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คํานํา 
 
 จากนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
การที่ชุมชนจะมีเศรษฐกิจที่ดี มีความเขมแข็ง และสามารถที่จะพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนที่จะตองอาศัย
การจัดการระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน (Resource Mapping) อยางเปน
ระบบ ซึ่งการพัฒนาประเทศเทาที่ผานมายังขาดขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ที่สามารถนํามาใชในการจัด
การดานตาง ๆ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมไดอยางเพียงพอและถูกตองตรงกับ
สภาพความเปนจริงที่สามารถนํามาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดอยางทันทวงที เนื่องจากในปจจุบันยังไมไดมี
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนออยางเปนระบบมากอน ขอมูลตาง ๆ มีอยูในรูปแบบที่จัดเก็บอยูในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลที่ไมไดเก็บรวบรวมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กระจัดกระจายอยูตามหนวย
งานที่รับผิดชอบเฉพาะดานในลักษณะตาง ๆ กัน ทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการดานอื่น ๆ ไดอยางเต็มที่  

รายงานสรุปยอสําหรับผูบริหารฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการจัดทํา (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ ของ
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมและทองถิ่นเพื่อการบริหาร ในเขตพื้นที่ศึกษาภาคกลาง  ที่เปนการ
ทํางานรวมกันของ 4 มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนผูดําเนินการศึกษาวิจัย โดยมีพ้ืนที่ศึกษา
บริเวณพื้นที่ภาคกลาง 11 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหารายงานสรุปยอจะเปนภาพรวมของผลการ
ศึกษาของโครงการ 
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1. ความสําคัญและที่มาของโครงการ 
การสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกสวนของสังคม นับเปนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
พัฒนาประเทศ ในอันที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจระดับรากหญาใหมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได
และกาวทันเศรษฐกิจยุคใหม 

การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ซึ่งเปนกระบวนการทางเทคนิค
หรือวิชาการสมัยใหมที่นําคอมพิวเตอรมาใชรวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตําแหนง
หรือสถานที่ในภาคพื้นดินไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริง มาประยุกตใชเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลทางดาน
ทรัพยากร (Resource Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญการของคนในชุม
ชน (Skill Mapping) ลวนมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐ
บาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และกอใหเกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

ทบวงมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประสานงาน และดําเนินโครงการการ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในบริเวณลุมน้ําเจาพระยาและ
ลุมน้ําปาสัก รวมกับมหาวิทยาลัยในภาคกลางอีก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลในดานตาง 
ๆ ทั้งขอมูลทางดานทรัพยากรและขอมูลดานวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญของคนในชุม
ชนตาง ๆ ในพื้นที่ศึกษา เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการวางแผนการจัดการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
บริหารของภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลใหเศรษฐกิจระดับรากฐานมีความเขมแข็ง และ
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อรวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน (Resource 
Mapping)  

2. จัดทําระบบฐานขอมูลทางดานภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ทําการเผยแพรระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นผานทางระบบเครือขายแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สน

ใจและประชาชนทั่วไป 
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3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาไดถูกกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 11 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 

อางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (ดังรูป) 

 
ภาพที่ 3-1   ภาพพื้นที่ศึกษา 

 
การดําเนินงานโครงการโดยภาพรวมทั้งหมด มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี ้คือ 
1. การพัฒนาฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน 

(Resource Mapping) จากขอมูลทุติยภูมิที่มีในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  
2. การจัดสรางฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (Landuse Classification) ที่ไดจากการแปลความหมายจาก

ขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ระบบ ETM+ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดหาให 
3. การจัดสรางฐานขอมูลดานวิถีชีวิตชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นและทักษะความชํานาญการ (Skill Mapping) 

ตามมาตรฐานการออกแบบจากฐานขอมูลสวนกลางจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยตางๆ  
4. เสนอแนะแนวทางในการประยุกตใชฐานขอมูล  
5. ทําการฝกอบรมเพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนา ซึ่งจะสามารถขอมูลมาใชประกอบในการวาง

แผนเชิงนโยบายในระดับตางๆทั้งระดับจังหวัด ตําบลและในชุมชนตางๆ 
 

ระดับความสูง (ม.)

พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม 11 จังหวัด ได
แก  

ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นครนายก ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง นนทบุรี 

สมทรปราการ และกรงเทพมหานคร
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กระบวนการดําเนินงานในแตละโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมและทองถิ่นเพื่อการบริหาร 

ในเขตพื้นที่ศึกษาภาคกลาง ทีมวิจัยไดแบงกรอบ และแสดงผลการทํางานออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4-1   ภาพรวมผลผลิต (Output) ที่ไดจากโครงการ 
1) การพัฒนาฐานขอมูล 

 การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ 
 การแปลความหมายการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม 
 การสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมจัดสรางฐานขอมูลวิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น 

ทักษะและความชํานาญการ (Skill Mapping) 
2)  การประยุกตใชงานฐานขอมูล 

 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อการจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ Resource Mapping 

3) การฝกอบรม 
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5. ผลการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลทางทรัพยากร (Resource Mapping)  
การจัดสรางฐานขอมูลนั้นจะประกอบไปดวย 2 สวน คือ (1) การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจาก

หนวยงานตาง ๆ (2) การแปลความหมายการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
5.1 การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ  

จากที่มีการกําหนดมาตรฐานขอมูลกลางและจัดทําแบบสํารวจขอมูลภาคสนามสําหรับระบบฐานขอ
มูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน (Resource Mapping) ซึ่งเปนมาตรฐานขอมูลกลางที่ทางคณะทํางาน
ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดรวมออกแบบ เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลมาเชื่อมโยงและใชรวมกันในการวิเคราะหเชิง
พ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยที่จะไมเกิดปญหาความไมเขากันของขอมูล (Data Consistency) และความซ้ําซอนของขอมูล
นั้นได  ซึ่งในฐานขอมูลที่ไดผานกระบวนการปรับปรุงตามมาตรฐานดังกลาวจะประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี ้

 

รายการ แหลงที่มา มาตราสวน หมายเหตุ 
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)    
เสนทางคมนาคม (Transportation) แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  
การเกษตรกรรม (Agriculture)    
การใชประโยชนท่ีดิน (Landuse) ขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ETM+   

ธรณีวิทยา (Geology)    
แผนที่ธรณีวิทยา (Geology) แผนที่ธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี 1:250,000  

โครงสรางธรณีวิทยา (Geologic Structures) แผนที่ธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี 1:250,000  
ปาไม (forest)    

ขอมูลเขตอุทยานแหงชาติ (National Park) -  ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ขอมูลรักษาพันธุสัตวปา (Wildlife Sanctuary) -  ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ขอมูลวนอุทยานแหงชาติ (Forest Park) ตําแหนงที่ต้ังจาก เอกสาร 104 ป กรมปาไม  ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ขอมูลเขตหามลา (Non Hunting Area) ตําแหนงที่ต้ังจาก เอกสาร 104 ป กรมปาไม  ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ขอมูลพื้นที่ปาไม (Forest Use) ขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ETM+, 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในเขตปา
สงวนแหงชาติ (RFD Forest) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ยังไมไดรับการตอบรับ จากกรม
อุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 

ทรัพยากรน้ํา (Water)    
ขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา (Drainage Basin) กรมชลประทาน   

ขอมูลช้ันคุณภาพลุมน้ํา (Watershed Classification) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   
ขอมูลน้ําผิวดิน (Water Bodies) แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  

ขอมูลแมน้ํา, คลอง (Streams and Rivers) แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  
ขอมูลขอบเขตโครงการชลประทาน 

(Irrigation Project Areas) 
กรมชลประทาน   

ขอมูลช้ันหินใหน้ํา (Aquifers) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1:100,000  
สภาพอากาศ (Weather)    

ขอมูลปริมาณน้ําฝน (Rainfall) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

  

ขอมูลอุณหภูมิ (Temperature) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,   
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รายการ แหลงที่มา มาตราสวน หมายเหตุ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ดิน (Soil)    
ขอมูลกลุมชุดดิน (Soil Series Group) กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000  

ขอมูลการพังทลายของดิน (Soil Erosion) กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000  
ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration)    
ขอบเขตจังหวัด, อําเภอ และตําบล (Province, District 

and Tambon Boundary) 
แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  

ขอบเขตเทศบาล (Municipality) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 1:50,000  
ตําแหนงหมูบาน (Village) แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  

ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)    
ขอมูลเสนชั้นความสูง (Contour) แผนที่ภูมิประเทศ  กรมแผนที่ทหาร 1:50,000  

 
5.2 การแปลความหมายการใชประโยชนท่ีดินจากขอมูลดาวเทียม  

จากขอมูลดาวเทียมที่คณะทํางานไดรับจากทบวงมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวนขอมูลที่ครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด 6 ระวางไดแก (1) 128/050 (ขอมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ 2545), (2) 129/049 (ขอมูลวันที่ 13 มีนาคม 
2545), (3) 129/050 (ขอมูลวันที่ 24 มกราคม 2545), (4) 129/051 (ขอมูลวันที่ 24 มกราคม 2545), (5) 130/049 (ขอ
มูลวันที่ 5 เมษายน 2545) และ (6) 130/050 (ขอมูลวันที่ 5 เมษายน 2545) ดังรูป 

 
เมื่อทําการเชื่อมตอขอมูลดาวเทียมและผานกระบวนการประมวลผลทางรีโมทเซนซิ่ง ไดแก การปรับ

แกเชิงเรขาคณิตโดยปรับแกคาพิกัดจุดภาพใหมีความถูกตองตามระบบพิกัดอางอิง ทําการตรวจสอบความถูกตอง 
และปรับปรุงคุณภาพของขอมูลดาวเทียม เรียบรอยแลวผูศึกษาไดดําเนินจําแนกขอมูลโดยใชเทคนิคการจําแนก
แบบไม เจาะจง (Unsupervised Classification) โดยใชทฤษฎีการจําแนกประเภทขอมูลแบบ  Maximum Likelihood 
Classification ในขั้นแรกเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกภาคสนาม แลวนําตัวอยางของตําแหนงที่เก็บคาพิกัด
ภูมิศาสตรจาก GPS มาเปนสวนสําคัญในการสรางพื้นที่ตัวอยางศึกษา (Training area) เพื่อการจําแนกขอมูลแบบ
กํากับดูแล (Supervised classification) ดวยกฎ Maximum likelihood ประกอบกับตรวจสอบจากขอมูลทุติยภูมิแผนที่การ
ใชที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2544 โดยผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษามีดังนี้ 

ภาพที่ 5-1   ภาพการตอขอมูลดาวเทียม 
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ภาพที่ 5-2   ภาพการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม (ป พ.ศ. 2545) 
 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ขนาดพื้นท่ี (ไร) รอยละของพื้นท่ีท้ังหมด 

ตัวเมืองและยานการคา 221,582.40 1.52 

ทุงหญา 17,063.71 0.12 

นาขาว 6,388,316.29 43.71 

พืชไร 1,992,632.76 13.63 

พืชสวน 2,412,861.37 16.51 

ปา 628,376.40 4.30 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1,763,362.65 12.06 

แหลงน้ํา 1,177,302.84 8.05 

พื้นที่อื่นๆ 14,605.99 0.10 

รวมท้ังหมด 14,616,104.40 100.00 
 

ตัวเมืองและยานการคา
ทุงหญา

นาขาว

ปา
พืชไร

พืชสวน

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แหลงน้ํา
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6.  ผลการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลวิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความ
ชํานาญการ (Skill Mapping)  
6.1 ขั้นตอนดําเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยคณะผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้คือ 
1. ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน ภูมิ

ปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และการตลาด ของผลิตภัณฑหลักในแตละจังหวัด จากหนังสือ เอกสาร และ
ขอมูลที่เผยแพรอยูบนระบบอินเทอรเน็ตเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

2. ศึกษารายละเอียดตามที่ระบุไวในขอกําหนดงาน (TOR) เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําแบบ
สัมภาษณ ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ พรอมกับการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และทักษะความชํานาญ 

3. ดําเนินการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกกลุมตัวอยางจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑดีเดน แตละผลิต
ภัณฑเก็บจากผูผลิตจํานวน 3 หมูบาน  จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากผูผลิตในหมูบานที่เปน
กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณที่ไดจัดทําขึ้น ดังปรากฏในภาคผนวก 

4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตอง และลงรหัสขอมูลเพื่อปอนเขา
สูฐานขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญและการตลาดที่พัฒนาขึ้นมา 

5. ทําการประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บอยูในฐานขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความ
ชํานาญ และการตลาดของผลิตภัณฑ โดยประมวลผลรวมกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Resource Mapping) ดวย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งเปนการประยุกตฐานขอมูลทั้งสองฐานเขาดวยกัน โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลใน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เชิงพื้นที่ของการกระจายตัวในขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ 
และการตลาดของผลิตภัณฑ ในแตละพื้นที่ของเขตภาคกลาง ทั้งหมด 11 จังหวัด  

สวนที่ 2 ศักยภาพของผูผลิตผลิตภัณฑ โดยกําหนดเกณฑการจัดกลุมสําหรับพิจารณาศักยภาพใน
ดานตาง ๆ 6 ดาน คือ ภูมิปญญา  มาตรฐานผลิตภัณฑ  ปจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การจัดจําหนาย และการ
โฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  ซึ่งใชตัวแปรที่เปนดัชนีบงช้ีทั้งหมด 13 ตัวแปร และใหแตละตัว
แปรมีระดับคะแนน  3 ระดับ คือ 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามตารางในภาคผนวก จากนั้นนําคะแนน
ที่รวมมาจากทุกตัวแปรมาวิเคราะหจัดกลุมศักยภาพผูผลิตเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง กลุมที่มีศักย
ภาพปานกลาง และกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม  

 สําหรับวิธีที่ใชในการจัดกลุมศักยภาพในการศึกษาครั้งนี้  มี 2 วิธีคือ  
 1) วิธี   equal range        เปนวิธีการนําคาคะแนนต่ําสุดและคาคะแนนสูงสุดของขอ

มูลที่ 
สํารวจไดในภาคกลางมาแบงเปนชวงคะแนน ดังนี้ 

  ชวงคะแนน  30-35   เปนกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง 
  ชวงคะแนน  26-29  เปนกลุมที่มีศักยภาพปานกลาง 
  ชวงคะแนน  21-25   เปนกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
 2) วิธี cluster   เปนการจัดกลุมผูผลิตที่มีคาคะแนนของตัวแปรที่อยูใกลกันมาจัด

กลุมไวดวยกัน  ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแตละผลิตภัณฑ 
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6. จัดทําแผนที่ (Map) เพื่อแสดงความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความ
ชํานาญ และการตลาดของผลิตภัณฑ ในแตละพื้นที่ในเขตภาคกลาง ทั้งหมด 11 จังหวัด และแผนที่แสดงผลิต
ภัณฑที่กระจายอยูตามพื้นที่ในเขตภาคกลางทั้งหมด 11 จังหวัด จําแนกตามศักยภาพของผูผลิต เพื่อนําไปเปนขอ
มูลประกอบการจัดทําแนวทาง มาตรการ และนโยบายสําหรับพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

7. นําผลการศึกษาวิเคราะหที่ไดมาสรุปผลและอภิปรายผล พรอมกับขอเสนอแนะ เพื่อจัดทําเปนราย
งานฉบับสมบูรณนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.2 ผลการศึกษาดาน Skill Mapping 
จากการสํารวจภาคสนามในภาคกลาง 11 จังหวัด   ดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ ไดขอมูล

ผลิตภัณฑทั้งหมดจํานวน 172 ผลิตภัณฑ จากจํานวนหมูบาน 166 หมูบาน   ซึ่งขอมูลผลิตภัณฑทั้งหมดแบงเปน
กลุมภูมิปญญาไดเปน  4 ประเภท  คือ 1) ดานเกษตรกรรม  จํานวน  14 ผลิตภัณฑ  2) ดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม จํานวน 87 ผลิตภัณฑ 3) ดานการแพทยแผนไทย จํานวน 1 ผลิตภัณฑ และ 4) ดานพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารทองถิ่น จํานวน 70 ผลิตภัณฑ ขอมูลดังกลาวครอบคลุมตัวแปรหลัก 3 ดาน คือ ดานภูมิปญญา 60 ตัวแปร 
ดานทักษะและความชํานาญ 238 ตัวแปร และดานการตลาด 74 ตัวแปร การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลแบงเปน 2 
สวน ดังนี้ 

