การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการบริหารจัดการโรคไขหวัดนก ในประเทศไทย
(GIS application for HPAI management in Thailand)
โดย
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สมบัติ อยูเมือง และคณะทํางาน
ศูนยวิจัยภูมสิ ารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. หลักการและเหตุผล
โรคไขหวัดนก หรือ HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) เปนโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza virus type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน
RNA VIRUS ชนิดมีเปลือกหุม โดยโรคไขหวัดนกจัดเปนโรคในกลุมของโรคอุบัติใหม
(Emerging disease) หรือโรคอุบัติซ้ํา (Re-emerging disease) ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในสัตวปก
และสามารถติดตอสูคนไดโดยการสัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือติดเชื้อ แหลงของเชื้อโรคที่สําคัญ
ไดแก นกเปดน้ํา นกอพยพ และนกตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงรังโรคโดยไมแสดงอาการ แตใน
กลุมของเปด-ไกในฟารมและในบานสามารถติดเชื้อและแสดงอาการของโรคได โดยโรคไขหวัด
นกไดเริ่มระบาดครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 โดยพบการระบาดในรอบแรก (23 ม.ค. – 24 พ.ค.
2547) รวม 181 แหงใน 41 จังหวัด และการระบาดในรอบที่สอง (ก.ค. – พ.ย. 2547) ไดมีการ
ตรวจยืน ยัน พบเชื้ อ 206 แห ง ใน 39 จั ง หวัด และไดมี ก ารทํ า ลายสั ต ว ปก ทั้ง 2 รอบไปกว า
60 ลานตัว ถึงแมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนจะยังไมมากนักเมื่อเทียบกับโรค
ระบาดอื่ น ๆ คื อ มี ผู ติ ด เชื้ อ และเสี ย ชี วิ ต เพี ย งสิ บ กว า ราย แต ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นถือไดวามากมายมหาศาล เพราะจากประมาณการความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากการทําลายไก การบริโภคไกในประเทศที่ลดลง รวมทั้งการยกเลิกการนําเขาไก
ของประเทศคูคารายใหญชั่วคราว คิดเปนเงินทั้งสิ้นมากกวา 6 หมื่นลานบาท
ปญ หาการแพร ร ะบาดของโรคไข หวั ด นกนั้น ถือ ไดว ามี ค วามซั บ ซ อ นและเกี่ ยวพั น
เชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ หลายดาน การแกปญหาจึงตองการความรวมมือในการแกปญหา
รวมกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก โดยตองดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปน
ระบบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการระบาด
ของโรคไข ห วั ด นกสามารถดํ า เนิ น งานได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น
สําหรับในประเทศไทย นักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังมีขอจํากัดในการที่จะ
นําระบบขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคไขหวัดนก
ที่มีความสมบูรณอยูแลวในระดับหนึ่งของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และจากการ
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ศึกษาวิจัยของนักวิชาการ มาใชในการดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปนระบบดังกลาว
ขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) เพื่อเปลี่ยนขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของดังกลาว ใหสามารถนํามาทําการสืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ดังกลาวในเชิงพื้นที่ ใหสามารถมองเห็นเปนภาพแผนที่ สามารถจําแนกปญหาดวยมุมมอง
ใหมๆ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขอมูล หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานผิด ๆ และสามารถทดลอง
สรางแบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงไดอยางไดอยางเปนพลวัต
(Dynamics) และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปนระบบ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และ
เฝ า ระวั ง การระบาดของโรคไข ห วั ด นกสามารถดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกต (GIS Application) สําหรับใชเปน
ตนแบบในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวัง
การเกิดโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ที่สามารถ
2.1 สืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ
2.2 จัดทําแบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก

3. ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
ทางคณะทํ า งานได ส รุ ป ขั้ น ตอนกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาวิ จั ย ไว ใ นรู ป ที่ 1 ที่
ประกอบไปดวยขั้นตอนหลักของ
3.1 การรวบรวมข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ใ นด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การโรค
ไขหวัดนก
โดยรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคไขหวัดนก รวมทัง้
ข อ มู ล พื้ น ฐานทางด า นกายภาพ ประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คม จากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary) ที่หนวยงานภาครัฐจัดทําขึ้น โดยนํามาประมวลผลและปรับรูปแบบ (Format) เพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (GIS Database) ใหเปนระบบเดียวกัน และทําการ
ตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนงใน GIS เพื่อใหสามารถเรียกใช วิเคราะห ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อใชในการ
สนับสนุนการควบคุม การปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนก สามารถจําแนกประเภท
ของขอมูลในฐานขอมูลไดดังนี้
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• ขอมูลทางดานการระบาดของโรคไขหวัดนก เปนขอมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute
Data) หรือขอมูล MIS ในรูปของตารางขอมูล (Table) ประกอบดวยขอมูลการ
ระบาดของไขหวัดนก ที่เผยแพรผาน www.dld.go.th ฐานขอมูลการเอ็กซเรย (X Ray) ไขหวัดนก และฐานขอมูลการเฝาระวังและการสอบสวนโรคของกรมปศุสัตว
ไดแก จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก จํานวนสัตวปกแตละประเภท ผลการตรวจ
เชื้อโรคไขหวัดนก (H5N1) ในป 2547 และ 2548

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ
โรคไขหวัดนกในประเทศไทย

• ขอมูลพื้ นฐานทางกายภาพของพื้นที่ ไดแก ขอมูล พื้นฐานทางด านลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่เพื่อใชในการวิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลในดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยทางคณะทํางานไดทําการรวบรวมจากขอมูลที่จัดทําขึ้นโดย
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และนํามาประมวลผลเพื่อจัดรูปแบบใหอยูในระบบ
เดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีความทันสมัย ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ
ไดแก ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ ขอมูลขอบเขตการปกครองในระดับประเทศ
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จั ง หวั ด อํ า เภอและตํ า บล รวมถึ ง ตํ า แหน ง หมู บ า น ข อ มู ล ขอบเขตอาคารและ
สิ่งกอสราง ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ขอมูลเขตปา
ไม ขอมูลเสนทางการคมนาคม ขอมูลสถานที่ตั้งสําคัญ ขอมูลตําแหนงที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลแหลงน้ําและทางน้ํา เปนตน
• ขอมูลพื้นฐานทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม ไดแก ขอมูลจากขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค และ จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งคณะทํางานไดทําการปรับรูปแบบและเชื่อมโยงเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่
(GIS Database) เพื่อใหสามารถเรียกใช วิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลเชิง
พื้นที่ในดานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลในดานตางๆ เชน
ข อ มู ล ประชากร ข อ มู ล การประกอบอาชี พ ข อ มู ล ความรู แ ละการศึ ก ษา ข อ มู ล
สุขภาพอนามัย ขอมูลการบริการสาธารณะ เปนตน
อยางไรก็ตาม ขอมูลในระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดังกลาว ซึ่งรวบรวมจากขอมูล
ทุติยภูมิที่หนวยงานของกรมปศุสัตวจัดทําขึ้น ยังถือไดวาขาดความสมบูรณ ซึ่งตองสํารวจ
เพิ่มเติมอีกจํานวนมากในหลายรายการ โดยเฉพาะขอมูลทางดานการระบาดของโรคไขหวัดนก
ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ การนํ า ไปใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละประมวลผล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงาน การวางแผนและการกําหนดนโยบายในการควบคุม ปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค
ระบาดไขหวัดนก เชน ตําแหนงพิกัดของฟารมหรือสถานที่เลี้ยงสัตวปก รูปแบบของการเลี้ยง
สัตวปก ขอมูลผลการสอบสวนโรค ขอมูลเกี่ยวกับการอพยพของสัตวปก และขอมูลทางดานผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการฉีดพนยา รวมถึงการดําเนินมาตรการเชิงรุกตางๆ เปนตน
ซึ่งขอมูลดังกลาว ทางหนวยงานและบุคลากรทีเกี่ยวของ ควรทําการสํารวจและจัดเก็บควบคูไป
กั บ การใช อุ ป กรณ สํ า รวจพิ กั ด ตํ า แหน ง อ า งอิ ง ของพื้ น ผิ ว โลก หรื อ GPS (Geographic
Positioning
System) เพื่อเก็บคาพิกัดของตําแหนงที่ตั้งของขอมูลหรือกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและประมวลผลในเชิงพื้นที่โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรไดตอไป
3.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application)
เพื่อการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
แบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก
หลั ง จากขั้ น ตอนของการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ดั ง กล า วข า งต น
คณะทํางานไดทําการออกแบบและพัฒนารูปแบบในการวิเคราะหและประมวลผล และการจัดทํา
แบบจําลอง (Model) ในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนกจากผลการศึกษาของ
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations) ในรูปของโปรแกรม
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) ซึ่งพัฒนาขึ้นบนโปรแกรมระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร Arc View โดยภาษา Avenue Script เพื่อใหผูใชสามารถเรียกใช
เชื่อมโยง วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
รูปแบบหนาจอ เมนู และปุมควบคุมที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรมประยุกตดังรูป

