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การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ในการปลูกขาวคุณภาพดี บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ของประเทศไทย 
 

ศรีสอางค เกาเจริญ1 บริบูรณ ส ัมฤทธ ิ2 คํา สวน เปง3 และ Guy Trebuil 41 
 

บทคัดยอ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย  เปนแหลงของการผลิตขาวหอม มีการปลูก 

ขาวหอมในพื้นที่ลุมโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก ผลผลิตที่ได ตํ่า แตคุณภาพของเมล็ดขาวไดกอใหเกิดมูลคา 
เพิ่มในเรื่องของราคา การชดเชยกันนี้ทําใหไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นและยังเปนการสรางแรงจูงใจใหมีการ 
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  พฤติกรรม  และการจัดการองคกร  ไปสู  ระบบการผลิตขาว  ที่มีการพึ่งพาตัวเอง 
ในระยะยาวไดดีขึ้น เมื่อไมนานมานี้ ไดมีการศึกษาถึงแตละปจจัยและเงื่อนไขสภาพแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพเมล็ด 
ขาวหอมของไทยในภูมิภาคนี้ ในการศึกษานี้เปนการผสมผสานหลาย ๆ ปจจัยรวมกัน โดยนําความรูในปจจุบัน 
งานวิ จัยที่ ผ านมา  ร วมกับความคิด เห็นของผู เ ช่ียวชาญ  ทํ าการประเมินพื้ นที่ ปลูกข าวที่ มี ศักยภาพ 
ตอคุณภาพเมล็ดขาวของพันธุขาวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของประเทศไทย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดถูกนํามาใชในการผสมผสานขอมูล และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ 
ผลิตกลิ่นหอมของเมล็ดขาว การคงความหอมไวและความเสื่อมของเมล็ดขาวอันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยว 
และการเก็บรักษา ปจจัยทางภูมิศาสตรสามปจจัยหลักที่นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก (1) โอกาสความ 
นาจะเปนของภาวะความแหงแลงของดินในระยะที่ขาวกําลังผลิตน้ํานม  (2) อ ุณภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยระหวาง 
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม และ (3) โอกาสความนาจะเปนของฝนปลายฤดูในระยะที่ 
เมล็ดขาวกําลังสุก นอกจากนี้เทคนิควิธีการเก็บเกี่ยวซ่ึงเปลี่ยนจากการเกี่ยวมือและนวดเครื่อง เปนการใช 
เครื่ อง จักรขนาดเล็กมากขึ้ น  ก็ เปนปจ จัยหนึ่ งที่ ส งผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดขาวก็จะกลาวถึ งดวย 
รายงานฉบับนี้เปนการเสนอผลงานเบื้องตนจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลลัพธที่ได 
ไดทําการตรวจสอบกับขอมูลการสํารวจคุณภาพเมล็ดขาวในทองถิ่น 
 
บทนํา 

ประเทศไทยสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลก มีสัดสวนการตลาดประมาณรอยละ 30 
หรือรอยละ 30.6 ของผลผลิตในประเทศ และทํารายไดเขาประเทศ 1.75 พันลานบาท (2546) รอย
ละ 12.5 ของผลผลิตขาวทั้งหมด (24 ลานตัน) เปนขาวขาวดอกมะลิ (3 ลานตัน) ซึ่งจํานวนครึ่งหนึ่ง
ไดสงออกไปจําหนายในตางประเทศ ในราคาตั้งแต 225 ถึง 500 ดอลลารตอตัน 

ราคาขาวในหลายทศวรรษที่ผานมาไดลดลงอยางรวดเร็วจาก 1,200 ในป 2493 เหลือ
เพียง 200 ดอลลารตอตันในปปจจุบัน ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกขาวสวนใหญ (รอยละ 85) ของ
ประเทศเปนนาลุมอาศัยน้ําฝน พื้นที่เพาะปลูกตอครัวเรือนนอย (1-20 เฮกแตร) และประสิทธิภาพ
                                                 