 

สวนที่ 1 ฐานขอมูลชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนา โดยนําเสนอขอมูลจากฐานขอมูลดาน Skill Mapping 
และจัดกลุมผลิตภัณฑแยกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานภูมิปญญา 
 ทางคณะทํางานไดดําเนินการออกแบบฐานขอมูลในสวนของขอมูลดานภูมิปญญา โดยมีราย

ละเอียดที่สําคัญ ไดแก ขอมูลในเชิงคุณภาพ ที่สําคัญประกอบดวย ประเภทภูมิปญญา ซึ่งแบงออก
เปน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทยแผนไทย และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทองถิ่น ระดับภูมิปญญา ซึ่งแบงออกเปน ดั้งเดิม ประยุกต และคิดคนใหม  ขอมูลในเชิงปริมาณ ที่
สําคัญประกอบดวย จํานวนบุคคลผูเปนตนภูมิปญญา 

1.2 ดานทักษะและความชํานาญ 
 ทางคณะทํางานไดดําเนินการออกแบบฐานขอมูลในสวนของขอมูลดานทักษะและความชํานาญ 

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก ขอมูลในเชิงคุณภาพ ที่สําคัญประกอบดวย กรรมวิธีในการผลิต 
วัตถุดิบหลัก เทคโนโลยีในการผลิต เปนตน ขอมูลในเชิงปริมาณ ที่สําคัญประกอบดวย ระยะเวลา
ในการผลิต 

1.3 ดานการตลาด 
 ทางคณะทํางานไดดําเนินการออกแบบฐานขอมูลในสวนของขอมูลดานการตลาด โดยมีราย

ละเอียดที่สําคัญ ไดแก ขอมูลในเชิงคุณภาพ ที่สําคัญประกอบดวย กลุมเปาหมายลูกคา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ เปนตน ขอมูลในเชิงปริมาณ ที่สําคัญประกอบดวย มูลคาผลผลิตทั้งหมด  
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การวิเคราะหในดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และดานการตลาดนั้น จะนําเสนอรูปแบบของ
แผนที่ที่แสดงถึงขอมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณของทั้ง 3 ดาน วาเปนอยางไร มากนอยเพียงใด และกระจายอยูที่
ใดบาง เนื่องจากมีปริมาณขอมูลที่เกี่ยวของจํานวนมากในดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และดานการตลาด ที่
จะแสดงในรูปแผนที่ จึงมิไดนําเสนอในรายงานสรุปครั้งนี้ แตจะนําเสนอไวในรายงานผลการศึกษาของโครงการ
ฉบับสมบูรณ 

 
สวนที่ 2  การศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลเพื่อจัดศักย

ภาพผลิตภัณฑออกเปน 3 กลุม คือ 
 1)  กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง 
 2)  กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง 
 3)  กลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
ในการจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑดังกลาว จะพิจารณาขอมูลในดานตาง ๆ 6 ดาน ดวยกัน คือ  1)  

ดานภูมิปญญา  2)  ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ   3)  ดานปจจัยการผลิต  4)  ดานการบริหารจัดการ 5)  ดานการจัด
จําหนาย  6)  ดานการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการตลาด โดยมีตัวแปรที่นํามาใชเปนดัชนีบงช้ีทั้ง
หมด  13 ตัวที่วิเคราะหมาจากขอมูลในแบบสัมภาษณ    และไดมีการใหระดับคะแนนตัวแปรแตละตัวออกเปน 3 
ระดับ ไดแก 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน จากนั้นวิเคราะหภาพรวมศักยภาพของผลิตภัณฑโดยกําหนดชวง
คะแนนในแตละกลุม  
 ผลวิเคราะหในการจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑมีดังนี้ 

2.1  จํานวนผลิตภัณฑท่ีจัดกลุมศักยภาพจําแนกตามจังหวัด 
 จากขอมูลผลิตภัณฑ นํามาวิเคราะหเพื่อจัดกลุมศักยภาพโดยใชเกณฑจากตัวแปรที่กําหนดไวแลว  ให
คะแนนในแตละตัวแปร จากนั้นนําผลคะแนนมาวิเคราะหสรุป โดยใชวิธีการจัดกลุมศักยภาพ 2 วิธี ซึ่งไดผลดังนี้ 
  2.1.1  วิธี Equal range 
  เมื่อจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑทั้งหมด 172 ผลิตภัณฑ โดยใชวิธี Equal range ซึ่งกําหนด
ชวงคะแนนดังนี้  

  ชวงคะแนน  30-35   เปนกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง 
  ชวงคะแนน  26 –29  เปนกลุมที่มีศักยภาพปานกลาง 
  ชวงคะแนน  21-25   เปนกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 

   สามารถจัดกลุมไดตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  จํานวนของผลิตภัณฑท่ีจัดกลุมศักยภาพจําแนกตามจังหวัด โดยวิธี Equal range 
 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
เขมแข็ง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
ปานกลาง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีควรไดรับการพัฒนา 
และสงเสริม 
(ผลิตภัณฑ) จังหวัด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นนทบุรี 5 2.91 7 4.07 3 1.74 
นครนายก 5 2.91 8 4.65 2 1.16 
พระนครศรีอยุธยา 5 2.91 7 4.07 3 1.74 
อางทอง 9 5.23 5 2.91 1 0.58 
สระบุรี 6 3.49 6 3.49 3 1.74 
สมุทรปราการ 9 5.23 4 2.32 2 1.16 
กรุงเทพมหานคร 6 3.49 9 5.23 6 3.49 
ปทุมธานี 5 2.91 8 4.65 2 1.16 
สิงหบุรี 4 2.32 7 4.07 4 2.32 
ชัยนาท 7 4.17 6 3.49 3 1.74 
ลพบุรี 3 1.74 8 4.65 4 2.32 

รวม 64 37.21 75 43.60 33 19.18 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา จากการศึกษาผลิตภัณฑในภาคกลาง 172  ผลิตภัณฑ ใน 11 จังหวัด ผลิต
ภัณฑที่จัดอยูในกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็งมีจํานวน 64 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 37.21 และผลิตภัณฑที่จัดอยูใน
กลุมที่มีศักยภาพปานกลางมีจํานวน 75 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 43.60  และผลิตภัณฑที่จัดอยูในกลุมที่ควรไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม มีจํานวน 33 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 19.18  

จังหวัดที่มีผลิตภัณฑในกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็งเปนจํานวนมากที่สุด คือ จังหวัดอางทอง และจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีจํานวน 9 ผลิตภัณฑในแตละจังหวัด คิดเปนรอยละ 5.23 จังหวัดที่มีผลิตภัณฑในกลุมที่มีศักย
ภาพปานกลางเปนจํานวนมากที่สุด คือ จังหวัดนครนายก   จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี  โดยมีจํานวน 8 
ผลิตภัณฑในแตละจังหวัด คิดเปนรอยละ 4.65 และจังหวัดที่มีผลิตภัณฑในกลุมที่ควรจะไดรับการพัฒนาและสง
เสริมเปนจํานวนมากที่สุด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร     โดยมีจํานวน 6 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ  3.49        
 



 

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

14

 
 
 

การจัดกลุมแบบ Equal Range การจัดกลุมแบบ Cluster 
เขมแข็ง 64 ผลิตภัณฑ เขมแข็ง 73 ผลิตภัณฑ 
ปานกลาง 75 ผลิตภัณฑ ปานกลาง 49 ผลิตภัณฑ 

ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 33 ผลิตภัณฑ ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 50 ผลิตภัณฑ 
 

2.1.2 วิธี cluster  
เมื่อจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑทั้งหมด 172  ผลิตภัณฑ   โดยใชวิธี cluster  

สามารถจัดกลุมไดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จํานวนของผลิตภัณฑที่จัดกลุมศักยภาพจําแนกตามจังหวัด โดยวิธี cluster 
 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
เขมแข็ง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
ปานกลาง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีควรไดรับการพัฒนา 
และสงเสริม 
(ผลิตภัณฑ) จังหวัด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นนทบุรี 6 3.49 4 2.32 5 2.91 
นครนายก 9 5.23 4 2.32 2 1.16 
พระนครศรีอยุธยา 5 2.91 7 4.07 3 1.74 
อางทอง 7 4.07 6 3.49 2 1.16 
สระบุรี 6 3.49 8 4.65 1 0.58 
สมุทรปราการ 7 4.07 5 2.91 3 1.74 
กรุงเทพมหานคร 5 2.91 8 4.65 8 4.65 
ปทุมธานี 6 3.49 2 1.16 7 4.07 
สิงหบุรี 7 4.07 1 0.58 7 4.07 
ชัยนาท 11 6.39 2 1.16 3 1.74 
ลพบุรี 4 2.32 2 1.16 9 5.23 

