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คํานํา 
 
 จากนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจ
ในระดับฐานราก การที่ชุมชนจะมีเศรษฐกิจที่ดี มีความเขมแข็ง และสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืนนั้น จําเปนที่จะตองอาศัยการจัดการระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงสรางพื้นฐาน (Resource Mapping) อยางเปนระบบ   ซ่ึงการพัฒนาประเทศเทาที่ผานมายังขาด
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ที่สามารถนํามาใชในการจัดการดานตาง ๆ รวมทั้งการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมไดอยางเพียงพอและถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริงที่
สามารถนํามาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดอยางทันทวงที   เนื่องจากในปจจุบันยังไมไดมีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนออยางเปนระบบมากอน ขอมูลตาง ๆ มีอยูในรูปแบบที่จัดเก็บอยู
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลที่ไมไดเก็บรวบรวมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกระจัด
กระจายอยูตามหนวยงานที่รับผิดชอบเฉพาะดานในลักษณะตาง ๆ กัน ทําใหไมสามารถนํามาใช
ประโยชนในการวางแผนการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการดานอื่น ๆ ได
อยางเต็มที่  
 

 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานฉบับสมบูรณ ของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
พัฒนาชุมและทองถ่ินเพื่อการบริหาร ในเขตพื้นที่ศึกษาภาคกลาง  ที่เปนการทํางานรวมกันของ       
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ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนผูดําเนินการศึกษาวิจัย โดยมีพื้นที่
ศึ กษ าบริ เวณพื้ นที่ ภ าคกลาง  11 จั งห วัด  คื อ  ชั ยน าท  ลพบุ รี  สิ งห บุ รี  อ างทอง  สระบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  

 
โดยเนื้อหาในรายงานจะเปนผลการศึกษาของโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลทางดาน

ทรัพยากร (Resource Mapping) และการประยุกตใชงานฐานขอมูล ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทาง
การจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ 

การสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกสวนของสังคม นับเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการพัฒนาประเทศ ในอันที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจระดับรากหญาใหมีความเขมแข็ง     และสามารถพึ่ง
ตนเองไดและกาวทันเศรษฐกิจยุคใหม 

การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ซึ่งเปนกระบวนการ
ทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหมที่นําคอมพิวเตอรมาใชรวบรวม จัดเก็บ และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุ
ถึงตําแหนงหรือสถานที่ในภาคพื้นดินไดอยางถูกตอง   ตรงกับความเปนจริง มาประยุกตใชเพื่อจัดทําระบบฐาน
ขอมูลทางดานทรัพยากร (Resource Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญการ
ของคนในชุมชน (Skill Mapping) ลวนมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผน และการตอบ
สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และกอใหเกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ทบวงมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประสานงาน และดําเนิน
โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในบริเวณพื้นที่
ภาคกลาง  11 จังหวัด  รวมกับมหาวิทยาลัยในภาคกลางอีก  3 มหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการ
วิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ทั้งขอมูลทางดานทรัพยากรและขอมูลดานวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและ
ความชํานาญของคนในชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ศึกษา เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการวางแผนการจัดการเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะยังผลใหเศรษฐกิจระดับรากฐานมี
ความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อรวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน (Resource 
Mapping)  

2. จัดทําระบบฐานขอมูลทางดานภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ทําการเผยแพรระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นผานทางระบบเครือขายแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ 

สนใจและประชาชนทั่วไป 
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1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาไดถูกกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 11 จังหวัด คือ ชัยนาท ลพบุรี 

สิงหบุรี อางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
(ดังรูป) 

 
ภาพที่ 1-1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กระบวนการดําเนินงานในแตละโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมและทองถิ่นเพื่อการ

บริหาร ในเขตพื้นที่ศึกษาภาคกลาง ทีมวิจัยไดแบงกรอบการดําเนินงานออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

 

ภาพที่ 1-2   ภาพรวมผลผลิต (Output) ที่ไดจากโครงการ 

ระดับความสูง (ม.)

พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม 11 จังหวัด ได
แก  

ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นครนายก ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง นนทบุรี 

สมทรปราการ และกรงเทพมหานคร

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และมหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราชจฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1) การพัฒนาฐานขอมูลตามมาตรฐานการออกแบบจากฐานขอมูลสวนกลางจากคณะกรรมการกลางของ
มหาวิทยาลัยตางๆ 
 การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ รับมอบหมายดําเนินการโดย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 การแปลความหมายการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม เทียม Landsat 7 ระบบ ETM+ 

รับมอบหมายดําเนินการโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 การสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมจัดสรางฐานขอมูลวิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น 

ทักษะและความชํานาญการ (Skill Mapping) รับมอบหมายดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) การประยุกตใชงานฐานขอมูล รับมอบหมายดําเนินการโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อการจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม 
 การประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ Resource Mapping 

3) การฝกอบรมเพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนา ซึ่งจะสามารถขอมูลมาใชประกอบในการวางแผน
เชิงนโยบายในระดับตางๆทั้งระดับจังหวัด ตําบลและในชุมชนตางๆ 
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บทที่ 2 
การจัดทําฐานขอมูลทางทรัพยากร (Resource Mapping) 

 
 

การจัดสรางฐานขอมูลนั้นจะประกอบไปดวย 2 สวน คือ (1) การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูล   
ทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ (2) การแปลความหมายการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้ 
 
2.1 การจัดสรางฐานขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ  

จากที่มีการกําหนดมาตรฐานขอมูลกลางและจัดทําแบบสํารวจขอมูลภาคสนามสําหรับระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐาน (Resource Mapping) ซึ่งเปนมาตรฐานขอมูลกลางที่ทางคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดรวมออกแบบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก) เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลมาเชื่อมโยง
และใชรวมกันในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยที่จะไมเกิดปญหาความไมเขากันของขอมูล (Data 
Consistency) และความซ้ําซอนของขอมูลนั้นได ซึ่งในฐานขอมูลที่ไดผานกระบวนการปรับปรุงตามมาตรฐานดัง
กลาวจะประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี ้

 

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 
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รายการ แหลงที่มา มาตราสวน หมายเหตุ 
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, 
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  

 

