้้พบว่่า ปััจจััยเนื้้�อดิินมีีข้้อมููลทั้้�งหมดอยู่่�ในกลุ่่�มไม่่เหมาะสม
คืือ เป็็นดิินร่่วนปนทรายและดิินร่่วน ส่่วนข้้อมููลดิินเค็็มข้้อมููลส่่วนใหญ่่อยู่่�ในกลุ่่�มดิินอื่่�น  ๆ
ที่่�มีีความเหมาะสมน้้อย ในขณะที่่�ข้้อมููลดิินเค็็มที่่�มีีความเหมาะสมมากมีีเนื้้�อที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 10 ของพื้้น� ที่ศึ�่ กึ ษาและดิินเค็็มที่มี�่ คี วามเหมะสมปานกลางมีีเนื้้อ� ที่่ป� ระมาณร้้อยละ 3
ของพื้้� น ที่่� ศึึ ก ษาซึ่่� ง ทำำ� ให้้ ปัั จ จัั ย เนื้้� อ ดิิ น และดิิ น เค็็ ม มีีลัั ก ษณะข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ส ามารถนำำ�ม า
วิิเคราะห์์ t-test ได้้
    ผลจากการวิิ เ คราะห์์ ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ค วามสัั มพัั นธ์์ กัั บ พื้้� น ที่่� เ หมาะสม
ต่่อการปลููกต้้นจากโดยใช้้สถิิติิ t-test พบว่่ามีีเพีียง 5 ปััจจััย ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ต่่อพื้้�นที่่�
เหมาะสมในการปลููกต้้นจากอย่่างนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ 0.05 ประกอบด้้วย ภููมิสัิ ณ
ั ฐาน ความลึึก
ของดิิน การระบายน้ำำ�� ของดิิน ปฏิิกิริิ ยิ าของดิิน (pH) และระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ� 
� (ตารางที่่� 3)
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ตารางที่่� 3 : การทดสอบความสััมพัันธ์์ของแต่่ละปััจจััยที่่�เหมาะสมต่่อพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจาก
ปัจจัย

t

df

Sig (2tailed)

ภูมิสัณฐาน

-3.282

58

.002

ความลึกของดิน

2.365

58

.021

การระบายน้ำำ��ของดิิน

-4.016

58

.000

ปฏิกิริยาของดิน(pH)

-2.258

58

.028

ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ��

-9.926

58

.000

2.2 นำำ�ปััจจััยที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ข้้อ 1.2.1 เป็็นปััจจััยที่�มี่ ีความสััมพัันธ์์ต่่อพื้้น� ที่�่
เหมาะสมของของพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจาก 5 ปััจจััย ประกอบด้้วย ภููมิิสััณฐาน ความลึึกของดิิน 
การระบายน้ำำ��ของดิิน  ปฏิิกิิริิยาของดิิน  (pH) และระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ��มาวิิเคราะห์์
การถดถอยโลจิิสติิกแบบ Enter โดยใช้้ข้อ้ มููลในตำำ�แหน่่งจุุดตััวอย่่างทั้้ง� 60 จุุด ที่่เ� ก็็บมาจาก
พื้้�นที่่�ศึึกษามาทดสอบความเหมาะสมของแบบจำำ�ลอง (Goodness of Fit) (ตารางที่่� 4)
และทดสอบความแม่่นยำำ�ในการพยากรณ์์ของแบบจำำ�ลอง (ตารางที่�่ 5)
ตารางที่่� 4 : การทดสอบความเหมาะสมของแบบจำำ�ลอง (Goodness of Fit)
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

1

32.655

.557

.750
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จากตารางที่่� 4 พบว่่าผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำำ�ลองที่่�ใช้้ใน
การวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาค่่า Nagelkerke R Square ซึ่่�งเป็็นค่่าที่่�บอกสััดส่่วนที่่�
สามารถอธิิบายความผัันแปรของแบบจำำ�ลองนี้้�มีีค่่าเท่่ากัับ 0.75 หรืือร้้อยละ 75 ของ
ความผัันแปรที่่�สามารถอธิิบายได้้ในเชิิงสมการถดถอยโลจิิสติิกของแบบจำำ�ลองนี้้�
ตารางที่่� 5 : ผลการทดสอบความแม่่นยำำ�ในการพยากรณ์์ของแบบจำำ�ลอง
Predicted
Observed