รูปที่ 2 ภาพหนาจอโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แสดงเมนู และปุมควบคุม และการ
เชื่อมโยงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ และแสดงผลการจัดทําแบบจําลอง (Model)
เชิงพื้นที่ในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก ตามผลการศึกษาของ FAO (ขอมูล
พื้นที่รูปปด (Polygon) ไลเฉดสีเหลืองเขม – ออน แสดงระดับความเสี่ยงไขหวัดนก) รวมกับ
ขอมูลการระบาดของไขหวัดนก (ธงสีแดง - เขียว)

การเชื่อมโยงแบบจําลองมาใชในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก ตาม
ผลการศึกษาของ FAO ในโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนการนําผลการ
วิเคราะหและการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก จาก Model ของ FAO ซึ่งเปนการ
วิเคราะหเชิงสถิติ (Logistic Regression) เพื่อหาปจจัยที่มีนัยสําคัญตอการเกิดโรคไขหวัดนก
และคาดการณแนวโนมระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคไขหวัดนกในแตละพื้นที่ มาเชื่อมโยง
และแสดงผลรวมกับขอมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการทดลองนําขอมูลตําแหนงจุดเกิด
โรคไขหวัดนก และขอมูลผลการวิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนกมาซอนทับกันนั้น
พบวา มีทั้งพื้นที่ที่สอดคลองและไมสอดคลอง กลาวคือในพื้นที่ที่ผลการวิเคราะหจาก FAO ระบุ
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วามีความเสี่ยงสูง ในบางพื้นที่กลับไมพบการเกิดโรคไขหวัดนก แตในบางพื้นที่ผลที่ไดรับก็
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหในเบื้องตนจาก Model ของ FAO ไดระบุถึงปจจัยที่
น า จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด โรคไข ห วั ด นกไว 2 ป จ จั ย คื อ เป ด ไล ทุ ง และนาข า ว ซึ่ ง
นักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรออกแบบการวิจัย และจัดตั้งทีมวิจัยเพื่อ
วิเคราะหปจจัยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนกดังกลาว โดยทําการทดลองและตรวจสอบ
ขอมูลภาคสนามในพื้นที่จริง เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวของอยางแทจริง
ตอระดับความเสี่ยงของการเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ที่อาจจะมีความหลากหลาย
และแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ความสามารถในการคาดการณความเสี่ยงของพื้นที่ไดแมนยํา
มากยิ่งขึ้นเทาใด การควบคุม ปองกันและเฝาระวัง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรลงไปในพืน้ ที่
ที่เปนเปาหมายที่แทจริงซึ่งมีลําดับความสําคัญเรงดวน ยอมกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถคาดหวังตอประสิทธิผลในการแกปญหาโรคไขหวัดนกไดอยางตรงเปาหมายไดมากขึ้น
ในอนาคต