2.2 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   
(ขอมูลวันที่ 5 เมษายน 2545) และ (6) 130/050 (ขอมูลวันที่ 5 เมษายน 2545) ดังรูป 

 

 
ภาพที่ 2-1   ภาพการตอขอมูลดาวเทียม 
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เมื่อทําการเชื่อมตอขอมูลดาวเทียมและผานกระบวนการประมวลผลทางรีโมทเซนซิ่ง ไดแก การ
ปรับแกเชิงเรขาคณิต โดยปรับแกคาพิกัดจุดภาพใหมีความถูกตองตามระบบพิกัดอางอิง ทําการตรวจสอบความ
ถูกตอง และปรับปรุงคุณภาพของขอมูลดาวเทียม เรียบรอยแลวผูศึกษาไดดําเนินจําแนกขอมูลโดยใชเทคนิคการ
จําแนกแบบไมเจาะจง (Unsupervised Classification) โดยใชทฤษฎีการจําแนกประเภทขอมูลแบบ Maximum 
Likelihood Classification ในขั้นแรกเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกภาคสนาม แลวนําตัวอยางของตําแหนงที่เก็บ
คาพิกัดภูมิศาสตรจาก GPS มาเปนสวนสําคัญในการสรางพื้นที่ตัวอยางศึกษา (Training area) เพื่อการจําแนกขอ
มูลแบบกํากับดูแล (Supervised classification) ดวยกฎ Maximum likelihood ประกอบกับตรวจสอบจากขอมูล
ทุติยภูมิแผนที่การใชที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2544 โดยผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่
ศึกษามีดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2-2   ภาพการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม (ป พ.ศ. 2545) 
 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ขนาดพื้นที่ (ไร) รอยละของพื้นที่ท้ังหมด 
ตัวเมืองและยานการคา 53.56 0.85 
ทุงหญา 51.95 0.82 
นาขาว 46.04 0.73 
พืชไร 55.08 0.87 
พืชสวน 113.06 1.79 
ปา 134.18 2.13 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 80.04 1.27 
แหลงน้ํา 5,687.16 90.15 
พ้ืนที่อื่นๆ 87.26 1.38 

รวมทั้งหมด 6,308.33 100.00 

ตัวเมืองและยานการคา
ทุงหญา

นาขาว

ปา
พืชไร

พืชสวน

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แหลงน้ํา



 

รายงานฉบับสมบูรณ  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

7

สามารถทําการจําแนกการใชประโยชนที่ดินรายจังหวัด ทั้ง 11 จังหวัดของพื้นที่ศึกษาไดดังนี้ 
 

 ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน - ขนาดพื้นที่ (ไร) - 

 ตัว
เมือ

งแ
ละ

ยาน
กา
รค
า 

ทุง
หญ

า 

นา
ขา
ว 

พืช
ไร
 

พืช
สว

น 

ปา
 

สถ
าน
ที่เพ

าะเ
ลี้ย

งส
ัตว

น้ํา
 

แห
ลง
น้ํา

 

พื้น
ที่อ

ื่นๆ
 

กรุงเทพมหานคร 2.59 9.15 0.39 3.15 48.31 - 4.26 59.22 16.11 
ชัยนาท 3.99 4.02 1.77 1.04 1.25 2.03 - 11.91 7.43 
นครนายก 10.07 3.62 9.77 0.25 2.45 3.69 0.27 1.73 0.39 
นนทบุรี 4.17 - 1.95 0.93 0.39 - 61.64 1.56 12.33 
ปทุมธานี 3.97 4.47 0.27 0.27 0.39 - 1.56 5.73 1.17 

พระนครศรีอยุธยา 15.04 0.39 0.78 7.08 47.30 - - 2.67 6.31 
ลพบุรี 4.02 1.05 1.21 29.55 6.51 113.58 - 2.99 32.35 

สมุทรปราการ 2.50 3.12 26.70 5.42 0.20 3.49 12.31 5570.03 0.39 
สระบุรี 2.96 18.63 1.05 0.39 0.78 11.39 - 25.62 6.65 
สิงหบุรี 3.86 5.73 2.11 6.61 2.96 - - 5.39 3.57 
อางทอง 0.39 1.77 0.04 0.39 2.52 - - 0.31 0.56 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 53.56 51.95 46.04 55.08 113.06 134.18 80.04 5687.16 87.26 
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บทที่ 3 
การประยุกตใชงานฐานขอมูล และแนวทางการจัดการพื้นที่ 

 
 

คณะทํางานไดทําการออกแบบและจัดทําโครงการประยุกตใชฐานขอมูลขึ้น เพื่อเปนตนแบบใน
การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนในแตทองถิ่น เพื่อให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางเปนพลวัตร ไดแก   1) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการจัด
การพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม   2) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากร
ปาไม   3) การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม และ   4) การประยุกตใช
งานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับฐานขอมูล Resource Mapping ดังมีผลการดําเนินการตอไปนี้  

 
3.1  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการจัดการพื้นท่ีคุมครองเกษตรกรรม 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเปนประเทศที่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานการผลิตในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก 

ซึ่งเปนฐานอาชีพของคนกวารอยละ 60 ของประเทศ แตแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ชวงหลายสิบปที่ผานมา ซึ่งมุงเนนไปยังภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา และเพื่อสงออกเปนหลัก     ทํา
ใหการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมถูกละเลย ไมไดรับการใสใจและการสนับสนุนเทาที่ควร ซึ่งเปนที่มาของปญหา
ตางๆ ในสังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหาการกระจายรายได ปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมถูกทําลาย เปนตน  

ปจจุบันที่ดิน มีราคาถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การใชประโยชนที่ดิน ไดเปลี่ยนไปจากหนามือเปน
หลังมือ โดยขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะของพื้นที่ เชน ความลาดชันของพื้นที่ ชนิดของดิน 
ความเหมาะสมของดิน การพังทลายของดิน น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน เปนตน ซึ่งที่ผานมาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
การทําเกษตรกรรม การเพาะปลูก รวมไปถึงการทําปศุสัตว ถูกนําไปใชประโยชนในดานอื่น เชน การทําเปนที่อยู
อาศัย หรือหมูบานจัดสรร การทําสนามกอลฟ การสรางโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขาง
ตน สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวาการทําเกษตรกรรม ทําใหพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรถูกเปลี่ยน
แปลงการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะและปจจัยทางกายภาพ   จนมีพ้ืน
ที่ที่เหมาะสมลดนอยลงไปเรื่อยๆ  