พื้นที่ไม่มี
ต้นจาก

พื้นที่มี
ต้นจาก

Percentage
Correct

Step 1 พื้นที่ไม่มีต้นจาก

33

2

94.28

4

21

84.00

พื้นที่มีต้นจาก
        Overall Percentage

90.00

จากตารางที่่� 5 พบว่่าผลการทดสอบความเชื่่�อถืือของแบบจำำ�ลองสมการถดถอย
โลจิิสติิก โดยเป็็นการเปรีียบเทีียบค่่าพยากรณ์์ (Predicted) กัับข้้อมููลจริิง (Observes)
ซึ่่�งสามารถอธิิบายได้้ว่่า จากข้้อมููลจริิงมีีจุุดตััวอย่่างที่่�ไม่่มีีต้้นจากจำำ�นวน  35 จุุด ทั้้�งนี้้�
สมการถดถอยโลจิิสติิกสามารถพยากรณ์์ว่่าเป็็นจุุดตััวอย่่างที่่�ไม่่มีีต้้นจากจากจำำ�นวน  33
จุุดแสดงว่่าพยากรณ์์ได้้ถููกต้้องคิิดเป็็นร้้อยละ 94.28 ในขณะที่่�จากข้้อมููลจริิงของจุุด
ตััวอย่่างที่่�มีีต้้นจากจำำ�นวน  25 จุุด สมการถดถอยโลจิิสติิกสามารถพยากรณ์์ได้้ว่่าเป็็นจุุด
ตััวอย่่างที่่มี� ีต้นจ
้ ากจำำ�นวน  21 จุุดแสดงว่่าพยากรณ์์ได้้ถูกู ต้้องคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 84.00 ซึ่ง� ่ ถ้้าพิิจารณา
จุุดตััวอย่่างทั้้�ง 60 จุุด สรุุปได้้ว่่าสมการถดถอยโลจิิสติิกของแบบจำำ�ลองนี้้�สามารถพยากรณ์์
ได้้ถูกู ต้้องคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 90.00 ดัังนั้้นจึ
� งึ นำำ�ข้อ้ มููลของทั้้ง� 5 ปััจจััยไปสร้้างสมการถดถอยโลจิิสติิก
ซึ่่�งผลการประมาณค่่าตััวแปรโดยใช้้สมการถดถอยโลจิิสติิก แสดงรายละเอีียดในตารางที่่� 6
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ตารางที่่� 6 : ผลการประมาณค่่าตััวแปรโดยใช้้สมการถดถอยโลจิิสติิก
ปัจจัย

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

ภูมิสัณฐาน

-.744

.715

1.084

1

.298

.475

ความลึก
ของดิน

.526

1.278

.170

1

.680

1.693

การระบาย
น้ำำ��ของดิิน

.889

2.045

.189

1

.664

2.433

ปฏิกิริยา
ของดิน(pH)