รวม 73 42.44 49 28.51 50 29.05 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา จากการศึกษาผลิตภัณฑในภาคกลาง 172  ผลิตภัณฑ ใน 11 จังหวัด ผลิต
ภัณฑที่จัดอยูในกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็งมีจํานวน 73 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 42.44 และผลิตภัณฑที่จัดอยูใน
กลุมที่มีศักยภาพปานกลางมีจํานวน 49 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 28.51  และผลิตภัณฑที่จัดอยูในกลุมที่ควรไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม มีจํานวน 50 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 29.05 

จากการวิเคราะหโดยใชวิธีcluster ทําใหทราบวา กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็งนั้น มีความเขมแข็งในดาน
การผลิตสม่ําเสมอ และวัตถุดิบหลักหาไดภายในจังหวัด  รวมท้ังไมมีปญหาดานเงินสดหมุนเวียนและการจัด
จําหนาย สวนกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมนั้น ควรพัฒนาและสงเสริมในดานคุณภาพผลิตภัณฑใหได
รับการรับรองมาตรฐาน ดานเงินสดหมุนเวียน และดานการจัดจําหนาย 
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2.2  จํานวนผลิตภัณฑท่ีจัดกลุมศักยภาพจําแนกตามความเขมแข็งในดานตาง ๆ 
 

ตารางที่ 2  จํานวนของผลิตภัณฑที่จัดกลุมศักยภาพจําแนกตามดานตาง ๆ 
 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
เขมแข็ง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
ปานกลาง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีควรไดรับการพัฒนา
และสงเสริม 
(ผลิตภัณฑ) ดาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานภูมิปญญา 59 34.30 95 55.23 18 10.47 
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 76 44.19 59 34.30 37 21.51 
ดานปจจัยการผลิต 69 40.12 100 58.14 3 1.76 
ดานการบริหารจัดการ 47 27.33 94 54.65 31 18.02 
ดานการจัดจําหนาย 72 41.86 80 46.51 20 11.63 
ดานการโฆษณาประชา
สัมพันธและการสงเสริมการ
ตลาด 

135 78.49 33 19.19 4 2.33 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา จากการศึกษาผลิตภัณฑในภาคกลาง 172 ผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑที่มีศักย
ภาพเขมแข็งดานการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการตลาด จํานวน 135 ผลิตภัณฑ  คิดเปนรอยละ 
78.49 รองลงมาคือดานมาตรฐานผลิตภัณฑ มีจํานวน 76 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 44.19  สวนผลิตภัณฑที่ควรได
รับการพัฒนาและสงเสริมดานมาตรฐานผลิตภัณฑมีจํานวน 37 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 21.51 รองลงมาคือดาน
การบริหารจัดการ มีจํานวน 31 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 18.02  

 

2.3   จํานวนผลิตภัณฑท่ีจัดกลุมศักยภาพจําแนกตามประเภทภูมิปญญา 
 

ตารางที่ 3 จํานวนของผลิตภัณฑที่จัดกลุมศักยภาพจําแนกตามประเภทภูมิปญญา 
 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
เขมแข็ง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีมีศักยภาพ 
ปานกลาง 

(ผลิตภัณฑ) 

กลุมท่ีควรไดรับการพัฒนา
และสงเสริม 
(ผลิตภัณฑ) ประเภทภูมิปญญา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานเกษตรกรรม 4 2.32 6 3.49 4 2.32 
ดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม 

39 22.68 29 16.85 19 11.04 

ดานการแพทยแผนไทย - - - - 1 0.58 
ดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทองถิ่น 

21 12.21 40 23.26 9 12.86 

รวม 64 37.21 75 43.60 33 19.19 
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา จากการศึกษาผลิตภัณฑในภาคกลาง 172 ผลิตภัณฑ  สวนมากผลิตภัณฑ

ที่เปนตัวอยางอยูในกลุมประเภทภูมิปญญาดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ซึ่งผลิตภัณฑที่อยูในกลุมที่มีศักยภาพ
เขมแข็งมากที่สุด มีจํานวน 39 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 22.68 กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง จํานวน 29 ผลิตภัณฑ 
คิดเปนรอยละ 16.85 และในขณะเดียวกัน ก็มีผลิตภัณฑที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม ในประเภทภูมิปญญา 
ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จํานวน 19 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 11.04   

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑในประเภทภูมิปญญาอื่น พบวา ผลิตภัณฑในภูมิปญญา ดานเกษตรกรรม สวน
ใหญจะอยูในกลุมที่มีศักยภาพปานกลางคือ มีจํานวน 6 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 3.49  ผลิตภัณฑประเภทภูมิ
ปญญาดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น สวนใหญอยูในกลุมที่มีศักยภาพปานกลาง  
มีจํานวน 40 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 23.26  

6.3 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญการ 
และการตลาดของผลิตภัณฑหลักของชุมชน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ผลิตภัณฑจํานวน 172 ผลิตภัณฑจาก 166 
หมูบาน ในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาคกลาง การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณที่คณะผู
ศึกษาสรางขึ้น และวิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมศักยภาพของผูผลิตออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีศักยภาพเขม
แข็ง กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง และกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม เกณฑในการกําหนดศักยภาพดัง
กลาว จะพิจารณาจากขอมูล 6 ดาน คือ ดานภูมิปญญา ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ดานปจจัยการผลิต ดานการ
บริหารจัดการ ดานการจัดจําหนาย ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ และการสงเสริมการตลาด 

1.    สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ คือ  
1.1 จากกลุมตัวอยางผลิตภัณฑ 172 ผลิตภัณฑ      ที่มาจาก 166 หมูบานในพื้นที่ 11 จังหวัด 

ของภาคกลาง ใชวิธี cluster  จําแนกเปน กลุมที่มีศักยภาพการผลิตเขมแข็ง คิดเปนรอยละ 42.44   กลุมที่มีศักยภาพ
การผลิตปานกลาง คิดเปนรอยละ 28.51    และกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมคิดเปนรอยละ 29.05  ซึ่ง
กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็งขึ้นจะเขมแข็งนั้น มีความเขมแข็งในดานการผลิตสม่ําเสมอ และวัตถุดิบหลักหาไดภาย
ในจังหวัด  รวมทั้งดานเงินสดหมุนเวียนและการจัดจําหนาย สวนกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมนั้น ควร
พัฒนาและสงเสริมในดานการนําผลิตภัณฑเขาประกวด ดานเงินสดหมุนเวียน และดานการจัดจําหนาย 