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการ
วิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกําหนดเปนพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม  เพื่อจัดวางมาตรการและกําหนด      
กิจกรรม และแนวทางในการพัฒนา การใชประโยชนใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่  จะชวยใหภาครัฐ  ภาค
เอกชน ประชาชน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถวางแผนในการบริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนที่ได
อยางเหมาะสมโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ใหเปนพื้นที่คุมครองเกษตร
กรรม   
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3.1.2 วิธีการศึกษา 
นําขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการศึกษาสภาพ

และลักษณะภูมิประเทศในดานตางๆ มาเปนปจจัยสําคัญในการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกษตร (ดังภาพ
ที่ 3-1) ไดแกขอมูลช้ันคุณภาพลุมน้ํา การจําแนกเขตพื้นที่การใชประโยชนปาไม เขตชลประทาน เขตการปกครอง 
ลักษณะดิน  และความเหมาะสมของดิน  ที่ผานเกณฑความเหมาะสมเพื่อการกําหนดคาคะแนน (Score)  และคา
น้ําหนัก (Weight) ของแตละปจจัยมาทําการวิเคราะหรวมกันดวยวิธีการเมตริกซ (Matrix) เพื่อหาพื้นที่คุมครอง
เกษตรกรรมชั้นที่1 และชั้นที่ 2 ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางของทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้น (ดูราย-
ละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก)  

เมื่อนํามาผานกระบวนการวิเคราะห (Intersect) รวมกับขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากการแปลขอมูล
ดาวเทียมจะทําใหทราบถึงการใชประโยชนของพื้นที่ดานอื่นที่ไมใชการเกษตรในพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม เพื่อ
ที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หรือมีแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ดานตางๆ ไดมีการศึกษาและติดตาม
แนวทางการศึกษาพื้นที่จากปจจัยตางๆ ขางตน ประกอบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1   ภาพแผนผังการวิเคราะหสําหรับการกําหนดพื้นที่คุมครองเพื่อเกษตรกรรม 

reselect

reselect

ขอมูล Input  
(MUNICIPA)* 

ขอมูล Input 
(WSHD_CL)* 

ขอมูล Input 
(FOREST_U)* 

reselect

union

ขอมูลปาไม 
(Zone C) 

ขอมูลชั้น 
คุณภาพลุมน้ํา

ขอมูล Input (SOIL)* 

ขอมูล Input 

พื้นที่เกษตรกรรม 
ขอมูล Input (IRR PRJ)*

intersect ขอมูลชลประทาน

พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ในเขตชลประทาน
CLASS 1**

intersect ขอมูลจัดรูปที่ดิน

reselect
พื้นที่นอกเขตจัดรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดิน

CLASS 1** 
intersect

ขอมูลความเหมาะสมของดิน 

ดินมีความเหมาะสมดีมาก 
สําหรับปลูกขาว พืชไร และไมผล

CLASS 1**

ดินมีความเหมาะสมปานกลาง 
สําหรับปลูกขาว พืชไร และไมผล 

CLASS 2**

ขอมลผังเมือง
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3.1.3 ผลการดําเนินการ 
คณะทํางานไดขยายผลการทํางานจากพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่1 และชั้นที่ 2 โดยจําแนกพื้น

ที่คุมครองการเกษตรเปนกลุมใหญ 4 กลุมไดแก (1) พ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมดานการเกษตร  
(2) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (3) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร และ (4) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล    
(ดังรูป)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2   ภาพแสดงพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการวางแผนเพื่อจัดการเปนพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
 
 
ซึ่งสามารถทําการจําแนกพื้นที่คุมครองการเกษตรทั้ง 4 กลุมตามรายจังหวัด ทั้ง 11 จังหวัดของพื้นที่

ศึกษาไดดังนี้ 
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- พ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมดานการเกษตร 
 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

(ไร) 
เหมาะสมมาก  

(ไร) 
เหมาะสมปานกลาง 

(ไร) 
เหมาะสมนอย 

(ไร) 
กรุงเทพมหานคร 9.34 - - - 

ชัยนาท 0.23 0.49 0.20 0.49 
นครนายก 417,412.72 0.20 1,937.51 0.49 
นนทบุรี 0.06 - - 780.47 
ปทุมธานี 0.50 - - 0.39 

พระนครศรีอยุธยา - - - 2,235.16 
ลพบุรี 0.20 1.56 0.49 1,150.00 

สมุทรปราการ 1.07 - - 29,019.92 
สระบุรี 129,228.36 - - 531.25 
สิงหบุรี 0.13 - - 4,854.89 
อางทอง 0.39 - - 0.17 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 546,653.00 2.25 1,938.2 38,573.23 

 
-  พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว 

 

 
เหมาะสมมาก 

(ไร) 
เหมาะสมดี 

(ไร) 
เหมาะสมปานกลาง 

(ไร) 
เหมาะสมนอย 

(ไร) 
ไมเหมาะสม 

(ไร) 
กรุงเทพมหานคร - - - - 0.05 

ชัยนาท 96.09 0.38 - 188.67 8,799.33 
นครนายก 0.27 0.39 0.10 - 325.00 
นนทบุรี - - - - 0.36 
ปทุมธานี 1,683.39 0.08 2,268.13 - 0.39 

พระนครศรีอยุธยา 0.39 - - - 1.17 
ลพบุรี 744.92 0.39 - 0.39 303.27 

สมุทรปราการ 104.12 - - - 0.26 
สระบุรี 367.58 1,948.05 544.93 5.18 0.39 
สิงหบุรี 346.09 51.56 - - 0.39 
อางทอง - - - - - 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 3,342.85 2,000.85 2,813.16 194.24 9,430.61 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

12

-  พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร  
 

 
เหมาะสมมาก 

(ไร) 
เหมาะสมดี 

(ไร) 
เหมาะสมปานกลาง 

(ไร) 
เหมาะสมนอย 

(ไร) 
ไมเหมาะสม 

(ไร) 
กรุงเทพมหานคร - - - - - 

ชัยนาท 96.09 0.38 - 188.67 8,799.33 
นครนายก 0.27 0.39 0.10 - 325.00 
นนทบุรี - - - - 0.36 
ปทุมธานี 1,683.39 0.08 2,268.13 - 0.39 