-.543

3.677

.022

1

.883

.581

ระยะห่่าง
จากแหล่่ง
น้ำำ��

2.796

.828

11.392

1

.001

16.383

Constant

-6.065

6.173

.965

1

.326

.002

จากตารางที่�่ 6 พบว่่าปััจจััยในเรื่่อ� งระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ� ส่
� ง่ ผลต่่อพื้้น� ที่่เ� หมาะสม
สำำ�หรับั ปลููกต้้นจากมากที่่สุ� ดุ รองลงมาคืือการระบายน้ำำ�� ของดิิน  ซึ่่ง� มีีความสััมพันธ์
ั ใ์ นทางบวก
กัับพื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก ส่่วนลัักษณะภููมิิสััณฐานและปฏิิกริิยาของดิิน 
ที่่�ส่่งผลต่่อพื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับปลููกต้้นจากเป็็นลำำ�ดัับ 3 และ 4 นั้้�นมีีความสััมพัันธ์์ในทาง
ลบกัับพื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก ส่่วนความลึึกของดิินมีีความสััมพัันธ์์น้้อย
ที่่�สุุดต่่อพื้้น� ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับปลููกต้้นจากในทิิศทางบวก ซึ่่�งจากผลการศึึกษาในตารางที่่� 6
สามารถนำำ�มาเขีียนสมการถดถอยโลจิิสติิกได้้ดัังนี้้�
พื้้� น ที่่� เ หมาะสมสำำ�หรัั บ ปลูู ก ต้้ นจ าก = -6.065 – 0.744         
(ภููมิสัิ ณ
ั ฐาน) + 0.526 (ความลึึกของดิิน) + 0.889 (การระบายน้ำำ�� ของดิิน)
– 0.543 (ปฏิิกิิริิยาของดิิน(pH) + 2.796 (ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� )
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เมื่่อ� แทนค่่าข้้อมููลทั้้ง� 5 ปััจจััย โดยใช้้สมการถดถอยโลจิิสติิกแล้้วจะได้้พื้น�้ ที่่เ� หมาะสม
สำำ�หรับั การปลููกต้้นจากตามวััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่�่ 1 ผลการศึึกษาพบว่่า พื้้น� ที่่มี� คี วามเหมาะสม
ระดัับมากในการปลููกต้้นจาก ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ใกล้้แม่่น้ำำ��/คลอง มีีเนื้้�อที่่� 12.96 ตาราง
กิิโลเมตร พื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะสมในการปลููกต้้นจากระดัับปานกลางจะอยู่่�ถััดออกมาจาก
แม่่น้ำำ��/คลอง มากกว่่า 200 เมตร และมีีคุุณสมบััติิของดิินในพื้้�นที่่�ที่่�การระบายน้ำำ��เลวและ
มีีภููมิิสััณฐานเป็็นตะกอนชายฝั่่�งทะเล (Qmc) มีีเนื้้�อที่่� 6.90 ตารางกิิโลเมตร ส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ความเหมาะสมในการปลููกต้้นจากระดัับน้้อย จะครอบคลุุมพื้้�นที่่�ที่่�ห่่างจากแม่่น้ำำ��/คลอง
มากกว่่า 400 เมตร ประกอบกัับคุุณสมบััติิของดิินที่่�มีีการระบายน้ำำ��เลว และหน้้าดิิน
มีีความลึึก คิิดเป็็นเนื้้�อที่่� 11.54 ตารางกิิโลเมตร ส่่วนพื้้น� ที่่ที่� ไ� ่ ม่่เหมาะสมส่่วนใหญ่่คืือพื้้น� ที่่�
ที่เ� ่ ป็็นภูเู ขาทางด้้านทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือ ภููเขาเตี้้�ย ๆ ทางตอนใต้้ของพื้้�นที่่�ที่่�มีีลัักษณะ
ภููมิิสััณฐานที่่�ไม่่ใช่่ดิินตะกอน (SDCtp) และพื้้น� ที่่�ที่่�เป็็นแม่่น้ำำ��/คลอง มีีเนื้้�อที่่� 11.41 ตาราง
กิิโลเมตร (แผนที่่� 2)