4. สรุปผลจากการศึกษาวิจัยในเบื้องตน
4.1 ผลการวิเคราะห และการประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของสถานการณ
ของการแพร ร ะบาดของโรคไข ห วั ด นกเชิ ง พื้ น ที่ ใ นประเทศไทย จากการ
ประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) ที่
พัฒนาขึ้น
จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ของขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การระบาดของโรค (ในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548) สามารถสรุปและ
นํ า เสนอสถานการณ แ ละแนวโน ม การแพร ระบาดของโรคไข หวั ด นก ที่ นา จะเปน ประโยชน
สําหรับใหนักวิชาการ หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ที่จะใชเปนแนวทางในการวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลตอไป เพื่อใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการ
ควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนกในประเทศไทย
จากการรวบรวมข อ มู ล ทางด า นการแพร ร ะบาดของโรคไข ห วั ด นกตั้ ง แต เ ดื อ น
กรกฎาคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 พบวามีการตรวจพบไขหวัดนกรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 1,748 จุด โดยตรวจพบในป 2547 (ก.ค. – ธ.ค.) จํานวนทั้งสิ้น 1,560 จุด และป 2548
(ม.ค. – พ.ย.) จํานวนทั้งสิ้น 188 ตามลําดับ ซึ่งเดือนที่พบมากที่สุด คือ เดือนตุลาคม 2547 โดย
ตรวจพบจํานวนทั้งสิ้นถึง 748 จุด (รูปที่ 3) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว มีการตรวจพบเชื้อไขหวัด
นกในพื้ น ที่ ต า งๆ ทั่ ว ประเทศ สอดคล อ งกั บ ช ว งเวลาดั ง กล า ว ประเทศไทยมี ส ภาพอากาศ
ค อนข า งเย็ น ซึ่ ง คาดการณ กัน วาเป น สภาพที่ เ ชื้ อไขหวั ดนก สามารถเจริญ เติบ โตและแพร
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ขยายพันธุไดดี อยางไรก็ตาม หลังจากชวงเวลาดังกลาว ทางหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดดําเนิน
มาตรการในการควบคุมและกําจัดโรคอยางเขมขน โดยมีการทําลายสัตวปกในพื้นที่ตางๆ ใน
ระยะรัศมีที่พบเชื้อไขหวัดนก รวมทั้งสิ้นกวา 60 ลานตัว และมีการใชมาตรการในการฉีดพนยา
ฆาเชื้อ ในบริเวณพื้นที่หรือโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก รวมทั้งขึ้นทะเบียนและควบคุมการขนยาย
สัตวปกอยางเขมงวด ทําใหในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวนการตรวจพบเชื้อไขหวัดนก
ลดลงอยางเห็นไดชัด โดยในเดือนตุลาคม 2548 มีการตรวจพบเชื้อไขหวัดนกเพียง 29 จุด
(รูปที่ 3 และ 4)

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการตรวจพบเชื้อไขหวัดนก (H5N1)ตามชวงเวลารายเดือน (ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2548) ในประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2547 พบเชื้อทั้งสิ้น 748 จุด
เดือนตุลาคม 2548 พบเชื้อทั้งสิ้น 29 จุด
รูปที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของผลการตรวจเชื้อไขหวัดนกในประเทศไทย เปรียบเทียบระหวาง
เดือนตุลาคม 2547 และเดือนตุลาคม 2548
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จากการวิ เ คราะห ทิศ ทาง แนวโนม และการกระจายตั ว ของการระบาดของโรค
ไขหวัดนกดังแสดงขางตน ทางคณะทํางานไดทําการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคไขหวั ดนก โดยโปรแกรมประยุกตร ะบบสารสนเทศภูมิศ าสตรแ ละระบบฐานข อมู ล
เชิงพื้นที่ที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และ
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคไขหวัดนกที่มีตอชุ มชนและสิ่ งแวดลอม
เพื่อวางแผนในการเฝาระวัง การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาไดอยางสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของแตละพื้นที่ไดอยางตรงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับความสามารถของโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่มี
ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของที่ไดจัดทําขึ้นนั้น สามารถนํามาใชทําการวิเคราะหขอมูล
เชิงพื้นที่ไดในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การสรางแนวกันเขต (Buffer) ในรัศมี 5 กิโลเมตร
รอบหมูบานที่มีการทําลายสัตวปก ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเปนจุดตรวจพบโรคหรือสงสัยวา
จะเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก และนําผลที่ไดไปซอนทับกับขอมูลจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง
สัตวปก โดยใช Buffer เปนตัวเลือก (Selected by theme) จากโปรแกรมประยุกต GIS จะ
พบวามีพื้นที่ที่ตองใชมาตรการในการสํารวจและทําลายสัตวปกทั้งสิ้นกวา 6,531.09 ตาราง
กิ โ ลเมตร และพบว า ในบริ เ วณดั ง กล า วจะมี เ กษตรกรผู เ ลี้ ย งสั ต ว ป ก ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากมาตรการทําลายสัตวปก จํานวนทั้งสิ้นถึง 101,359 ราย (รูปที่ 5)

การสรางบัฟเฟอรรอบหมูบานที่มีการทําลายสัตว
ปกในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร

ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก
จําแนกรายหมูบาน (คน)