1.2   จากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑในระดับศักยภาพตาง ๆ ที่กระจายอยูในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาค
กลาง จังหวัดอางทองและสมุทรปราการ มีกลุมที่มีศักยภาพการผลิตเขมแข็งเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
5.23   จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมที่มีศักยภาพการผลิตปานกลางเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 5.23 และ
มีกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม เปนจํานวนมากที่สุดเชนกัน คิดเปนรอยละ 3.49 
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 2.1  ในภาพรวมควรทําการศึกษาผลิตภัณฑทั้งหมดที่มีในทุกหมูบาน เพื่อใหสามารถทราบวา มี
จํานวนผลิตภัณฑทั่วประเทศที่จัดอยูในกลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง และกลุมที่ควรไดรับ
การพัฒนาและสงเสริมจํานวนเทาใด เพื่อภาครัฐจะไดนําขอมูลไปประกอบการพิจารณา กําหนดแนวทาง และวาง
แผนในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมตอไป  นอกจากนี้ควรศึกษาอยางละเอียดโดยเจาะลึกลงในผลิตภัณฑแต
ละกลุม เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดออน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการหาชองทางสงเสริมหรือชวยเหลือผลิตภัณฑที่เดน
หรือดอยศักยภาพในดานนั้นๆ   
 2.2  ในดานภูมิปญญาควรทําการศึกษาอยางละเอียดเกี่ยวกับลําดับช้ันของการสืบทอดภูมิปญญา
ของแตละหมูบานหรือแตละครอบครัว (family tree)  เพื่อทําใหทราบวามีภูมิปญญาใดที่กําลังจะสูญหายไป เนื่อง
จากไมมีการสืบทอดจากบุคคลในหมูบานหรือครอบครัว ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดเรงดําเนินการหาวิธีการ
สืบทอดภูมิปญญาที่สมควรอนุรักษใหคงอยูตอไป 
 2.3  ในดานทักษะและความชํานาญการ ควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูผลิตในแตละกระบวนการ ทั้งนี้
เนื่องจากผลิตภัณฑบางผลิตภัณฑ วัตถุดิบหลักอาจมาจากผูผลิตหรือหมูบานหนึ่ง แตนํามาผลิตโดยผูผลิตหรือหมู
บานอีกแหงหนึ่ง ซึ่งจะทําใหตนทุนในการขนสงสูงขึ้นและสงผลตอราคาจําหนายสูงตามไปดวย ดังนั้นถา
สามารถสงเสริมใหผูผลิตสามารถผลิตวัตถุดิบไดเองดวย ก็จะทําใหตนทุนในการผลิตลดลงซึ่งราคาจําหนายก็จะ
ลดลงตามดวย อีกทั้งยังเปนการสงเสริมดานการตลาดอีกดวย 
 2.4 ในดานการตลาด ควรศึกษาอยางละเอียดถึงกลุมของลูกคาปลายทาง (end user) วา ประกอบ
ดวยลูกคาภายในหรือภายนอกประเทศ ปริมาณความตองการและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ  ทั้งนี้
เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาปลายทางแตละกลุม 
 2.5  ในดานการบริหารจัดการขอมูล ควรจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบ โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1) การกําหนดขอบเขตการเผยแพรขอมูล และสิทธิการใชขอมูล  เรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ  และการปองกันทรัพยสินทางปญญา 

2) การพิจารณาเรงดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหแกผลิต
ภัณฑที่สามารถครอบคลุมสิทธิบัตรทั่วประเทศ และตางประเทศได 

3) การปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย  โดยการพิจารณาชวงเวลาในการ
ดําเนินการใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

4) การทํา Meta Data ของขอมูลผลิตภัณฑที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในการ
ศึกษาครั้งนี้และจากแหลงขอมูลอื่น โดยรวบรวมและนําเสนอบน website ใน
ลักษณะ one stop service 
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7. ผลการดําเนินงานดานการประยุกตใชงานฐานขอมูล   
คณะทํางานไดทําการออกแบบและจัดทําโครงการประยุกตใชฐานขอมูลขึ้น เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนา

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนในแตทองถิ่น เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อยางเปนพลวัตร ไดแก 1) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการจัดการพื้นที่
คุมครองเกษตรกรรม, 2) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม ,  
3) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม และ 4) การประยุกตใชงานฐาน
ขอมูล Skill Mapping รวมกับฐานขอมูล Resource Mapping  ดังมีผลการดําเนินการตอไปนี้  

 

7.1  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
การนําขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการศึกษาสภาพ

และลักษณะภูมิประเทศในดานตางๆ มาเปนปจจัยสําคัญในการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกษตร ไดแกขอ
มูลช้ันคุณภาพลุมน้ํา, การจําแนกเขตพื้นที่การใชประโยชนปาไม, เขตชลประทาน, เขตการปกครอง, ลักษณะดิน 
และความเหมาะสมของดิน ที่ผานเกณฑความเหมาะสมเพื่อการกําหนดคาคะแนน (Score) และคาน้ําหนัก (Weight) 
ของแตละปจจัยมาทําการวิเคราะหรวมกันดวยวิธีการเมตริกซ (Matrix) เพื่อหาพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม โดยคณะ
ทํางานเลือกพื้นที่คุมครองการเกษตรเปนกลุมใหญ 4 กลุมไดแก (1) พ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม
ดานการเกษตร, (2) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว, (3) พ้ืนที่นอกเขตชล
ประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร และ (4) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับ
การปลูกไมผล (ดังรูป) เมื่อนํามาผานกระบวนการวิเคราะห (Intersect) รวมกับขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากการแปล
ขอมูลดาวเทียมจะทําใหทราบถึงการใชประโยชนของพื้นที่ดานอื่นที่ไมใชการเกษตรในพื้นที่คุมครองเกษตร
กรรม เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หรือมีแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ดานตางๆ ไดมีการศึกษา
และติดตามแนวทางการศึกษาพื้นที่จากปจจัยตางๆ ขางตน ประกอบตอไป 

 
 

ภาพที่ 7-1   ภาพแสดงพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการวางแผนเพื่อจัดการเปนพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
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7.2  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
การนําขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจําแนกของเขตพื้นที่ปา และพื้นที่ปาผานกระบวนการ

วิเคราะหดวยการซอนทับรวมกับพื้นที่ที่ไดจากการแปลขอมูลดาวเทียมจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
และประโยชนใชสอยในพื้นที่ปา อีกทั้งยังสามารถติดตามพื้นที่ปาที่อยูนอกการควบคุมดูแลของหนวยภาครัฐ (ดัง
รูป) เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หรือมีแนวนโยบายในการพัฒนาและฟนฟูจากแนวทางการศึกษา
พ้ืนที่จากปจจัยตางๆ ขางตน ประกอบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-2   ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและประโยชนใชสอยในพื้นที่ปา 
 

7.3  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม 
คณะทํางานไดใชขอมูลเรดาร เดือนกันยายน 2545 ที่แสดงพื้นที่น้ําทวมในชวงเวลานั้นมาเปนแนวทาง

ตนแบบในการหาพื้นที่รับน้ําภาคกลางในฤดูน้ําหลาก รวมกับขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ในดานตางๆ มา
ผานกระบวนการวิเคราะหดวยวิธีการซอนทับ จะทําใหทราบถึงพื้นที่ที่มักจะมีโอกาสเกิดน้ําทวม (ดังรูป) ซึ่ง
บริเวณพ้ืนที่ศึกษาพบวาหมูบานที่มักมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมีทั้งหมดประมาณ 1,667 หมูบานที่จะกระจายอยู
ตามจังหวัดที่อยูในพื้นที่สีฟา (ดังรูป) และเมื่อซอนทับกับขอมูลขอบเขตการปกครองก็จะทราบวาพื้นที่ใดที่มี
โอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม (ดังตาราง) เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หรือมีแนวนโยบายในการพัฒนา
และวางแผนจัดการพื้นที่จากแนวทางการศึกษาพื้นที่จากปจจัยตางๆ ขางตน ประกอบตอไป 
  

พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ชัยนาท เมืองชัยนาท ทาชัย 
พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ บานรอม 
  นครหลวง ทาชาง 
  บางไทร บานมา 
  บางบาล บานกุม 
  บางปะหัน ทางกลาง 
  บานแพรก สองหอง 
  มหาราช บานใหม 
ลพบุรี ทาวุง มุจลินท 
  บานหมี่ บางขาม 
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พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

  เมืองลพบุรี โกงธนู 
สระบุรี ดอนพุด ดงตะงาว 
  บานหมอ ไผขวาง 
  หนองโดน ดอนทอง 
สิงหบุรี คายบางระจัน ทาขาม 
  ทาชาง วิหารขาว 
  บางระจัน แมลา 
  พรหมบุรี พรหมบุรี 
  เมืองสิงหบุรี จักรสีห 
  อินทรบุรี ทับยา 
อางทอง ไชโย ตรีณรงค 
  ปาโมก บางเสด็จ 
  โพธิ์ทอง องครักษ 
  เมืองอางทอง ตลาดกรวด 
  วิเศษชัยชาญ หัวตะพาน 
  แสวงหา สีบัวทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-3   ภาพแสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม และชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง 

พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 

หมูบาน ขอบเขตการปกครอง

เขตเทศบาล การใชที่ดิน
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7.4  การประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill mapping รวมกับ Resource mapping 
การดําเนินงานของโครงการ ฯ ในสวนการประยุกตใชงานฐานขอมูลดาน Resource Mapping รวมกับ

ฐานขอมูลดาน Skill Mapping นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชขอมูลดาน Skill Mapping ที่ทําการสํารวจมาเชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อวิเคราะห และนําเสนอในเชิงพื้นที่ รวมถึงกรอบแนวทาง
และนโยบายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชนภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ และ
การตลาดผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน    