1 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ปทุมธานี ประเทศไทย 
2 กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3 สถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ ประเทศฟลิปปนส 
4 CIRAD ประเทศฝรั่งเศส 
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การผลิตต่ํา (1.6-2.0 ตันตอเฮกแตร)ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบโดยถวนหนา การปลูกขาวขาว
ดอกมะลิซึ่งไดราคาดีกวา (รอยละ 30-40 สูงกวาราคาขาวขาวทั่วไป) จึงเปนทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกร ในการชดเชยรายไดที่หายไปอันเนื่องมาจากการลดลงของราคา ขอไดเปรียบเชิงราคานี้ 
จะสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจแกเกษตรกรที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจัดองคกร
เพื่อการผลิตขาวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณยังไดแสดงความสนใจในการ
จัดแบงเขตศักยภาพของพื้นที่สําหรับการปลูกขาวหอมคุณภาพดี รัฐบาลไทยเองก็ไดใหแนวคิดที่จะ
ใชระบบการแสดงแหลงผลิตขาวหอมไทย (the GI bill) เพื่อเปนการปกปองขาวหอมของประเทศไทย 
ในการเปนประเทศสมาชิกของ GI bill นี้องคการคาระหวางประเทศ (WTO) ระบุไววา ผลผลิตที่จะ
ไดรับการปกปองจะตองแสดงแหลงที่มาอยางชัดเจน และผลผลิตจะตองมีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง และ
มีเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่นั้น ที่ผานมาไดมีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่กําหนดคุณภาพเมล็ดขาว ใน
แตละปจจัยแยกจากกัน ในการศึกษานี้จะรวบรวมเอาปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการปลูกขาวหอมคุณภาพดี ผลการศึกษาที่ไดจะชวยในการกําหนดนโยบายและการพัฒนาการ
ปลูกขาวหอมในประเทศไทย 
 พื้นที่ศึกษาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางละติจูด 14-16° เหนือ 
และลองติจูด 101-106° ตะวันออก ครอบคลุม 9 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร รอยเอ็ด และมหาสารคาม 

ปจจัยที่มีผลตอการผลิตขาวหอมคุณภาพดี 
 ความหอมของขาวขาวดอกมะลิ 105 เกิดจากสารระเหย 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ใน
เมล็ดขาว ซึ่งเปนสารหอมที่มีบทบาทมากที่สุด (Buttery et al., 1983; Bergmann et al., 2000; 
Mahatheeranont et al., 2001) การสราง praline ซึ่งเปนสารตั้งตนของ 2AP เกิดขึ้นจากปจจัยหลัก
ทางพันธุกรรมของขาว และปจจัยส่ิงแวดลอม Yoshihashi และ Nguyen (2002) พบวา 
ความเครียดเนื่องจากการขาดน้ําในชวงตนขาวผลิตน้ํานมและอุณหภูมิต่ําในชวงขาวกําลังสุกเปน
ปจจัยสําคัญในการผลิตสารระเหย 2AP ของตนขาว Yoshihashi (2002) ยังพบอีกวา การดูแลหลัง
การเก็บเกี่ยว ไดแก การตากเมล็ดใหแหง และการเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิต่ํา เปนปจจัยในการ
รักษาความหอมของเมล็ดขาว นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยอื่น ๆ เชน การใสปุยไนโตรเจนในชวงขาว
ผ ลิ ต เ ม ล็ ด  ไ ม ส ง ผ ลต อ ก า ร ผ ลิ ต ส า ร ร ะ เ ห ย  2 AP ใ น เ ม ล็ ด ข า ว  (Yoshihashi, 2002) 
ไมมีความสัมพันธระหวางการใสปุยฟอสฟอรัสกับความหอมของขาวขาวดอกมะลิ 105 (Suwanarit 
et al., 1997) เชนเดียวกับความเค็มของดินที่ปลูก ก็ไมไดสงผลตอความหอมของขาว 
(Jangkaewattana, 2002;  และ Suwanarit  et al., 1998) 
 