พระนครศรีอยุธยา 0.39 - - - 1.17 
ลพบุรี 744.92 0.39 - 0.39 303.27 

สมุทรปราการ 104.12 - - - 0.26 
สระบุรี 367.58 1,948.05 544.93 5.18 0.39 
สิงหบุรี 346.09 51.56 - - 0.39 
อางทอง - - - - - 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 3342.85 2000.85 2813.16 194.24 9430.56 

 
-  พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล 
 

 
เหมาะสมดี  

(ไร) 
เหมาะสมปานกลาง 

(ไร) 
ไมเหมาะสม (ไร) 

กรุงเทพมหานคร 0.16 - 0.16 
ชัยนาท 0.39 317.19 0.26 

นครนายก 151.17 136.72 1.08 
นนทบุรี 0.23 - 0.16 
ปทุมธานี 4,267.58 - 0.01 

พระนครศรีอยุธยา 2,272.27 0.10 475.04 
ลพบุรี 3,814.45 0.49 178.86 

สมุทรปราการ 467.97 - 0.15 
สระบุรี 20.41 3.13 0.39 
สิงหบุรี 0.39 0.39 0.39 
อางทอง - - - 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 10,995.02 458.02 656.5 
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การเปรียบเทียบพื้นที่จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่กับพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
ตามรายจังหวัด ทั้ง 11 จังหวัดของพื้นที่ศึกษาดังนี้ 

 

 

การใชประโยชนจริงใน
พ้ืนที่ดานการเกษตร 

(ไร) 

พ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรม 
(ไร) 

การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม  
(ไร) 

กรุงเทพมหานคร 51.85 9.5 42.35 
ชัยนาท 4.06 511.44 507.38 

นครนายก 12.47 419,639.84 419,627.4 
นนทบุรี 3.27 0.29 2.98 
ปทุมธานี 0.93 12,171.28 12,170.35 

พระนครศรีอยุธยา 55.16 2,273.15 2,217.99 
ลพบุรี 37.27 5,307.81 5,270.54 

สมุทรปราการ 32.32 677.28 644.96 
สระบุรี 2.22 13,4973.02 13,4970.8 
สิงหบุรี 11.68 796.21 784.53 
อางทอง 2.95 0.39 2.56 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
(รวม) 214.18 576360.21 576146 

 
 

3.1.4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
 

 จากการประยุกตใชงานฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในการจัดการพื้นที่
คุมครองเกษตรกรรม ดังไดนําเสนอไวในผลการศึกษาขางตน ซึ่งเปนการประยุกตใชขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
ไดแก  ขอมูลช้ันคุณภาพลุมน้ํา  การจําแนกเขตพื้นที่การใชประโยชน   ปาไม  เขตชลประทาน  เขตการปกครอง  
ลักษณะดิน และความเหมาะสมของดิน ที่ผานเกณฑความเหมาะสมเพื่อการกําหนดคาคะแนน (Score) และ       
คาน้ําหนัก (Weight) ของแตละปจจัยมาทําการวิเคราะหรวมกันดวยวิธีการเมตริกซ (Matrix) เพื่อหาพื้นที่คุมครอง
เกษตรกรรมชั้นที่1 และชั้นที่ 2 ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางของทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้น ซึ่งทาง
คณะทํางานพื้นที่ภาคกลาง ในลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําปาสัก ไดขยายผลการทํางานจากพื้นที่คุมครองเกษตร
กรรมช้ันที่1 และชั้นที่ 2 โดยจําแนกพื้นที่คุมครองการเกษตรเปนกลุมใหญ 4 กลุมไดแก (1) พ้ืนที่ในเขตชล
ประทานที่มีความเหมาะสมดานการเกษตร   (2) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว  
(3) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร และ  (4) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล  
 ซึ่งจากผลการศึกษาในแผนที่ที่ไดนําเสนอไว จะเห็นไดวามีพ้ืนที่จํานวนมากที่มีการใชประโยชนที่
ดินไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ มากมายหลายดานดวยกัน 
เชน ปญหาจากความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ ปญหาจากการขาดองคความรู
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และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงปญหาทางดานกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ฯลฯ นอกจากนี้แนว
นโยบาย งบประมาณและมาตรการในการสงเสริมการเกษตรของประเทศ ซึ่งถูกละเลยขาดการเอาใจใสและให
ความสําคัญอยางพอเพียงมาโดยตลอด ทําใหเกษตรกรจํานวนมากประสบปญหาในการทําเกษตรกรรม เชน ทั้ง
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ปญหาทางดานตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นจากการซื้อปุยและยาฆาแมลง ปญหาการขาดที่
เก็บผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และปญหาการขาดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม เปนตน 
ปญหาตางๆ ขางตน ทําใหเกษตรกรสวนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพอยางอื่นที่ทํารายไดมากกวา สวนเกษตรกรที่
ยังทําอยู ก็ตกอยูในภาวะหนี้สิน ขาดที่ดินทํากินเปนของตัวเอง ซึ่งสงผลตอการสรางปญหาการบุกรุกที่ดิน (ปา) 
เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ 
 การประยุกตใชระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร เพื่อการจัดการพื้นที่
คุมครองเกษตรกรรม ทําใหเห็นถึงความขาดประสิทธิผลในการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม ซึ่งเปนปญหาที่
หมักหมม มาเปนเวลานาน ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาในการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่คุมครองเกษตร
กรรม สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การใหเจาของที่ดินมีสิทธิในการครอบครอง แตสิทธิในการใชประโยชน
ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่เปนกิจกรรมขนาดใหญและมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวด
ลอม  จะตองไดรับความเห็นชอบและไดรับความยินยอมจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่กอน  (Public 
Participate) โดยที่หนังสือแสดงสิทธิในการถือครองที่ดินประเภทตางๆ เชน โฉนด และ นส.3.ก ตองมีการระบุขอ
กําหนดหรือขอจํากัดประเภทกิจกรรมการใชที่ดินของพื้นที่นั้นๆ ดวย เพื่อใหผูครอบครองที่ดิน ทราบกอนที่จะทํา
การซื้อหรือครอบครอง วาสามารถทํากิจกรรมอะไรไดบางในพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู เชน สามารถปลูกสรางที่
อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวได แตไมสามารถสรางคอนโดมิเนียมได สามารถสรางโรงงานหรือทําการเกษตรประเภทใด
ไดบาง เปนตน โดยอาศัยระบบขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ ดังตัวอยางที่ทางคณะทํางานไดจัดทําขึ้น เปนแนว
ทางในการกําหนดเขตการใชประโยชน  
 สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อดูแลรักษาพื้นที่คุมครองเพื่อการเกษตรนั้น ควรใชวิธีการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการในหลากหลายสาขาวิชา (Multi – disciplinary) ทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ กระบวนการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและดูแลการใชประโยชนพ้ืนที่ เชน 
กฎหมายผังเมือง มาตรการทางดานภาษี (Tax) เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน มาตร
การทางดานการสงเสริมการตลาด เชน การสงเสริมการสงออก  และกระบวนการในการใหการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ เชน การเผยแพรและใหความรู การสรางสถานที่เก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไดรับการ
สงเสริม หรือการประกันราคาพืชผล เฉพาะในพื้นที่ที่กําหนดใหปลูกพืชชนิดนั้นๆ เปนตน  
 ซึ่งมาตรการตางๆ ที่ใช มิเพียงแตตองคุมครองใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมแลว ยังตองสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมทางดานการเกษตรในพื้นที่
ดังกลาว ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ ทั้งดานการประกันราคาใน
แบบจํากัดโซน มาตรการทางดานภาษี การสรางสาธารณูปโภคพื้นทางดานการเกษตร เชน ถนน ระบบชล
ประทาน สถานที่เก็บพืชผลการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร รวมไปถึงการจัดตั้งหนวยงานเพื่อสงเสริม เผยแพร
และใหความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดเกษตรกรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางมั่นคง มีรายไดสามารถเลี้ยงดูครอบครัว และยกระดับฐานะความเปนอยูใหทัดเทียมกับการประกอบอาชีพ
อื่นๆ ได จึงจะสามารถทําใหการจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม สามารถดําเนินไปไดอยางยั่งยืน  
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ภาพที่ 3-3   ผังแสดงกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
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ชนิดปาไม 
(FOREST_T) 