โดยการดําเนินงานนั้น จะกระทําภายใตขอกําหนดการศึกษาของโครงการ (TOR) ซึ่งกลาวโดยสรุปคือ 
พ้ื นที่ ศึ กษาครอบคลุมพื้ นที่  11 จังห วัดภาคกลางไดแก  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สระบุรี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท และ ลพบุรี โดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลดาน  Skill ที่ไดจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อนําเสนอในเชิงพื้นที่ รวมถึงขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประยุกตใชขอมูลดาน 
Resource อันไดแก พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่น้ําทวม และ พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรม มาใชรวมประกอบในการนําเสนอ
โดยโปรแกรมประยุกต  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 ศึกษา รวบรวม แนวคิดและทฤษฏีที่ เกี่ยวของกับการสงเสริม และสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน  
ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑหลักของแตละทองถิ่น 
 จัดทําโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเรียกใชงานฐานขอมูลดาน Resource 

Mapping และ Skill Mapping รวมถึงการวิเคราะหความสัมพันธในเชิงพื้นที่ 
 การกําหนดสมมติฐาน จากวิเคราะหความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะ
ความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑในแตละพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง โดยใชฐานขอมูลจาก 
Skill Mapping และ Resource Mapping ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) รวมกันโดย
โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
 จัดทําแผนที่ (Map) แสดงความสัมพันธของชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และ
การตลาดผลิตภัณฑหลักในแตละพื้นที่  11 จังหวัดภาคกลาง เพื่อเปนตนแบบในการจัดทําแนวทาง 
มาตรการ และนโยบายในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 เสนอแนะแนวทาง มาตรการและนโยบายเบื้องตนในการสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตชุมชน  
ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑหลักในแตละพื้นที่ 11 จังหวัดภาค
กลาง 
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ภาพที่ 7-4   แผนการดําเนินงานโครงการการประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ ฐานขอมูล Resource Mapping                    
 
7.4.1  ผลการศึกษา 

สามารถสรุปผลการศึกษาในการประยุกตใชงานฐานขอมูลดาน Resource รวมกับขอมูลดาน 
Skill ออกเปนหัวขอไดดังนี้ 

 แนวคิดในการประยุกตใชฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ ฐานขอมูล Resource Mapping 
นั้น มีพ้ืนฐานในการนําศักยภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชงานในสวนของการ
ประยุกตใชรวมกันระหวางขอมูลดาน Skill ซึ่งเปนขอมูลอรรถาธิบายที่ไดทําการสํารวจจาก
ภาคสนาม โดยมหาวิทยาลัยเครือขาย และนํามาวิเคราะหและสรุปผลในเชิงพื้นที่โดยอางอิง
กับตําแหนงหมูบาน และความสัมพันธกับขอมูลทางทรัพยากร (Resource) อยางไรในเชิงพื้น
ที่ ที่จะสามารถตอบคําถามไดวา ขอมูลทางดาน Skill มีอะไรบาง อยูที่ไหน เปนอยางไร และ
มีความเหมาะสมตอสภาพทางกายภาพ รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมหรือไม อยางไร จะใชเปน
ตัวชวยหาคําตอบไดมากยิ่งขึ้นกวาการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศโดยทั่วไป (MIS) จึง
เปนแนวคิดในการนํามาประยุกตใช 
 ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเรียกใชงานฐานขอมูล
ดาน Resource Mapping และ Skill Mapping  

Resource 
Mapping 

Skill   
Mapping 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

วิเคราะหฐานขอมูลดานการตลาด 

วิเคราะหฐานขอมูลดานทักษะความ
ชํานาญ 

วิเคราะหฐานขอมูลดานภูมิปญญา 

วิเคราะหแนวทางในการสนับสนุน สง
เสริมเชิงพื้นท่ี

แนวทาง นโยบาย และมาตรการ
ในการสนับสนุน สงเสริมการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

 

- การจัดตั้งเครือขาย 
ความรวมมือ ระหวาง
หมูบาน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด  

- แผนที่วัฒนธรรมและ
ภูมิ/ปญญาทองถิ่น 

- การวิเคราะหคูคา/คูแขง
ขันในพื้นที่ใกลเคียง 

- ฯลฯ 

- แหลงวัตถุดิบที่อยูใกลที่
สุด - ชองทางการจําหนาย - กลุมลูกคาเปาหมาย - Geographic Marketing - ความชวยเหลือทางการ
เงิน - การใหความรู/เทคโนโลยี
ในการผลิต - ฯลฯ 

โปรแกรมประยุกต GIS

โปรแกรมประยุกต GIS 



 

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

24

การออกแบบฐานขอมูลในระบบการเรียกใชงานฐานขอมูลในกลุมของ Resource  และ  Skill จะ
ดําเนินการในรูปแบบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เช่ือมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
Data) เพื่อเรียกใชงานและนําเสนอในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Resource and 
Skill Mapping Application) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธของกลุม Skill ซึ่งแสดงโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) 
และ พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยไดกลาวไวในสวนของรายงานโครงสรางฐาน
ขอมูลและพจนานุกรมขอมูลในกลุมของ Skill โดยมีขอมูลหลักอยู 6 ดานไดแก  
 ขอมูลดานทักษะความชํานาญ 
 ขอมูลดานการตลาด 
 ขอมูลดานภูมิปญญา 
 ขอมูลดานบุคคล 
 ขอมูลรูปภาพ 
 ขอมูลคะแนนศักยภาพ 

 ขอมูลเชิงพื้นที่ของกลุม Resource ซึ่งแสดงโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) และ 
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยไดกลาวไวในสวนของรายงานโครงสรางฐานขอ
มูลและพจนานุกรมขอมูลในกลุมของ Resource โดยมีขอมูลหลักอยู 9 ดาน จํานวน 23 ช้ัน
ขอมูลไดแก  
 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
 การเกษตรกรรม (Agriculture) 
 ธรณีวิทยา (Geology) 
 ปาไม (Forest) 
 ทรัพยากรน้ํา (Water) 
 สภาพอากาศ (Weather) 
 ดิน (Soil) 
 ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration) 
 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 

 การเช่ือมโยงขอมูลดาน Skill และ Resource เพื่อเรียกใชงานและนําเสนอในโปรแกรม
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Resource and Skill Mapping Application) โดยมีรูป
แบบการเชื่อมโยงขอมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 7-5   แสดงการเชื่อมโยงขอขอมูลระหวาง Skill Mapping และ Resource Mapping 
 

สมมติฐาน จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความ
ชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) รวมกันโดยโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อนําเสนอในรูปของแผนที่ 

สมมติฐานจากการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น จะดําเนินการภายใตการวิเคราะห
ขอมูลทางดาน Skill ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเครือขาย ซึ่งไดวิเคราะหอยู 2 สวนไดแก สวนที่ 1 วิเคราะหฐานขอ
มูลชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และการตลาด และสวนที่ 2 วิเคราะหศักยภาพ
ผลิตภัณฑของชุมชน  

สวนที่ 1 มีสมมติฐานดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และการตลาดจากการวิเคราะหในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ดังรูป 

กลุม Resource 

กลุม skill 

SQL Connect 

ภาพที่ 7-6   แสดงการสอบถาม 
ขอมูลดานภูมิปญญา 
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 ภูมิปญญาสวนใหญในพื้นที่ศึกษามีการปฏิบัติ เพื่อการทํามาหากินของคนในชุมชน จํานวน 142 หมู
บาน จากจํานวน 166 หมูบาน และพัฒนาการของภูมิปญญาในอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและ
ไมเปลี่ยนแปลง โดยมีเหตุผลประกอบในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาในการผลิตและชองทางการตลาด 
ที่จะวิเคราะหตอไป ดังรูป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-7    แสดงการสอบถามขอมูลดานภูมิปญญา และ ทักษะความชํานาญ 
 