วิธีการวิเคราะห 

 ใชเทคโนโลยีระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห 
การวิ เคราะหแบงออกเปนสองขั้นตอน  คือ  การวิ เคราะห เชิ งพื้นที่  (Spatial distribution) 
ของปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดขาวทีละปจจัย หลังจากนั้นจะเปนการวิเคราะหรวมทุกๆ 
ปจจัย (Spatial modeling) เพื่อแสดงศักยภาพของพื้นที่ในระดับตาง ๆ  
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 ปจจัยที่ 1 - โอกาสความนาจะเปนอันเกิดจากความเครียดของตนขาวจากภาวการณขาดนํ้า 
ในระยะตนขาวผลิตนํ้านม (probability of drought at milky stage) เปนการคํานวณหาปริมาณน้ําในดิน 
ในชวงที่ตนขาวผลิตน้ํานมของขาวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งอยูในชวงระหวาง วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
 ปริมาณนํ้าในดินในชวงดังกลาว คํานวณโดยใช water balance model (Kam et al., 1999) 
โดยใชขอมูลอากาศ ดิน และคุณสมบัติของขาว ขอมูลท่ีไดเฉล่ียในชวงระยะเวลา 18 ป (2526-2543) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 58 สถานี หลังจากน้ันขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ีโดยใช GIS เทคนิคในการ 
interpolate (kriging interpolation method) ใหเปนแผนท่ีแสดงระดับปริมาณนํ้าในดิน 
 ปจจัยท่ี 2 - อุณหภูมิตํ่าสุดในชวงขาวกําลังสุก (average minimum temperature) ระยะสุกของ 
ขาวขาวดอกมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูระหวางวันท่ี 16 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม อุณหภูมิ 
ตํ่าสุดเฉล่ียใน 28 ป (2518-2545) ครอบคลุม 32 สถานี  ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ี โดยใช  GIS 
เทคนิคในการ interpolate (kriging interpolation method) ใหเปนแผนท่ีแสดงระดับอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
 ปจจัยท่ี 3 - โอกาสท่ีจะเกิดฝนตกในระยะขาวสุก (probability of late storms) ถาฝนตกในชวง 
ขาวสุกจะทําใหคุณภาพเมล็ดขาวดอยลง การคํานวณหาโอกาสท่ีฝนจะตกในชวงน้ี ทําโดยการนับจํานวน 
คร้ังของฝนท่ีตกในปริมาณท่ีมากกวา 10 มม. ในแตละปแลวหารดวยจํานวนปท้ังหมดท่ีนับ แลวคิดเปน 
เปอรเซ็นต ขอมูลท่ีคํานวณท้ังหมด 99 สถานี ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 82 สถานี คํานวณเฉล่ียใน 28 
ป (2518-2545) และขอมูลจากกรมชลประทาน 17 สถานี คํานวณเฉล่ีย 23 ป (2523-2545) หลังจากน้ัน 
ขอมูลท่ีไดรับนํามาวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ีโดยใช GIS เทคนิคในการ interpolate (kriging interpolation 
method) ใหเปนแผนท่ีแสดงโอกาสความนาจะตกของฝนในระดับตาง ๆ 
 ปจจัยท่ี 4 - เทคนิคการเก็บเก่ียวขาว (harvesting techniques) วิธีการเก็บเก่ียวขาวเปนปจจัย 
หน่ึงท่ีสงผลตอคุณภาพเมล็ดขาว วิธีท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ีมีอยู 3 วิธี ไดแกการเก่ียวและนวดดวยมือ (วิธีท่ี 1) 
การเก็บเก่ียวดวยมือและนวดดวยเคร่ือง (วิธีท่ี 2) และการใชเคร่ืองในการเก่ียวและนวด (วิธีท่ี 3) ขอมูล 
การเก็บเก่ียวขาวดวยวิธีตางๆ ไดออกสํารวจโดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในระดับตําบล ขอมูลสัดสวน 
เปอรเซ็นตของจํานวนครัวเรือนท่ีใชวิธีตางๆ ในแตละตําบลนํามาจัดเปนกลุมดังน้ี 

- ใชมือเปนหลัก  โดยวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2  >80% 
- ใชท้ังสามวิธี  โดยวิธีท่ี 3   <20% 
- ใชท้ังสามวิธี  โดยวิธีท่ี 3   20-60% 
- ใชท้ังสามวิธี โดยวิธีท่ี 3  >60% 
ขอมูลท่ีไดในแตละตําบลนํามาวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ีโดยใช GIS เทคนิค 
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 การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  โดยรวมในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในระดับตาง ๆ   ในการผลิต 
ขาวหอมคุณภาพดี ทําไดโดยวิธีการซอนภาพ (overlay) ของป ัจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพขาว (map 
layers) กอนการซอนภาพไดจัดลําดับความสําคัญของเง่ือนไขท่ีมีอยูในแตละปจจัย เง่ือนไขท่ีสงผลดีตอ 
คุณภาพเมล็ดขาวใหคะแนน 1 ถึง 10 ตามนํ้าหนักความสําคัญ คะแนน 10 เปนเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีทําใหไดขาวคุณภาพดี (ตารางท่ี 1) เม่ือไดใหนํ้าหนักความสําคัญของเง่ือนไขในแตละปจจัยแลว ใหนํา 
ปจจัยน้ัน ๆ มาซอนภาพเพ่ือคํานวณหาคาเฉล่ียโดยใชวิธี linear combination  
 