ขอบเขตปาไมตามกฎหมาย
(FOREST_U) 

ชนิดปาไมในเขตปา 
(FTU_2003) 

3.2  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
3.2.1 หลักการและเหตุผล 

ปาไม ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ เปนปจจัยสําคัญในการสรางสมดุลใหแกระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม ที่สําคัญคือเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด ชวยทําใหอากาศชุมช้ืน      
มีฝนตกตามฤดูกาล และชวยปองกันน้ําทวม   แตในปจจุบัน พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว      
จากรอยละ 53.33 ในป 2504 เปน รอยละ 29.40 ในป 2528 และเหลือเพียงรอยละ 25.28 (129,772 ตารางกิโลเมตร) 
ในป 2541 (กรมปาไม, 2543) 

พ้ืนที่ภาคกลาง ถือเปนหนึ่งพื้นที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งถึงแมพ้ืนที่ปาไมจะมีจํานวนไมมากนัก 
แตก็มีความสําคัญของการแกไขปญหาในดานอื่นๆ อยางมาก โดยเฉพาะปญหาน้ําทวม ซึ่งหากสามารถอนุรักษ
และเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมากขึ้นได ก็จะสงผลโดยตรงตอการลดผลกระทบ และความรุนแรงของปญหาน้ําทวมและ
ภัยแลงในเขตลุมน้ําทั้งสองนี้ไดอยางมีนัยสําคัญ  

ผลจากการบุกรุกพื้นที่ปา การทําไรเลื่อนลอย การเขายึดครองพื้นที่โดยผิดกฎหมาย ฯลฯ ทําใหพ้ืน
ที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการปาไม ที่มีความสําคัญเปนอันดับ
แรกคือ การหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาไมใหสัมฤทธิผลในเบื้องตนกอน แลวจึงคอยทําการฟนฟูสภาพปาไมใหกลับ
อุดมสมบูรณ ซึ่งกระบวนการดังกลาว ตองอาศัยการติดตาม (Monitoring) ตรวจสอบการรุกล้ําพื้นที่ปา หรือการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตางๆ ที่ต้ังอยู ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่ปาไม อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) และเทคโนโลยีการ
สํารวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการขอมูลในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 
จะชวยใหหนวยงานภาครัฐ และบุคลากรซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม สามารถเขาถึงขอมูล 
และติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลง และความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการ
วางมาตรการในการอนุรักษพ้ืนที่ปาไมอยางยั่งยืน 

 

3.2.2 วิธีการศึกษา 
นําขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจําแนกของเขตพื้นที่ปา และพื้นที่ปาผานกระบวนการ

วิเคราะหดวยการซอนทับรวมกับพื้นที่ที่ไดจากการแปลขอมูลดาวเทียมจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
และประโยชนใชสอยในพื้นที่ปา (ดังรูป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4   ภาพแผนผังการวิเคราะหเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
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3.2.3 ผลการดําเนินการ 
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและประโยชนใชสอยในพื้นที่ปาและพื้นที่ปาที่อยูนอก

การควบคุมดูแลของหนวยภาครัฐ (ดังรูป) เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หรือมีแนวนโยบายในการ
พัฒนาและฟนฟูจากแนวทางการศึกษาพื้นที่จากปจจัยตางๆ ขางตน ประกอบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-5   ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและประโยชนใชสอยในพื้นที่ปา 
 
 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและประโยชนใชสอยในพื้นที่ปาและพื้นที่ปาที่อยูนอกการ
ควบคุมดูแลของหนวยภาครัฐ ของพื้นที่ศึกษาดังนี้ 

 

 

ขอมูลขอบเขตปา 
ที่ไดรับการดูแลจาก

ภาครัฐ (ไร) 

ขอมูลขอบเขตปา 
ที่ไดจากการแปล 

ขอมูลดาวเทียม (ไร) 

พ้ืนที่ที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลง (ไร) 

ในเขตพื้นที่ปา    
- ขอบเขตพื้นที่ปาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