 ในดานทักษะความชํานาญและดานภูมิปญญา กลาวไดวาหมูบานที่มีการผลิตในรอบ 1 ปที่
ผานมานั้นมีทั้งที่มีการผลิตที่สม่ําเสมอ และแบบไมสม่ําเสมอ เนื่องจากทักษะความชํานาญในการผลิตที่บงบอก
ถึงวามีการทํามานานมากนอยเพียงใด โดยจะมีบางหมูบานมีการปรับตัวที่จะมีการผลิตแบบประยุกตจากของเดิม 
หรือคิดคนใหมขึ้นมา ซึ่งจะมีสวนสัมพันธกันกับการขายผลิตภัณฑของหมูบานเอง ที่จะพยายามหาเหตุผลรวมถึง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อที่จะไดขายผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ใหไดตามความตองการของชุมชนหรือหมูบาน 
ที่มีการปฏิบัติเพื่อการทํามาหากินของคนในหมูบาน ตามที่ไดกลาวไป นั่นคือชองทางการตลาดที่จะนํามา
วิเคราะหประกอบกับขอมูลทั้งทางดานภูมิปญญา และทักษะความชํานาญตอไป ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-8    แสดงการสอบถามขอมูล 
ดานภูมิปญญา  ทักษะ 
ความชํานาญ และการตลาด 



 

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

27

 
 

 และในสวนสุดทายที่มีความเกี่ยวของกัน ไดแกชองทางการตลาดที่จะขายผลิตภัณฑของหมู
บาน ใหไดตามความตองการของหมูบาน จากรูป จะเห็นไดวาในแตละประเภทภูมิปญญา ระดับภูมิปญญา ความ
เกาแกหรือความดั้งเดิมของภูมิปญญา และมูลคาผลผลิตตอปนั้น จะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกันในแตละ
หมูบาน เนื่องจากแตละหมูบานในพื้นที่ศึกษามีความแตกตางกันในสวนของผลิตภัณฑเฉพาะที่ทําการสงเสริม แต
ในสวนของการวิเคราะหนั้นกระทําโดยการจัดกลุมประเภทภูมิปญญา และจัดกลุมประเภทของผลิตภัณฑ ดังนั้น
ชองทางการจัดจําหนาย หรือมูลคาผลผลิตจะมีความแตกตางกัน ในแตละผลิตภัณฑเฉพาะ โดยอาจจะอยูในกลุม
เดียวกันได ซึ่งทําใหความแปรปรวนของการวิเคราะหในเชิงพื้นที่เกิดขึ้นได นอกจากในสวนของการนําขอมูลภูมิ
ปญญา ทักษะความชํานาญ และการตลาด มาวิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดังกลาวขางตนนั้น 
ยังมีสวนที่จะทําการกําหนดเงื่อนไขหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดศักยภาพของผลิตภัณฑ ตามการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเครือขาย ซึ่งจะดําเนินการวิเคราะหในลําดับขั้นตอไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในสวนของ
ความสัมพันธกับขอมูลทางกายภาพ (Resource) อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและนโยบายในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ อยางยั่งยืน
ตอไป 

สวนที่ 2 สมมติฐานจากการวิเคราะหศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน โดยใชขอมูลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเครือขายที่เปนผูวิเคราะหศักยภาพของผลิตภัณฑ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-9    แสดงการกระจายตัวของหมูบานที่จัดศักยภาพในระดับตาง ๆ 
 

จากรูป การกระจายตัวของหมูบานที่จัดกลุมศักยภาพในระดับตาง ๆ ของปจจัยที่เกี่ยวของที่จะจัด
ศักยภาพของผลิตภัณฑใน 3 ระดับ ไดแก กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง  กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง และกลุมที่ควรได
รับการพัฒนาและสงเสริม มีการกระจายตัวในทั้ง 3 ระดับ ของปจจัยดานตาง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 13 ปจจัย ไดแก 
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คะแนนดานระดับภูมิปญญา คะแนนดานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ คะแนนดานการไดรับรางวัลของผลิตภัณฑ 
คะแนนดานรูปแบบการประกอบการ คะแนนดานการผลิตในรอบ 1 ปที่ผานมา คะแนนดานวัตถุดิบหลัก คะแนน
ดานแหลงเงินทุน คะแนนดานเงินสดหมุนเวียน คะแนนดานการผลิต คะแนนดานกลุมเปาหมายลูกคา คะแนน
ดานการขายผลิตภัณฑ คะแนนดานการแสวงหาตลาดหรือลูกคาใหม ๆ  และคะแนนดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ ที่ใชเปนตัวกําหนด ความสัมพันธกันกับขอมูลทรัพยากร Resource เพื่อพิจารณาเปนปจจัยเพิ่มเติมใน
การหาเหตุผลสนับสนุนเชิงพื้นที่ของการจัดลําดับศักยภาพของผลิตภัณฑ   เมื่อพิจารณาในสวนที่มีความจําเปน
อยางเห็นไดชัดเจนของขอมูลทรัพยากร ไดแก ขอมูลสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ เสนทางคมนาคม จะพบวา กลุม
ที่มีศักยภาพเขมแข็งของผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-10    แสดงการกระจายตัวของหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก 
 

จากรูป จะเห็นไดวามีบางหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก แตจัดใหอยูในกลุมที่
ควรไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริม เนื่องจากมีบางหมูบานขาดเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และไม
มีการโฆษณาในผลิตภัณฑของตนเอง จึงทําใหการขายผลิตภัณฑของตนเองไมสามารถทํารายไดที่ดีพอใหกับหมู
บาน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลประกอบอื่น ๆ อีก ซึ่งในแตละหมูบานจะไมเหมือนกันตามผลิตภัณฑเฉพาะของหมู
บาน จึงเปนเหตุผลที่ถูกกําหนดใหอยูในกลุมที่ควรไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริม 

7.4.2  สรุปผลการศึกษา 
การประยุกตใชงานฐานขอมูลดาน Resource รวมกับดาน Skill เพื่อวิเคราะห และนําเสนอใน

รูปแบบของแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 ขอมูลดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และการตลาด ที่สอบถามโดยโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาการกระจายตัวของหมูบานในพื้นที่ศึกษา โดยดูขอมูล
ในเรื่องที่มีความสําคัญที่จะใชเปนปจจัยในการจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑ จํานวน 13 
ปจจัยที่ใชเปนดัชนีบงช้ี ซึ่งไดจากแบบสอบถาม การกระจายตัวในบางเรื่อง เชน ขอมูลทาง
ดานภูมิปญญาพบวามีการปฏิบัติเพื่อทํามาหากินเปนสวนใหญ ซึ่งช้ีใหเห็นถึงการดํารงชีพ
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ของคนในทองถิ่นตองพึ่งพาการคาการขายกันเปนสวนใหญ มีเพียงสวนนอยที่ปฏิบัติกัน
เพื่อสืบทอด และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจากขอมูลดังกลาวก็สามารถนําไปสราง
ความสัมพันธในเชิงพื้นที่ได โดยขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ อีก เชน ขอมูลดานทักษะความ
ชํานาญ ขอมูลทางดานการตลาด ซึ่งช้ีใหเห็นถึงการประสบผลสําเร็จในการขายผลิตภัณฑ 
และ ไมประสบผลสําเร็จในการขายผลิตภัณฑ ซึ่งเมื่อดูจากแผนที่จะมีการกระจายตัวในพื้น
ที่ศึกษา ดวยเหตุผลอื่น ๆ ประกอบในปจจัยทั้ง 13 ปจจัย เชน ดานแหลงเงินทุน ดานเงินสด
หมุนเวียน  ดานการผลิต ดานกลุมเปาหมายลูกคา เปนตน 
 ขอมูลในสวนของการจัดกลุมศักยภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งมหาวิทยาลัยเครือขายเปนผูศึกษา
นั้นทางทีมงานกลุม Resource ก็นํามาวิเคราะหและนําเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โดยทําการวิเคราะหขอมูลรวมกับขอมูลทรัพยากร (Resource) เชน เสนทางคมนาคม พบวา 
กลุมที่มีศักยภาพของผลิตภัณฑเขมแข็งจะอยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก เปนตน เนื่อง
จากการคมนาคมสะดวก และชองทางการจราจรที่มีที่จอดรถสําหรับใหผูสัญจรเขามาแวะ
ซื้อผลิตภัณฑในหมูบานไดสะดวก แตก็มีบางหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก 
แตถูกจัดใหอยูในกลุมที่ควรไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริม เนื่องจากขาดเงินทุน
สนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และไมมีการโฆษณาในผลิตภัณฑของตนเอง จึงทําให
การขายผลิตภัณฑของตนเองไมสามารถทํารายไดที่ดีพอใหกับหมูบานได 