รูปที่ 5 ตัวอยางการใชโปรแกรมประยุกต GIS ทําการสรางแนวกันเขต (Buffer) ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบ
หมูบานที่มีการทําลายสัตวปกซึ่งเปนจุดตรวจพบโรคหรือสงสัยวาจะเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดนก และนําผลที่ไดไปซอนทับกับขอมูลจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวปกในพื้นที่ 10
จังหวัดของภาคกลาง
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และเมื่อทดลองทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่จากโปรแกรมประยุกต GIS โดยใช
เทคนิค Assign Data by Location ระหวางชั้นขอมูลของหมูบานที่มีการทําลายสัตวปก และ
ขอมูลทางดานการใชประโยชนที่ดิน จะพบวา ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่มีการทําลายสัตว
ปกจากการตรวจพบโรคไขหวัดนก มากที่สุด คือ การใชประโยชนที่ดินประเภทนาขาว ซึ่งมีถึง
48 หมูบาน รองลงมาคือการใชประโยชนที่ดินแบบหมูบาน มีจํานวน 36 หมูบาน และลําดับ
รองลงมาคือ นาขาวในเขตชลประทาน มีจํานวน 29 หมูบาน ซึ่งจะสังเกตไดวา พื้นที่การใช
ประโยชนที่ดินแบบนาขาว คือพื้นที่ที่สําคัญที่เปนพื้นที่ที่ควรเฝาระวัง เพราะมีสถิติการตรวจพบ
โรคไขหวัดนกมากที่สุด ดังแสดงตัวอยางขอมูลและผลการวิเคราะหดังรูปที่ 6

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินและตําแหนงหมูบาน
ที่มีการทําลายสัตวปก (จุดสี่เหลี่ยมสีเหลือง)

แผนที่แสดงพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทนาขาว ในพื้นที่ศึกษา 10 จังหวัด

รูปที่ 6 ตัวอยางการใชโปรแกรมประยุกต GIS ทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Assign Data by Location
ระหวางชั้นขอมูลของหมูบานที่มีการทําลายสัตวปกและขอมูลทางดานการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
หาความสัมพันธกัน ในพื้นที่ 10 จังหวัดของภาคกลาง

และเมื่อทําการวิเคราะหเชื่อมโยงกับจํานวนประชากรรายหมูบานในพื้นที่ดังกลาว
ขางตน (อางอิงขอมูลพื้นฐานในระดับหมูบาน (กชช.2ค) ซึ่งสํารวจโดยกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ในป 2547) ที่มีการทําลายสัตวปกจากมาตรการกําจัดสัตวปกในระยะรัศมี
5 กิโลเมตรที่มีการตรวจพบโรคไขหวัดนก พบวามีจํานวนประชากรที่อยูในขายไดรับผลกระทบ
จํานวนทั้งสิ้นกวา 732,559 คน ซึ่งอยูในขายที่ตองเรงประชาสัมพันธใหความรู และสรางความ
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เขาใจในวิธีปฏิบัติและรับมือกับการระบาดของโรคไขหวัดนก รวมถึงการใหความชวยเหลือ
ครอบครัวของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกอยางเรงดวน
4.2 การจัดทําแบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรค
ไขหวัดนก
จากตัว อยางการวิ เ คราะหข อ มู ล เชิ งพื้ นที่ดั งกล า วขา งต นซึ่ ง แสดงถึ ง สภาพการ
กระจายตัวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกใน 10 จังหวัดภาค
กลาง จะพบวาถึงแมเชื้อไขหวัดนกจะสามารถพบไดในเกือบทุกพื้นที่ แตจะมีรูปแบบของการ
กระจายตัว ความหนาแนนและความรุนแรงของสภาพปญหาที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
เงื่อนไขและปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ หากสามารถระบุถึงเงื่อนไข
และปจจัยที่สงผลตอระดับความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางถูกตอง ก็สามารถจะประเมินระดับความ
เสี่ยงของแตละพื้นที่ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการวางแผนในการควบคุม
ปองกันและการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคระบาดไขหวัดนก ที่จะสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถทุมเทและจัดสรรทรัพยากร ลงไปยังพื้นที่แปรผัน
ตามระดับความเสี่ยงและสภาพความรุนแรงของปญหาได เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่คุมคามากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่เพื่อทําการวิเคราะหและสังเคราะหหาปจจัยและเงื่อนไข
ที่สงผลตอความสามารถในการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในหลายๆ พื้นที่ ในเบื้องตนพบวา
มีเงื่อนไขหลายๆ ประการที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การเลี้ยงสัตวปกใน
ระบบเป ด สัต ว พาหะที่ สํ าคัญ เช น เปดไลทุง (ซึ่งไมแสดงอาการเมื่อรับ เชื้อไข หวัดนก โดย
สามารถแพรเชื้อและหากินไดอยางปกติ) ลักษณะการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ (เชน นาขาว
หรือพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อไขหวัดนก) เปนตน ทางคณะทํางานจึงไดทํา
การออกแบบและพัฒนาแบบจําลองในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัด
นก โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ดวยเทคนิคการ
ซอนทับ (Overlay) ขอมูลเชิงพื้นที่ในดานตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอระดับความเสี่ยง และ
ประมวลผลเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของพื้นที่ดวยเทคนิคการตัดสินใจดวยวิธีการใหอันดับและ
น้ําหนัก (Rate and Weight: Linear Additive Rules) ซึ่งเปนการพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจใหกับผูใชสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แตความถูกตองและความแมนยํานั้นขึ้นอยูกับผูใช ซึ่งเปนผูทําการคัดเลือกขอมูลที่
จะนํามาวิเคราะหและประมวลผล และทําการกําหนดอันดับ (Rate) และใหน้ําหนัก (Weight) กับ
ขอมูลแตละตัว โดยผูใชตองเปนผูตัดสินใจเองวาจะใชตัวแปรใดและจะใหน้ําหนักและอันดับ
อยางไร ซึ่งนักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปทําการวิจัยตอยอดเพื่อ
ทํ า การวิ เ คราะห สั ง เคราะห และทํ า การทดลองในภาคสนาม เพื่ อ กํ า หนดป จ จั ย เสี่ ย ง และ
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กําหนดคาของอันดับและน้ําหนักที่เหมาะสมสําหรับแตละปจจัยตอไป
(Dynamics)