แผนที่่� 2 : พื้้�นที่่�เหมาะสมของพื้้น� ที่่�ในการปลููกต้้นจาก
ที่่�มา : อภิิรดีี  สรวิิสููตร และคณะ (2563)
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2. สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 2 คืือการประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจาก
เพื่่�อหาว่่าบริิเวณที่่�ควรส่่งเสริิมให้้มีีการปลููกต้้นจากอยู่่�บริิเวณใด โดยมีีแนวคิิดที่่�จะนำำ�พื้้�นที่่�
เหมาะสมในการปลููกต้้นจากที่่�ได้้จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 (แผนที่่� 2) มาซ้้อนทัับการใช้้
ประโยชน์์ที่่�ดิินปีี พ.ศ. 2562 (แผนที่่� 1)  ที่่�ได้้จากการแปลตีีความด้้วยสายตาและผ่่าน
การตรวจสอบความถููกต้้องแล้้ว 
   เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลพื้้�นที่�เ่ หมาะสมมาซ้้อนทัับกัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินปีี พ.ศ. 2562
แล้้วพบว่่าพื้้น� ที่เ�่ หมาะสมบางส่่วนตรงกัับพื้้น� ที่ที่�่ มี�่ กี ารใช้้ประโยชน์์ที่ดิ�่ นิ ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงได้้ยาก
เช่่น  พื้้�นที่่�ที่่�เป็็นสิ่่�งก่่อสร้้าง บ้้านเรืือน หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ควรอนุุรัักษ์์ไว้้ เช่่น  พื้้�นที่่�ป่่าไม้้
ซึ่่�งไม่่ควรส่่งเสริิมหรืือเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ประเภทนี้้�มาปลููกต้้นจาก ดัังนั้้�นในการประเมิิน
ศัักยภาพพื้้น� ที่ใ�่ นการปลููกต้้นจากจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพื้้น� ที่ที่�่ เ�่ ป็็นพื้้น� ที่่เ� บ็็ดเตล็็ดที่่เ� ป็็นพื้้น� ที่่ว่� า่ ง
หรืือพื้้�นที่่�หน้้าดิินเปิิดเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากถ้้ามีีการสนัับสนุุนให้้ปลููกต้้นจาก พื้้�นที่่�
เบ็็ ด เตล็็ ด นี้้� จ ะใช้้ ง บประมาณน้้ อยกว่่ าการสนัั บ สนุุ นให้้ ปลูู ก ต้้ นจ ากในพื้้� น ที่่� ที่่� มีีก ารทำำ�
การเกษตรอยู่่�แล้้ว 
   ผลการประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกจากที่่�เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ข้้อที่่� 2 พบว่่ามีีพื้้�นที่่�มีีศัักยภาพไม่่เหมาะสมต่่อการปลููกต้้นจากมีีเนื้้�อที่่� 13.29 ตาราง
กิิโลเมตร  พื้้�นที่่�มีีศัักยภาพเหมาะสมน้้อยในการปลููกต้้นจากมีีเนื้้�อที่่� 13.30 ตารางกิิโลเมตร
พื้้�นที่่�มีีศัักยภาพเหมาะสมในการปลููกต้้นจากระดัับปานกลางมมีีเนื้้�อที่่� 15.64 ตาราง
กิิโลเมตร และมีีพื้้�นที่่�เหมาะสมในการปลููกต้้นจากมากมีีเนื้้�อที่่� 0.58 ตารางกิิโลเมตร
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แผนที่่� 3 : ศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก
ที่่�มา : อภิิรดีี  สรวิิสููตร และคณะ (2563)
จากแผนที่่� 3 พบว่่าพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพมากในการปลููกต้้นจากคืือพื้้�นที่่�ที่่�ปััจจุุบััน
มีีการใช้้ที่่�ดิินเป็็นพื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ด และอยู่่�ใกล้้กัับแม่่น้ำำ��/ลำำ�คลองในระยะไม่่เกิิน  200 เมตร
พบมากบริิเวณขอบชุุมชนบ้้านแหลม ที่่�อยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันออกของพื้้�นที่่�ศึึกษารองลงมา
คืือ พื้้น� ที่่บ� ริิเวณชุุมชนบ้า้ นกลาง ที่อ�่ ยู่่�บริิเวณตอนกลางของพื้้น� ที่ศึ�่ กึ ษา โดยพื้้น� ที่�่ 2 ชุุมชนนี้้�
เป็็นชุุมชนที่่�มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�มาก ทำำ�ให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากพื้้น� ที่่�เกษตรเป็็นพื้้�นที่่�ว่่าง
หรืือถููกปล่่อยร้้างรอการเปลี่่�ยนแปลง และอยู่่�ใกล้้กัับแม่่น้ำ��ำ /ลำำ�คลอง จึึงมีีศัักยภาพมากที่�สุ่ ุด
ในการนำำ�พื้้น� ที่่เ� บ็็ดเตล็็ดเหล่่านี้้ ม
� าส่่งเสริิมให้้ปลููกต้้นจาก ส่่วนพื้้น� ที่ที่� ่ มี� ่ ศัี กั ยภาพปานกลาง คืือ
พื้้น� ที่่ที่� ก�่ ารใช้้ประโยชน์์ที่ดิ�่ นป่