41,753.74 4.97 41,748.77 

- ขอบเขตพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษ 

247.67 134.69 112.98 

- ขอบเขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 4,139.26 112.28 4,026.98 
นอกเขตปาสงวนแหงชาติ 19.87 148.5 128.63 
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3.2.4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรปาไม 
 

ปญหาในการจัดการทรัพยากรปาไม ถือเปนปญหาสําคัญในระดับประเทศ เพราะทรัพยากรปาไม 
คือแหลงทรัพยากรที่สําคัญของมนุษยชาติ เพราะนอกจากจะเปนที่มาของปจจัย 4 แลว ยังเปนสถานที่สําคัญใน
การสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ทั้ง ทรัพยากร ปาไม สัตวปา ดิน น้ํา และอากาศ ฯลฯ ปจจุบัน 
พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งในแงของคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity) จากรอย
ละ 53.33 ในป 2504 เปน รอยละ 29.40 ในป 2528 และเหลือเพียงรอยละ 25.28 (129,772 ตารางกิโลเมตร) ในป 
2541 (กรมปาไม, 2543) ซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา โดยปญหาที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ ปญหาน้ําทวม ดิน
ถลม และปญหาภัยแลง ซึ่งเปนผลจากการสูญเสียทรัพยากรปาไมและพื้นที่ปาไมโดยตรง  

การจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ตองกระทําอยางเปนระบบ ทั้งในแงของการแกปญหา การ
ควบคุมและปองกัน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรปาไมใหมีความอุดมสมบูรณตลอดไป ซึ่งตองสรางสมดุลระหวาง
การใชประโยชนและการรักษาควบคูกันไป จากการประยุกตใชฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
บริหารเพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาไม สามารถเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ ได
ดังนี้ 

1. การแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม 
ถือเปนประเด็นสําคัญ เรงดวนที่หนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นตองให

ความสําคัญกับการหยุดและยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาไมใหไดโดยเร็วที่สุด การประยุกตใชระบบฐานขอมูลการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร โดยการใชขอมูลเชิงพื้นที่ของของเขตปาไมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งเปนขอบเขตปาไมเดิม มาทําการวิเคราะหรวมกับขอมูลการสํารวจระยะไกล โดยการแปล
ความหมายจากขอมูลภาพถายดาวเทียม (Satellite) ซึ่งบันทึกขอมูล ณ ปปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ วามีการลด
ลง หรือเพิ่มขึ้นหรือไมอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม ซึ่งแสดงถึงพื้นที่
ปาที่ถูกบุกรุก ซึ่งหนวยงานภาครัฐตองเรงเขาไปยับยั้ง และแกไขโดยเรงดวน โดยอาศัยมาตรการทั้งทางดาน
นิติศาสตร และรัฐศาสตร เพื่ออพยพโยกยาย และดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2. การควบคุมและปองกันการบุกรกพื้นที่ปาไม 
กระบวนการในการควบคุมและปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม เปนขั้นตอนตอเนื่องจากการแก

ไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม ซึ่งมาตรการและแนวนโยบายที่ใช ควรใชทั้งมาตรการในการสงเสริม และให
ความรูเพื่อเห็นความสําคัญของทรัพยากรปาไม และมาตรการในการปองปราม ดวยการทบทวน แกไข และปรับ
ปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิผลในการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ รวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ 
เชน การใชเทคโนโลยีในการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม ดัง
เชนไดนําเสนอไวในผลการศึกษาขางตน โดยจุดเดนของการใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล คือ มีตนทุนต่ํา 
และความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ไดทั่วถึง ซึ่งสามารถกระทําไดในหลายชวงเวลา ขึ้นอยูกับเสนทางวงโคจร
ของดาวเทียม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุมและปองกันการบุกรุกพื้น
ที่ปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวของ ยังสามารถนําไปใชในการวางแผนเพื่อเฝาระวัง วางแผนในการประชาสัมพันธ ใหความรู เพื่อสรางเครือ
ขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ปาไม ใหมีสวน
รวมในการดูแล รักษา และปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไมไดอยางเปนพลวัต  
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3. การฟนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรปาไม 
การจัดการทรัพยากรปาไม มิไดหมายความถึงเพียงการดูแลมิใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไม และ

การเรงปลูกปา โดยการนําตนไมไปปลูกในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเทานั้น แตหมายถึง การดูแลรักษาความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรปาไม ซึ่งหมายความถึงความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio - diversity) ในดานตางๆ ของสิ่ง
มีชีวิตในปาไม เชน สัตวปา และพรรณพืช ความอุดมสมบูรณของดิน แมน้ํา ลําธาร ฯลฯ ซึ่งมีความสัมพันธกันใน
ระบบนิเวศและหวงโซอาหาร ซึ่งการฟนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรปาไมนั้น ควรเริ่มจากการสํารวจถึงความ
หลากหลายทางชีวิภาพของสิ่งมีชีวิต (Data inventory) เพื่อจัดทําบัญชีทรัพยากรปาไม เพื่อนําไปใชในการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ โดยบัญชีทรัพยากรปาไมนั้น จะสามารถนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบถึงความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะสมาชิกของระบบนิเวศปาไมที่มีความออนแอที่สุด เชน กลวยไมบางชนิด 
หรือมอส และไลเคนบางประเภท ซึ่งมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอม 
จะเปนตัวช้ีวัด (Indicator) ที่ดีเยี่ยมในการบงบอกถึงสุขภาวะและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม  

4. การบริหารจัดการใชประโยชนทรัพยากรปาไม 
เนื่องจากทรัพยากรปาไม มีความสําคัญตอสังคมมนุษยอยางมากมายมหาศาล ทั้งในแงของการ