ตารางที่ 1   การทําใหน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตางๆ ในการประเมินศักยภาพของพื้นที่ 

การผลิตขาวหอมคุณภาพดี 
 

น้ําหนกัความสาํคัญ  วิธีการประเมนิ หนวย 
10 8 5 2 

การผลิตความหอม 
ของตนขาว 

      

โอกาสท่ีเกิดความ 
เครียดเน่ืองจากการ 
ขาดนํ้าในระยะขาว 
ผลิตนํ้านม 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
ในระยะขาวกําลังสุก 

ใช  Water balance 
 modeling และการ 
 interpolation 
 
คาเฉลี่ยและการ 
 interpolation 

มม. 
 

 
 
องศาเซลเซียส 

108-130 
 
 
 

17.1-17.8 

130-150 
 
 
 

17.8-18.5 

150-180 
 
 
 

18.5-19.2 

170-191 
 
 
 

19.2-20.0 

คุณภาพเมล็ดขาว       
โอกาสท่ีจะเกิดฝนตก
ในชวงขาวสุก 
เทคนิคการเก็บเก่ียว 

ปริมาณฝนตก  
>10 มม. ตอคร้ัง 
ทําการสํารวจขอมูล 
ในระดับตําบล 

% 
 
สัดสวน 
เปอรเซ็นต 
ของแตละวิธี 

0-7.25 
 
เก่ียวและนวด 
ดวยมือ เกีย่ว 
ดวยมือ นวด 
ดวยเคร่ืองรวม 
กัน  >80% 

7.25-14.5 
 
เก่ียวและนวด 
ดวยมือ เกีย่ว 
ดวยมือ นวด 
ดวยเคร่ือง 
เก่ียวและนวด
ดวยเครื่องรวม 
กัน โดยเกี่ยว 
และนวดดวย 
เคร่ือง <20% 

14.5-21.75 
 
เก่ียวและนวด 
ดวยมือ เก่ียว 
ดวยมือนวด 
ดวยเคร่ือง 
เก่ียว และนวด 
ดวยเคร่ืองรวม 
กัน โดยเก่ียว 
และนวดดวย 
เคร่ือง20-60% 

21.75-29.00 
 
เก่ียวและนวด
ดวยมือ เก่ียว 
ดวยมือนวด 
ดวยเคร่ือง 
เก่ียว และนวด 
ดวยเคร่ือง รวม 
กัน โดยเก่ียว 
และนวดดวย 
เคร่ือง  
20->60% 
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ผลการวิจัยเบ้ืองตน 
 ผลจากการซอนภาพของสองปจจัยโดยใชเทคนิค GIS อันไดแกปจจัยความเครียดเน่ืองจาก 
การขาดนํ้าในระยะตนขาวผลิตนํ้านม และปจจัยอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียในชวงขาวกําลังสุก 
แสดงให เห็นถึง  ศักยภาพของพื้นท่ีในการปลูกขาวขาวดอกมะลิ  105 (ภาพท่ี  1)  
ปจจัยท้ังสองน้ีสงผลโดยตรงกับความสามารถของตนขาวในการผลิตความหอมหรือสารระเหย 2AP 
พ้ื น ท่ี ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ม า ก  ไ ด แ ก บ ริ เ วณ  จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด  ย โ ส ธ ร  มห า ส า ร ค า ม 
และบา งส ว นขอ งนค ร ราช สี ม า  พ้ื น ท่ี ท่ี มี ศั ก ยภาพ สู ง  ไ ด แ ก บ ริ เ วณ  ทุ ง กุ ล า ร อ ง ไ ห 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงยาวนานในการผลิตขาวหอม และเปนบริเวณพ้ืนท่ีดินเค็ม เม่ือทําการ 
ซอนภาพโดยรวมอีกสองปจจัย ไดแกโอกาสท่ีจะเกิดฝนตกในชวงขาวสุก และเทคนิคการเก็บเก่ียวขาว 
ทําใหเห็นถึงผลรวมของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตขาวคุณภาพดี สองปจจัยหลังน้ีสงผลโดยตรงกับ 
คุณภาพเมล็ดขาว และการรักษาความหอม (ภาพท่ี 2) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงมากยังคงอยูในจังหวัด 
รอยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 