ิ า่ ชายเลน สวนยางพารา หรืือสวนปาล์์มที่่มี� คี วามเหมาะสมของ
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การประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจากโดยใช้้ระบบสารสนเทศ
ภููมิศิ าสตร์์ : กรณีีศึึกษาตำำ�บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง
พื้้น� ที่่ใ� นระดัับปานกลาง-มาก พบอยู่่�บริิเวณป่่าชายเลนทางด้้านทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือและ
ทิิ ศ ตะวัั น ตกเฉีียงใต้้ ข องพื้้� น ที่่� ศึึ ก ษา และสวนยางพาราหรืือสวนปาล์์ ม ในบริิ เวณทาง
ทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ของพื้้�นที่่�ศึึกษา ส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพน้้อยคืือพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ห่่างจาก
แม่่น้ำำ��/คลอง เกิิน 400 เมตร และพื้้�นที่่�ที่�ไ่ ม่่มีีศัักยภาพมีี 2 กลุ่่�มคืือพื้้�นที่่�ที่�เ่ ป็็นแหล่่งน้ำำ�� และ
พื้้�นที่่�ที่่�กำำ�ลัังเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  เนื่่�องจากต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายมากในการถมพื้้�นที่่�ให้้เป็็นพื้้�นที่่�
เกษตร ส่่วนกลุ่่�มที่่� 2 ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีศัักยภาพคืือพื้้น� ที่่�ป่่าไม้้ ที่่�มีีไม่่มีีความเหมาะสมของ
พื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก และพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ควรอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ไว้้เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศของพื้้�นที่่�
ศึึกษา
สรุุปผลการวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ไ ด้้ นำำ� วิิ ธีี ก ารซ้้ อ นทัั บ ข้้ อ มูู ล ของระบบสารสนเทศภูู มิิ ศ าสตร์์
การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลโดยวิิธีี t-test มาคััดเลืือกปััจจััยที่่�มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
และใช้้สมการถดถอยโลจิิสติิกในการสร้้างสมการความสััมพัันธ์์ของปััจจััย เพื่่�อวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�เหมาะสมและประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก ซึ่่�งเป็็นการวิิจััยนำำ�ร่่อง
ที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์พื้น�้ ที่่เ� หมาะสมและประเมิินศัักยภาพของพื้้น� ที่่ใ� นการปลููกต้้นจาก
ในพื้้�นที่่�อื่่�น  ๆ ต่่อไป ซึ่่�งผลการวิิจััยพบว่่าปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการปลููกต้้นจากประกอบด้้วย
5 ปััจจััยคืือ ภููมิิสััณฐาน ความลึึกของดิิน การระบายน้ำำ��ของดิิน ปฏิิกิิริิยาของดิิน (pH) และ
ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� ซึ่่�งสามารถนำำ�มาสร้้างสมการถดถอยโลจิิสติิกได้้ดัังนี้้�
พื้้� น ที่่� เ หมาะสมสำำ�หรัั บ ปลูู ก ต้้ นจ าก = -6.065 – 0.744          
(ภููมิสัิ ณ
ั ฐาน) + 0.526 (ความลึึกของดิิน) + 0.889 (การระบายน้ำำ�� ของดิิน)
– 0.543 (ปฏิิกิิริิยาของดิิน (pH) + 2.796 (ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� )
เมื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลเชิิงพื้้น� ที่ม� ่ าแทนค่่าในสมการดัังกล่่าวแล้้วและแบ่่งระดัับความเหมาะสม
ออกเป็็น  4 ระดัับ พบว่่าพื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกจากในระดัับมาก 12.96 ตาราง
กิิโลเมตร โดยพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่จะมีรี ะยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ��ไม่่เกิิน  200 เมตร จากนั้้�นนำำ�พื้้�นที่่�
เหมาะสมในการปลููกจาก ไปซ้้อนทัับกัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในปีี พ.ศ. 2562 ที่�ไ่ ด้้จากการ
แปลตีีความด้้วยสายตาเพื่่�อประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก ซึ่่�งสรุุปได้้ว่่า