7.4.3 ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและ
ความชํานาญ  และการตลาดผลิตภัณฑหลักของชุมชน อยางยั่งยืน ควรจะตองดําเนินการ
ศึกษาเพิ่มเติมในสวนของขอมูล Skill ใหครอบคลุมทุกหมูบาน และทุกผลิตภัณฑ เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหและจัดศักยภาพเพ่ิมเติม รวมถึงหาจุดเดนและจุดดอยตาง ๆ ของผลิต
ภัณฑในแตละหมูบาน เพื่อที่รัฐจะไดทราบถึงปญหาที่แทจริงและสามารถเขาไปแกไข
ปญหาไดถูกจุด และนอกจากนี้แลวควรจะดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถใชเปนขอมูลหรือปจจัยที่อยู
ในระดับที่สามารถใชรวมกันได เชน ขอมูลทรัพยากรที่ใหรายละเอียดความถูกตองที่ระดับ 
1:4,000 เปนตน จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ไดอยางมีประ
สิทธิภาพ โดยที่ดําเนินการควบคูไปกับการใหคําแนะนําโดยผูเช่ียวชาญในพื้นที่ใหกับ
ประชาชนในทองถิ่นใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองออกสูตลาดภายนอกเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับหมูบานได โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต หรือผลิต
เกินกวาศักยภาพของทรัพยากรที่พึงจะมีใหในพื้นที่ เพียงเทานี้ก็เปนการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ  
และการตลาดผลิตภัณฑหลักของชุมชนอยางยั่งยืน 
 เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชน  ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ  สามารถกําหนดเปนแนว
ทางและนโยบายไดดังนี้ 
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 ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรใน
พ้ืนที่ วาสามารถใชประโยชนในการนํามาทําเปนผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ หรืออาจจะ
เปนการแปรรูป ตามภูมิปญญาของคนในหมูบาน 
 ดําเนินการจัดหาบุคคลากรในแตละพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑของ
พ้ืนที่นั้น ๆ มาทําการถายทอดความรูใหกับประชาชนในพื้นที่ใหมีความรูความเขาใจ
ในผลิตภัณฑของตนเอง 
 ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องของทุนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไมวาจะเปนในรูปของ
ธนาคารของรัฐ หรือสหกรณ หรือสมาคม ตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒนาผลิต
ภัณฑของตนเอง โดยมีทุนหมุนเวียน ที่ไมตองไปกูนอกระบบซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยที่
แพง 
 ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑของชุมชนอยางตอเนื่องและมี
ความทันสมัย เชนการจัดทําปายโฆษณาของรัฐ เพื่อเชิญชวนใหประชาชนภายนอก
หมูบานไดเขาไปซื้อผลิตภัณฑในหมูบานนั้น ๆ หรือ การนําเสนอขายในรูปแบบ E- 
Commerce ที่รัฐควรจะสนับสนุนใหกับหมูบานที่ไดรับการยอมรับ 
 ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีใหม ที่จะชวยลดตนทุนการผลิตโดยคุณ
ภาพของผลิตภัณฑยังคงมีคุณภาพดีเหมือนเดิม โดยอาจจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผย
แพรเทคโนโลยีใหม ใหกับประชาชนในทองถิ่น เปนตน 
 ภาครัฐควรมีการกระตุนใหเกิดการแขงขันเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใหดียิ่งขึ้น โดยอาจจะทําการจัดประกวด หรือ ทดสอบ รวมถึงมีการจัดทําเปนมาตร
ฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑในดานตาง ๆ เพื่อเปนที่ยอมรับของประชาชนที่ใชผลิต
ภัณฑนั้น ๆ และเปนการเผยแพรช่ือเสียงใหกับหมูบานตนเอง 

 
8. ผลการดําเนินงานดานการฝกอบรม  

ในการฝกอบรมครั้งนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาเกษตรศาสตร 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกันจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจากหนวยงานกลาง
ตางๆ ของภาครัฐ, สถาบันราชภัฎจากจังหวัดในพื้นที่ศึกษา, ประชาชนเจาของพื้นที่ที่คณะทํางานไดเขาไปสํารวจ
ขอมูล และผูสนใจอื่นๆจํานวน 230 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2545 โดยมีแนวทางในการอบรมประกอบไปดวย 
ความรูพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และการประยุกตใชงานระบบ
การจัดการของฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น ทั้งการเรียกใช เช่ือมโยงกับฐานขอมูลตางๆ การปรับปรุงฐานขอมูลใหทัน
สมัย และตัวอยางแนวทางในการประยุกตใชฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นเปนตนแบบ เพื่อใหบุคลากรสามารถนําฐาน
ขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นและแนวทางในการประยุกตวิเคราะหเชิงพื้นที่ ไปใชเปนเครื่องมือประกอบในการตัดสินใจ
ในการวางแผนการทํางานเพื่อการพัฒนาขององคกรและประเทศในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. สรุปการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ  
9.1 สรุปการดําเนินการ 

ก. ดานการดําเนินการ 
ดานฐานขอมูลทรัพยากร (Resource Mapping) 
1. การไดมาซึ่งขอมูลมีความลาชาจากกระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติขอมูล อีกทั้งการ

ปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรของแตละหนวยงาน 
2. ยังขาดขอมูลในสวนของกรมอุทยาน  สัตวปา และพันธุ พืช  ที่ยังไมไดรับการตอบรับ

อนุเคราะหขอมูลจากเจาของหนวยงาน ทําใหมีการจัดหาขอมูลทุติยภูมิบางสวนจากกรมสง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมาใชในโครงการฯ  

3. เมื่อไดรับการอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานแลว ก็ยังมีปญหาในเรื่องของมาตรฐานของขอ
มูล เนื่องจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในภารกิจของตนเทานั้น ดังนั้น
ขอมูลที่ไดจึงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงใหเขากับมาตรฐานขอมูลของโครงการฯ  

ดานการประยุกตใชฐานขอมูล  
1. การประยุกตใชฐานขอมูลดานการจัดการพื้นที่การเกษตร, การจัดการทรัพยากรปาไม และการ

จัดการปญหาน้ําทวม  
เนื่องจากการประยุกตใชงานฐานขอมูลที่คณะผูศึกษาเปนเพียงแนวทางของการนําขอ

มูลทุติยภูมิที่มีในโครงการฯ มาใชงานเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในตัวขอมูลที่สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาพื้นที่ และยังเปนแนวทางพัฒนาในการพัฒนาวิธีการในการดําเนินการประยุกตใช
ฐานขอมูลตอไป 

2. การประยุกตใชฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ Resource Mapping 
 ปญหาในเรื่องการจัดกลุมหรือประเภทของผลิตภัณฑในการที่จะดําเนินการรวบรวม

ขอมูลในพื้นที่ทั้งประเทศ เพิ่มใชในการนําเสนอในระดับตางๆ 
 ความลาชาของการสํารวจขอมูล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเบิกจายงบประมาณ ทํา

ใหระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลและนําเขาขอมูลลาชาไปดวย เปนผลใหการ
ดําเนินการจัดทําโปรแกรมประยุกตเพื่อเรียกใชฐานขอมูล Resource และ Skill ลาชา 

� ความลาชาของการไดมาซึ่งขอมูล Resource ใชเวลานานในการรออนุมัติจากเจาของ
หนวยงาน 

ข. ดานงบประมาณ 
ปญหาดานระเบียบการเบิกจายของการเงิน การคลัง ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการ

ดําเนินงาน 



 

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 
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9.2 ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนี้ใหสามารถบริการในรูปแบบของ 

Online ผานระบบเครือขาย Internet ได 
2. ควรผลักดันเครือขายนักวิจัยดาน GIS หรือ GI (Geo-Informatics) ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น 

และจัดตั้งเปน Forum ที่มีความตอเนื่องและยั่งยืน 
3. ควรดําเนินการวิจัยในการพัฒนา Tools เพื่อการเชื่อมโยงฐานขอมูลในระดับรากหญา ตอไป เชน 

การพัฒนา Map Server 
4. มาตรฐานกลางของฐานขอมูลที่จะจัดทําเพิ่มเติมในอนาคตควรอางอิงตามมาตรฐานกลางขอมูล

ภูมิสารสนเทศของประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้นในการดําเนินงานของแผนแมบท GIS แหงชาติ 
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