ไดอยางเปนพลวัต

ตนแบบของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นรวมกับโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซึ่งประกอบดวยเมนู และปุมควบคุม ที่สนับสนุนการทํางานของผูใชในการคัดเลือก
ปจจัย การใหอันดับและน้ําหนัก รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (รูปที่ 7 และรูปที่ 8)

รูปที่ 7 รูปแสดงหนาจอของเมนู และปุมควบคุมการทํางานของแบบจําลองการ วิเคราะหความเสี่ยงใน
เชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนกที่พัฒนาขึ้น รวมกับโปรแกรมประยุกต GIS
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ตัวอยางขอมูลผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง
ไขหวัดนก จากปจจัยตางๆ ในเบื้องตน ดังนี้
 ความหนาแนนของเปดไลทุง
 การใชประโยชนที่ดิน (นาขาว)
 Buffer แมน้ํา ระยะ 250 เมตร
พบวาจุดเกิดโรคไขหวัดนก (จุดสี
แดง) จากขอมูลในเดือนตุลาคม 2547 นั้นมี
ความสอดคลองกั บเงื่ อนไขดังกลา ว (วงรี สี
แดง) คือ มักเกิดในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเปดไล
ทุ ง หนาแน น บนการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ดิ น
ประเภทนาขาว ซึ่งสวนใหญจุดเกิดโรคจะอยู
ในระยะรัศมี 250 เมตรจากแมน้ําลําคลอง

รูปที่ 8 รูปแสดงตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ตอการเกิดโรคไขหวัดนก ที่
ใช ปจจัยที่เกี่ยวของ 3 ประเภท ไดแก ความหนาแนนของเปดไลทุง การใชประโยชนที่ดิน
(ประเภทนาขาว) และ Buffer จากแมน้ําระยะ 250 เมตร (ไลเฉดสีเขียวเขม – ออน ตามระดับ
ความเสี่ยงมาก – นอย)

5. ขอเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาวิจัยในลําดับตอไป
จากตนแบบการประยุกตใช GIS ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคระบาดไขหวัดนก ดังไดนําเสนอขางตน
จะเห็นไดวาการเขาถึงขอมูลเชิงพื้นที่โดยโปรแกรมประยุกต GIS ที่สามารถวิเคราะหและ
ประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะชวยใหการทําความเขาใจกับสภาพปญหา การตั้ง
สมมุติฐาน รวมถึงการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการปญหาทั้งในเชิงรุกและเชิง
รับ สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
ที่ตองอาศัยปฏิบัติการที่รวดเร็วในการควบคุมและกําจัดโรค ซึ่งการระบุตําแหนงของจุดตรวจ
พบโรค และการเขาถึงขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญ
การดําเนินการในขั้นตอนตอไป คณะศึกษาจะทํ าการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต GIS ใหมีประสิทธิภาพรองรับการทํางานไดมากยิ่งขึ้น และมีระบบฐานขอมูล
ที่ครบถวน สมบูรณ สามารถรองรับความตองการในการบริหารจัดการและการแกไขปญหาการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานมีดังนี้
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การปรับปรุง และเพิ่มเติมความครบถวนและความสมบูรณของระบบฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ โดยขอมูลที่ยังไมมีพิกัดตําแหนง ซึ่งควรจัดเก็บขอมูลในภาคสนามโดย
ใชอุปกรณ GPS (Geographic Positioning System) เชน
- ขอมูลตําแหนงที่ตั้งของฟารมหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และรูปแบบการเลี้ยง
- ขอมูลผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การฉีดพนยาฆาเชื้อ การควบคุม
การเคลื่อนยายสัตวปก การขึ้นทะเบียน และการประชาสัมพันธ เปนตน
- ขอมูลเสนทางการอพยพสัตวปก
- ขอมูลผลการสอบสวนโรค
- ฯลฯ



การปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการ
เกิดโรคไขหวัดนก ใหสามารถวิเคราะหและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเนนการลดขั้นตอนการทํางาน และการเพิ่มเติมองคความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญมาผนวกเขากับเงื่อนไขและวิธีการทํางาน (Procedure)



การทําวิจัยเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทางดานปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
ระบาดไขหวัดนกดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อจัดอันดับและใหน้ําหนัก
กับปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะเกี่ยวของกับระดับความเสี่ยงในการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดนก เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่โดยแบบจําลองใน
การวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก
การประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing ) เชน
ขอมูลภาพดาวเทียม เพื่อปรับปรุงขอมูลพื้นฐานทางกายภาพที่เกี่ยวของใหมี
ความทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ เชน ขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน และพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน
การกําหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการรายงานขอมูล การวิเคราะห
และประมวลผล การนํ า เสนอข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจ
โดยระบบขอมูลและสารสนเทศในเชิงพื้นที่ตอผูบริหารประเทศ และการสื่อสารกับ
สาธารณชน เพื่อลดผลกระทบ ความตื่นตระหนก และสรางความเขาใจอันดีใหเกิด
ขึ้นกับทุกฝาย





อยางไรก็ตาม GIS ก็เปนเพียงเครื่องมือชวยเหลือหรือสนับสนุนการทํางานของผูใช
เท า นั้ น ย อ มไม ส ามารถสร า งผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ได หากไม มี
นักวิชาการและผูบริหารที่ใหความสําคัญและนําไปประยุกตใช ซึ่งประสิทธิผลในการนําไปใชที่
แทจริงนั้นยอมไมอาจละเลยเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานที่ดีขึ้นมารองรับ
ได เพราะ GIS ที่เปนระบบนั้นไมไดมีองคประกอบเพียงขอมูล และฮารดแวร/ซอฟตแวรเทานั้น
แตยังตองมีองคกรและบุคลากรซึ่งมีเปาหมาย ความสามารถ และมีกระบวนการและขั้นตอนใน
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การดําเนินงานที่ชัดเจนมารองรับ โดยเฉพาะในภาพรวมของประเทศ ซึ่งตองการยุทธศาสตรใน
การแกปญหาระดับชาติ ที่ความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน รวมทั้งการบูรณาการองคความรูในดานตางๆ เขามาใชในการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ซึ่งภาครัฐควรพิจารณาจัดรูปแบบของหนวยงานกลางขึ้นมารองรับเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยเฉพาะหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
ขาวสาร และการรายงานขอมูลในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อ
นํ า มาวิ เ คราะห ประมวลผล และเผยแพร ข อ มู ล ให กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได รั บ ข อ มู ล ที่
ครอบคลุมและทันตอเหตุการณ เพื่อใชในทําการสืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดังกลาว
ในเชิงพื้นที่ และนํามาใชการวางแผนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจรวมกันอยางเปนพลวัต
เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลตอไป
(แหลงขอมูลอางอิง: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (www.dld.go.th)
ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (www.gisthai.org)
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Food and Agriculture Organization of The United Nations - FAO)
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