พื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการปลููกต้้นจากคืือพื้้�นที่่�ที่่�มีีการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินประเภทเบ็็ดเตล็็ดที่่�
อยู่่�ใกล้้กัับแหล่่งน้ำำ�� มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 0.58 ตารางกิิโลเมตร ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในชุุมชนบ้้านแหลม 
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และชุุมชนบ้้านกลางที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณตอนกลางของพื้้�นที่่�ศึึกษา ดัังนั้้�นผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�จะ
ทำำ�ให้้ทราบถึึงปััจจััยที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปลููกต้้นจาก วิิธีีการวิิเคราะห์์พื้น้� ที่่�เหมาะสมใน
การปลููกต้้นจาก และการประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก ซึ่่�งบุุคคลทั่่�วไปที่่�
สนใจสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางในการตััดสิินใจและวางแผนส่่งเสริิมการปลููก
ต้้นจากในพื้้�นที่่�อื่่�นให้้เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
อภิิปรายผลการวิิจััย
ผลการประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจาก โดยมีีพื้้�นที่่�ศึึกษาอยู่่�ใน
ตำำ� บลวัั ง วน อำำ� เภอกัั นตัั น  จัั ง หวัั ด ตรัั ง  นั้้� น ได้้ ใช้้ วิิ ธีี ก ารทางสถิิ ติิ ม าประยุุ ก ต์์ ร่่ วมกัั บ
การวิิเคราะห์์ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ ซึ่่�งนำำ�ปััจจััยของ FAO (1976) กองสำำ�รวจและ
จำำ�แนกดิิน  (2543) และนพรััตน์์ บำ�รุ
ำ ุงรัักษ์์ และคณะ (2557, น. 28) มาเป็็นเกณฑ์์หลักั ใน
การวิิเคราะห์์พื้น�้ ที่เ�่ หมาะสม ซึ่ง�่ ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้พ� บว่่ามีีเพีียง 5 ปััจจััย ที่่�ส่่งผลต่่อพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ต้้นจากเรีียงจากมากไปน้้อย คืือ ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ� � การระบายน้ำำ�� ของดิิน ภูมิู สัิ ณ
ั ฐานของดิิน 
ปฏิิกิิริิยาของดิิน  (pH) และความลึึกของดิินในขณะที่่�งานของนพรััตน์์ บำ�รุ
ำ ุงรัักษ์์ และคณะ
(2557, น. 28) ใช้้เกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์พื้น้� ที่่�เหมาะสมในการปลููกต้้นจาก 9 ปััจจััย โดยให้้
ความสำำ�คััญหรืือคิิดว่่าปััจจััยที่่�มีีผลกัับพื้้�นที่่�ปลููกต้้นจากมากที่่�สุุด คืือ ภููมิิสััณฐาน โดยให้้
ค่่าน้ำำ��หนัักมากที่่�สุุด คืือ (0.29) รองลงมา คืือ ปััจจััยเนื้้�อดิิน ความลึึกของดิิน การะบายน้ำำ��
ของดิิน  ปฏิิกิริิ ยิ าของดิิน ดินิ เค็็ม  โดยให้้ค่า่ น้ำำ�หนั
� กั เท่่ากัันคืือ 0.12 ความสำำ�คัญ
ั ลำำ�ดับั ต่่อมา
คืือ ระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� ให้้ค่่าน้ำำ��หนััก 0.05 อัันดัับที่�สี่่่ � คืือ การใช้้ที่่�ดิินให้้ค่่าน้ำำ��หนััก 0.04
และปริิมาณน้ำำ�ฝน
� เฉลี่่�ย ให้้ค่่าน้ำำ�หนั
� ัก 0.02 ซึ่่�งผลของการวิิจััยครั้้�งนี้้�ให้้ความสำำ�คััญของ
ปััจจััยที่ส่�่ ง่ ผลต่่อพื้้น� ที่เ�่ หมาะสมในการปลููกต้้นจากแตกต่่างกััน โดยผลการวิิจัยั พบว่่า ระยะห่่างจาก
แหล่่งน้ำำ� ส่
� ง่ ผลมากที่่สุ� ดุ คืือระยะห่่างจากทางน้ำำ� 
� แตกต่่างกัับงานของนพรััตน์์ บำ�รุ
ำ งุ รัักษ์์และ
คณะ (2557, น. 28) พบว่่าปััจจััยภููมิิสััณฐานของพื้้�นที่่�ส่่งผลต่่อพื้้�นที่่�เหมาะสมในการปลููก
ต้้นจากมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�อาจมาจากขนาดของพื้้�นที่่�ศึึกษาของนพรััตน์์ บำำ�รุุงรัักษ์์ และคณะ
(2557, น. 28) มีีพื้น้� ที่่�ศึึกษาถึึง 4 จัังหวััด คืือ จัังหวััดชุุมพร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช และจัังหวััดสงขลา มีีพื้้�นที่่�ศึึกษาทั้้�งหมดประมาณ 1.7 ล้้านไร่่ ทำำ�ให้้มีี
ความหลากหลายของภููมิสัิ ณ