เปนแหลงของปจจัย 4 ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการรักษาสมดุลของระบบ นิเวศและสิ่งแวดลอมแลว การจัด
การทรัพยากรปาไม โดยกีดกันประชาชน ออกจากการใชประโยชนทรัพยากรปาไม จึงดูจะเปนแนวทางที่คับแคบ 
อับจน และดูถูกภูมิปญญาของมนุษยชาติอยางรายแรง เพราะคนกับปา มิอาจแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด แนว
นโยบายในการกีดกันประชาชนออกจากปา ของหนวยงานภาครัฐในอดีตที่ผานมา จึงไดสรางปญหาและความขัด
แยงที่รุนแรงและเจ็บปวดใหกับประชาชนมาโดยตลอด การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม ในแงมุมตางๆ เชน 
การทองเที่ยว การเปนแหลงสมุนไพรและยารักษาโรค การเปนครัวหลังบานของประชาชนในพื้นที่ เปนตน  ค ว ร
ไดรับการวางแผนและมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยการจัดแบงเขต (Zone) การใชประโยชนทรัพยากร
ปาไม เชน ปาไมเพื่อการอนุรักษ ปาไมเพื่อการทองเที่ยว ปาไมเพื่อการใชประโยชนของชุมชน เปนตน ขึ้นอยูกับ
สถานภาพและความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรปาไม โดยแนวนโยบายที่สงเสริมการมีสวนรวม และสราง
จิตสํานึกที่ดีใหเกิดขึ้นกับคนในสังคม นาจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการทรัพยากรปาไม เพื่อให เ กิ ด
ประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของ และเปนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
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ภาพที่ 3-6   ผังแสดงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
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3.3  การประยุกตใชงานฐานขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม 
3.3.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดเผชิญกับความเสียหาย จากภัยพิบัติตามธรรมชาติอยูเกือบทุกป การเกิดน้ําทวมใน
ลุมน้ําตาง ๆ ของประเทศนั้นมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-
อากาศโดยรวมของโลกที่นับวันจะมีความแปรปรวนและมีความซับซอนที่สงผลกระทบถึงกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ภาคกลางซึ่งเปนที่ราบลุม และเปรียบเสมือนอูขาวอูน้ําของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ชลประทานเพื่อการเกษตร 
รวมถึง  กวา 7.5 ลานไร (จากพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ กวา 32 ลานไร) ความเสียหายที่เกิดขึ้นคงจะไมไดเกิด
เฉพาะกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งสาธารณูปโภคของรัฐเทานั้น แตจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ที่เกี่ยวพันเปนลูกโซอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรกรรม ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หลักของประเทศซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในที่สุด และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) และเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing : RS) นั้นเปนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่มีประโยชนและมีประสิทธิภาพอยาง
มากตอการจัดเก็บขอมูล การจัดทําฐานขอมูล การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล การสังเคราะห การคาด
การณ และจัดทําแบบจําลองเพื่อคาดการณปรากฏการณตาง ๆ ลวงหนา ในการบริหารจัดการกับปญหาน้ําทวมใน
พ้ืนที่ราบลุมที่มีสภาพน้ําทวมเกิดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งเมื่อนํากรอบแนวคิดทางทฤษฏีพ้ืนฐานในเชิงวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการน้ําทวม มาประยุกตเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําแบบจําลองที่สามารถ
กําหนดขอจํากัดและทางเลือกในลักษณะตาง ๆ เพื่อเตรียมการปองกันและเตือนภัย รวมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม โดยการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ําทวมอยางเปนระบบ ซึ่งตองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผนวกกับการนําขอมูลขาวสารที่ไหลเวียนอยางเปนระบบจากหนวยงาน
ตางๆ มาทําการวิเคราะหเพื่อเตรียมการ และคาดการณผลกระทบลวงหนา รวมถึงการใหความชวยเหลือระหวาง
วิกฤตที่ตองกระทําอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ใน
การวิเคราะหแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวม จะชวยใหหนวยงานตางๆ และเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ
สามารถวางแผนการปฏิบัติการ และกําหนดแนวนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหาภัยพิบัติน้ําทวมไดอยาง
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

3.3.2 วิธีการศึกษา 
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมีปจจัยสําคัญ 2 ประการในการพิจารณา ไดแก 

ก.  ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological) 
• ลักษณะขอมูลฝน 
R = A M  
โดย R = คาขอมูลฝน 

A = ปริมาณฝนรวมรายป ในป พ.ศ. 2545 
M = ปริมาณฝนวันที่ 10 กันยายน 2545 (ชวงเวลาที่สนใจ) 
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• คาความชื้นของดินอันเนื่องมาจากฝน 

ปรับปรุง และอางอิงการคํานวณคาดัชนีความชื้นของดินอันเนื่องมาจากฝนที่ใชในการพิจารณาการ
เกิดน้ําทวมฉับพลันของกองอุตุนิยมวิทยาอุทก กรมอุตุนิยมวิทยา ใชคา 0.8 เปนตัวคูณหาคาถดถอยประจําวันโดย
การคํานวณจากสูตร 

API(i)  =  K API(o)  
โดย API(i) = คาดัชนีความชื้นในวันที่ทําการคํานวณ 

API(o) = คาดัชนีความชื้นในวันกอนทําการคํานวณ 1 วัน 
K = 0.8 

HOMS Component J, 1985 กลาววาคาดัชนีความชื้นของดินอันเนื่องมาจากฝนที่ใชในการพิจารณา
นั้นไมควรมีคามากกวา 150 มิลลิเมตร เพราะพื้นดิน ณ สถานีที่มีคาดัชนีความชื้นของดินตั้งแต 150 มิลลิเมตรขึ้น
ไปจะอิ่มตัวไปดวยน้ํา และจะเริ่มมีการเจิ่งนองของน้ํา ณ จุดนั้นๆ  

ข.  ขอมูลทางกายภาพ  
P = S T  
โดย P = ลักษณะขอมูลทางกายภาพที่มีสวนเอื้อตอการเกิดพิบัติภัย 
  S = ขอมูลความชัน (Slope Degree/Percentage) 
  T = ขอมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) 

แลวนํามาพิจารณาพื้นที่ เสี่ยงตอพิบัติภัยทางกายภาพรวมกับ  ขอมูลทิศทางความชัน  (Slope 
Direction) เพื่อหาทิศทางการไหลของน้ํา และขอมูลพ้ืนที่รับน้ํา (Catchment Area)  

จากปจจัยขอมูลลักษณะฝนและปจจัยทางกายภาพตองนํามาประกอบเปนคาคะแนน (Score) และ
ตองจัดลําดับความสําคัญตามการใหคาน้ําหนัก (Weight) จากแตละปจจัย เพื่อเขาสูกระบวนการวิเคราะหรวมกัน
ทางสถิติ (Statistic) ดวยวิธีการซอนตารางกริดของขอมูลแตละกลุมเงื่อนไข (Matrix) เพื่อใหไดพ้ืนที่ที่มีโอกาส
เกิดพิบัติภัยดังนี้ 