ความเครียดของตนขาว อันเนื่องจากภาวการณขาดน้ําในระยะตนขาวผลิตน้ํานม 
และปจจัยอุณหภูมิต่ําสุด เฉล่ียในระยะขาวกําลังสุก 
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ภาพที่ 2 แสดงศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะกับการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดีซึ่งขึ้นอยู 

กับปจจัยความเครียดของตนขาว อันเน่ืองจากภาวการณขาดน้ําในระยะตนขาวผลิตน้ํานม 
ปจจัยอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในระยะขาวกําลังสุก ปจจัยโอกาสที่จะเกิดฝนตกในระยะ 
ขาวสุก และเทคนิคการเก็บเกี่ยวขาว 

 
ผลการวิจัยที่ไดนี้ นํามาตรวจสอบเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสํารวจคุณภาพเมล็ดขาว 

ที่เก็บ จากเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมด 37 อําเภอ กอนการเปรียบเทียบหาความถูกตอง 
ไดนําตัวอยางเมล็ดขาวไป วิเคราะหหาเปอรเซ็นตจํานวนเมล็ดขาวที่มีความหอม คา chalkliness 
และ คา anylose content จากคาทั้ง สามนี้ ไดทําการสรุปจัดลําดับคุณภาพเมล็ดขาว 
โดยผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญไดจัดลําดับไวเปน 5 กลุม ดังนี้ คุณภาพขาวดีเยี่ยม ดี ปานกลาง 
พอใชได และแย เมื่อนําผลที่ไดนี้ไปตรวจสอบกับผลการวิจัย ปรากฏวา มีความถูกตองโดยรวม 
65% ความถูกตองในการจําแนกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากรอยละ  53 และพื้นที่ที่มี ศักยภาพสูง รอย
ละ 75 สําหรับกลุมที่มีศักยภาพปานกลาง มีตัวอยาง ที่สุมมานอยเกินกวาที่จะสรุปได (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ความถูกตองในการทําแผนที่แสดงศักยภาพพื้นที่การผลิตขาวหอมคุณภาพดี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 

พื้นที่แสดงศักยภาพการผลิตขาวหอมคุณภาพดีโดยวิธี GIS คุณภาพเมล็ดขาวหอม 
ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ สูงมาก สูง ปานกลาง ทั้งหมด 

คุณภาพสูงมาก 8 
(53.3%) 

4 
(26.7%) 

3 
(20.0%) 

15 
(100.0%) 

คุณภาพสูง 3 
(15.0%) 

15 
(75.0%) 

2 
(10.0%) 

20 
(100.0%) 

คุณภาพปานกลาง - 1 
(50.0%) 

1 
(50.0%) 

2 
(100.0%) 

ทั้งหมด 11 
(29.7%) 

20 
(54.1%) 

6 
(16.2%) 

37 
(100.0%) 

 
ความถูกตองของการจําแนกศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตขาวคุณภาพดีไมสูงมากนัก 

อาจเนื่ องมาจากยังมีปจจัยอื่ น  ๆ  อีกที่ยั ง ไมทราบ  และไม ไดนํ ามาใช ในการวิ เคราะห 
นอกจากนั้นการสํารวจตัวอยางเมล็ดขาวที่ สุมมาก็เปนเฉพาะในปเดียว (2542-2543) 
ส่ิงเหลานี้เปนขอจํากดัซึ่งจะตองไดรับการปรับปรุงตอไป 
 
บทสรุป และขอคิดเห็น 
 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นถึงการประยุกตใช GIS เทคนิคในการประเมินศักยภาพ 
ของพ้ืนท่ีการผลิต ขาวหอมคุณภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การคํานวณหาคาปริมาณนํ้า 
ในดินในระยะขาวผลิตนํ้านมโดยใช water balance model ซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหตนขาว 
เกิดความเครียด อันเน่ืองจากภาวะการขาดนํ้าและยังไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหในเชิงพ้ืนท่ี การซอนภาพ 
การคํานวณหาผลลัพธ  จากการรวมปจจัยตางๆ  การทําแผนท่ี  และอ่ืนๆ  ผลสรุปเบ้ืองตน 
ท่ีได เอาไปใชประโยชน ในการจัดแบ งเขต  การปลูกขาวหอม  และยังนําไปใช เปนแนวทาง 
ในการเลือกพ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาเชิงลึกของปจจัยตางๆ ได 
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