ั ฐานมากกว่่า และข้้อมููลทางเส้้นทางน้ำำ�� อาจมีเี พีียงทางน้ำำ�� สายหลััก
ในขณะที่่�การวิิจััยครั้้�งนี้้�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ศึึกษาในระดัับตำำ�บลมีีพื้้�นที่่�ศึึกษาเพีียง 24,739 ไร่่
ให้้มีีลัักษณะภููมิสัิ ณ
ั ฐานเพีียง 3 แบบ และมีีรายละเอีียดของเส้้นทางน้ำำ�ม
� าก ทำำ�ให้้เมื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููล
มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิแล้้วมีีปััจจััยที่่�มีีนััยสำำ�คััญแตกต่่างกััน 
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การประเมิินศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการปลููกต้้นจากโดยใช้้ระบบสารสนเทศ
ภููมิศิ าสตร์์ : กรณีีศึึกษาตำำ�บลวัังวน อำำ�เภอกัันตััง จัังหวััดตรััง
จากการศึึกษาครั้้�งนี้้ปั� ัจจััยที่่�ส่่งผลต่่อพื้้น� ที่่�ปลููกต้้นจากมีี 5 ปััจจััย คืือ ภููมิิสััณฐาน 
ความลึึกของดิิน  การระบายน้ำำ��ของดิิน  ปฏิิกิิริิยาของดิิน  (pH) และระยะห่่างจากแหล่่งน้ำำ�� 
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเกณฑ์์ของนพรััตน์์ บำำ�รุุงรัักษ์์ และคณะ (2557, น. 28) ที่�ดั่ ัดแปลงมาจาก
FAO และกองสำำ�รวจและจำำ�แนกดิิน  ที่่นำ� �ม
ำ าใช้้ในการวิิเคราะห์์พื้น�้ ที่เ�่ หมาะสมในการปลููกต้้นจาก
ซึ่�ง่ คล้้ายคลึึงกัับการศึึกษาของนคร สาระคุุณ, สมยศ สิินธุุรหััส, และสุุทััศน์์ ด่่านสกุุลผล 
(2541, น. 53) ที่่�วิิเคราะห์์พื้้�นที่่�ปลููกปาล์์มที่่�เป็็นพืืชตระกููลเดีียวกัับต้้นจาก ที่นำ�่ �ำ เกณฑ์์ FAO
มาร่่วมกับั วิิธีกี ารอื่่น� เพื่่อ� วิิเคราะห์์พื้น�้ ที่เ�่ หมาะสมในการปลููกปาล์์มในจัังหวััดกระบี่่� สุุราษฎร์์ธานีี 
ชุุมพร และประจวบคีีรีีขัันธ์์ แต่่งานของนคร สาระคุุณ และคณะ (2541, น. 53) ได้้เพิ่่�มเติิม
ปััจจััยของภููมิิอากาศ ได้้แก่่ ปริิมาณน้ำำ��ฝน  ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการให้้ผลผลิิตปาล์์ม
น้ำำ��มััน  และแบ่่งชั้้�นความเหมาะสมของผลผลิิตได้้เป็็น  3 กลุ่่�ม คืือ พื้้�นที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
ปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน  พื้้�นที่่�เหมาะสมปานกลางสำำ�หรัับปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน  และพื้้�นที่่�ไม่่เหมาะสม
สำำ�หรัับปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน  ซึ่่�งในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ไม่่ได้้นำำ�ปััจจััยด้้านภููมิิอากาศมาคิิดเนื่่�องจาก
พื้้�นที่่�ศึึกษาครอบคลุุมพื้้น� ที่่�เพีียงตำำ�บลเดีียว ถ้้านำำ�ปััจจััยด้้านภููมิิอากาศมาใช้้ ข้้อมููลจะมีีค่่า
เพีียงค่่าเดีียวทั้้�งพื้้น� ที่่�ศึึกษาทำำ�ให้้ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ t-test ได้้
จากที่่�กล่่าวมาแล้้วว่่าผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�พบว่่า มีีปััจจััย 5 ปััจจััย ที่่�ส่่งผลต่่อพื้้�นที่่�
เหมาะสมในการปลููกต้้นจาก ซึ่�ง่ แตกต่่างจากงานของจุุฑาพร เกสร (2557, น. 44) ศึึกษา
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการขยายพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันในอำำ�เภอลำำ�ทัับ จัังหวััดกระบี่่� ที่่�ใช้้สมการ
ถดถอยโลจิิสติิกมาหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันที่่�เป็็นตััวแปรตาม และ
ปััจจััยปริิมาณน้ำำ��ฝน  การระบายน้ำำ��ของดิินและความลาดชัันของพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นตััวแปรตาม
ซึ่่�งผลการศึึกษาของจุุฑาพร เกสร (2557, น. 44) พบว่่า ปััจจััยด้้านการระบายน้ำำ��และ
ความลาดชัันมีีผลต่่อการขยายพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�น ร้้อยละ 95 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยในครั้้�งนี้้�เพีียงปััจจััยเดีียว คืือ เรื่่�อง
การระบายน้ำำ��ของดิิน ส่่วนความลาดชัันไม่่สอดคล้้องทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจากพื้้�นที่่�ศึึกษาของ
งานวิิจััยในครั้้�งนี้้�ส่่วนมากเป็็นพื้้�นที่่�ราบ ทำำ�ให้้ไม่่มีีความแตกต่่างในเรื่่�องของข้้อมููลภายใน
พื้้�นที่่�ศึึกษาจึึงไม่่ส่่งผลต่่อความเหมาะสมของการปลููกต้้นจากในพื้้�นที่่� และจากที่่�กล่่าวมา
แล้้วว่่าการศึึกษาในครั้้�งนี้้�ไม่่ได้้นำำ�ปััจจััยเรื่่�องปริิมาณน้ำำ��ฝนมาวิิเคราะห์์ความเหมาะสมของ
พื้้�นที่่�ปลููกต้้นจาก อย่่างไรก็็ตามในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ประยุุกต์์ใช้้สมการถดถอย
โลจิิ ส ติิ ก เพื่่� อ อธิิ บ ายความสัั มพัั นธ์์ ร ะหว่่ า งปัั จ จัั ย สภาพแวดล้้ อ มและพื้้� น ที่่� เ หมาะสม
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ในการปลููกต้้นจาก ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานของจุุฑาพร เกสร (2557) ที่�ศึ่ ึกษาปััจจััยที่�มี่ ีผลต่่อ
การขยายพื้้�นที่�ป่ ลููกปาล์์มน้ำ�มั
�ำ ันในอำำ�เภอลำำ�ทัับ จัังหวััดกระบี่่� ที่่�ใช้้สมการถดถอยโลจิิสติิก
มาอธิิบายความสััมพัันธ์์ของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการขยายพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์ม
สำำ�หรัับการแปลตีีความการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้ใช้้วิิธีีการแปล
ตีีความด้้วยสายตาและการลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�จริิงประกอบกัันเพื่่�อทำำ�แผนที่่� ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
บริิเวณที่่�มีีต้้นจากจะเป็็นพื้้�นที่่�เล็็ก ๆ ไม่่สามารถมองเห็็นได้้จากข้้อมููลดาวเทีียม ซึ่่�งเป็็นวิิธีี
การรวบรวมข้้อมููลเหมืือนกัับการศึึกษาของ แทนทััศน์์ เพีียกขุุนทด (2562) ที่่�ทำำ�การ
วิิทยานิิพนธ์์เรื่่�อง การประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคการรัับรู้้�ระยะไกลเพื่่�อหารููปแบบที่่�เหมาะสมใน
การอนุุรัักษ์์และจััดการพื้้�นที่่�ป่่าจาก : กรณีีศึึกษาป่่าจากในเขตจัังหวััดสมุุทรสาคร ที่่�แปล
ตีีความด้้วยสายตา ภาพดาวเทีียม Landsat 8 ร่่วมกัับภาพถ่่ายดาวเทีียมจาก Google
Earth ปีี พ.ศ. 2560 และภาพถ่่ายทางอากาศของกรมพััฒนาที่่�ดิินปีี พ.ศ. 2560 จากนั้้�นได้้
ทำำ�การตรวจสอบความถููกต้้องจากการลงสำำ�รวจพื้้�นที่�ศึ่ ึกษาโดยมีีความถููกต้้องรวมไม่่ต่ำ��ำ กว่่า
80 เปอร์์เซ็็นต์์ และงานของภููวเรศ  มณฑลเพชร (2555) ที่่ทำ� �ำ วิิทยานิิพนธ์เ์ รื่่อ� ง การประยุุกต์์
ใช้้เทคนิิคการรัับรู้้�ระยะไกลในการประเมิินมููลค่่าผลผลิิตของต้้นจาก (Nypa Fruticans
Wurmb) ในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน จัังหวััดสมุุทรสาคร ที่่�จำำ�แนกต้้นจากด้้วยวิิธีีแปลตีีความด้้วย
สายตา จากข้้อมููลภาพดาวเทีียมธีีออส ระบบช่่วงคลื่่น� เดีียว (Panchromatic) และตรวจสอบ
ความถููกต้้องจากการสำำ�รวจภาคสนามจำำ�นวน  100 จุุด มีีค่่าความถููกต้้องโดยรวมเท่่ากัับ
88 เปอร์์เซ็็นต์์
การทำำ�วิิจััยครั้้�งนี้้�วิิเคราะห์์พื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะสมในการปลููกต้้นจากที่่�เน้้น
ปััจจััยทางด้้านกายภาพเป็็นหลััก ดัังนั้้�นข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไปคืือ ควรนำำ�
ปัั จ จัั ย ด้้ า นเศรษฐกิิ จ และสัั ง คม  และการจัั ด การพื้้� น ที่่� เ พาะปลูู ก เช่่ น  การดูู แ ล  ใส่่ ปุ๋๋� ย
มาวิิเคราะห์์ร่่วมด้้วยจะทำำ�ให้้ผลการวิิเคราะห์์ศัักยภาพของพื้้�นที่่�ที่่�จะนำำ�ไปส่่งเสริิมการ
ปลููกต้้นจากในพื้้�นที่่�อื่่�น  ๆ ให้้เหมาะสม นอกจากนี้้�อาจมีีการประเมิินมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ของต้้นจาก เพื่่�อเสนอแนวทางในการจััดการพื้้�นที่่�และนำำ�ต้้นจากไปใช้้ประโยชน์์ได้้มีีคุุณค่่า
และมีปี ระสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น
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