F = R API(i) P 
โดย F = พ้ืนที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 

R = คาขอมูลฝน 
API(i) = คาความชื้นของดิน 
P = ลักษณะขอมูลทางกายภาพที่มีสวนเอื้อตอการเกิดพิบัติภัย 

โดยคณะทํางานไดใชขอมูลเรดาร เดือนกันยายน 2545 ที่แสดงพื้นที่น้ําทวมในชวงเวลานั้นมาเปน
ชวงเวลาทางตนแบบในการหาพื้นที่รับน้ําภาคกลางในฤดูน้ําหลาก รวมกับขอมูลทุติยภูมิที่ผานกระบวนการ
วิเคราะหเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ในดานตางๆ มาผานกระบวนการวิเคราะหดวยวิธีการซอนทับ จะทําใหทราบถึงพื้นที่
ที่มักจะมีโอกาสเกิดน้ําทวม (ดังรูป)  
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ขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลกายภาพ ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

ขอมูลดาวเทียมเรดาร 

แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 

- แผนที่เสนชั้นความสูง 
- แผนที่ความชัน 
- แผนที่ทิศทางของความลาดชัน 
- แผนที่พื้นที่รับน้ํา 

- ขอมูลฝน 
- ขอมูลความชื้นของดิน 

 
 

ภาพที่ 3-7  แผนผังการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-8  ภาพแสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม และช้ันขอมูลขอบเขตการปกครอง 
 
3.3.3 ผลการดําเนินการ 

 

ทีมวิจัยไดจําแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมออกเปน 4 ระดับ ไดแก (1) พ้ืนที่ที่มีโอกาส
เกิดพิบัติภัยน้ําทวมนอย  (2) พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมปานกลาง  (3) พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม
มาก และ(4) พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากที่สุด ตามลําดับ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของ
การมีโอกาสเกิดพิบัติภัยในแตละพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ที่มักจะเกิดพิบัติภัยเสมอ 

หมูบาน ขอบเขตการปกครอง

เขตเทศบาล การใชที่ดินพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม 
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จากการศึกษาพบวาการวิเคราะหหาพื้นที่ดวยการใชขอมูลทุติยภูมิเพียงอยางเดียวอาจทําใหพ้ืนที่ที่มี
โอกาสเกิดพิบัติภัยคลาดเคลื่อนได เนื่องจากการใชประโยชนในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนมีการตัด
ถนนใหม  การสรางเขื่อน เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอาจชวยลดปญหาในพื้นที่หนึ่ง แตอาจเพิ่มปญหาในอีกพื้น
ที่หนึ่งแทน ดังนั้นการติดตามสภาวการณน้ําทวมในฤดูน้ําหลากแตละปจากขอมูลดาวเทียมจะสามารถเขาใจสภาพ
ของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงทั้งดานการใชประโยชนที่ดิน ทิศทางการไหลบาของน้ํา และสภาวะน้ําทวมขังในฤดูน้ํา
หลากได จึงมีความจําเปนที่ตองมีการนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนที่ 

บริเวณพื้นที่ศึกษาพบวาหมูบานที่มักมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากที่สุดมีทั้งหมดประมาณ 705 
หมูบาน ที่จะกระจายอยูตามเขตการปกครองที่อยูในพื้นที่สีแดง (ดังรูป)  และเมื่อซอนทับกับขอมูลขอบเขตการ      
ปกครองก็จะทราบวาพื้นที่ใดที่มีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวม (ดังตาราง) เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน 
หรือมีแนวนโยบายในการพัฒนาและวางแผนจัดการพื้นที่จากแนวทางการศึกษาพื้นที่จากปจจัยตางๆ ขางตน 
ประกอบตอไป 
  

พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากท่ีสุด 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ หนองขนาก 
  บานรอม 
  ทาเรือ 
  ทาเจาสนุก 
  ศาลาลอย 
  วังแดง 
  โพธิ์เอน 
  ปากทา 
 นครหลวง ทาชาง 
  พระนอน 
  แมลา 
  บางพระครู 
  สามไถ 
  บางระกํา 
  นครหลวง 
  บานชุง 
 บางไทร บานมา 
 บางปะหัน บานขลอ 
  ตาลเอน 
  ทางกลาง 
  หันสัง 
  บางเพลิง 
  ตานิม 
  เสาธง 
  บางนางรา 
  บางปะหัน 
 บานแพรก สองหอง 
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พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากท่ีสุด 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

  คลองนอย 
  บานแพรก 
  สําพะเนียง 
 ภาชี ไผลอม 
 มหาราช บานใหม 
  บานนา 
  โรงชาง 
  พิตเพียน 
  เจาปลุก 
  บานขวาง 
  บางนา 
  น้ําเตา 
  กะทุม 
  ทาตอ 
  มหาราช 
  หัวไผ 
  บานใหม 
ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง 
  ศิลาทิพย 
  นิคมลํานารายณ 
  บัวชุม 
  ลํานารายณ 
  ทามะนาว 
  ทาดินดํา 
  ชัยบาดาล 
 ทาวุง บางลี่ 
  เขาสมอคอน 
  มุจลินท 
  โคกสลุด 
  บางงา 
  ทาวุง 
  บางคู 
  หัวสําโรง 
  โพตลาดแกว 
  ลาดสาลี่ 
  บานเบิก 
 บานหมี่ บานชี 
 เมืองลพบุรี บางขันหมาก 
  ทาหิน 
  พรหมาสตร 
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พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากท่ีสุด 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

  โพธิ์เกาตน 
  โคกลําพาน 
  ตะลุง 
  โพธิ์ตรุ 
  ทายตลาด 
  ดอนโพธิ์ 
  งิ้วราย 
  สี่คลอง 
  บานขอย 
  โกงธนู 
สระบุรี ดอนพุด ดงตะงาว 
  ไผหลิ่ว 
  บานหลวง 
 บานหมอ สรางโศก 
  บางโขมด 
  ตลาดนอย 
  หรเทพ 
  บานหมอ 
  โคกใหญ 
  ไผขวาง 
 หนองโดน หนองโดน 
  บานกลับ 
  บานโปรง 
  ดอนทอง 
สิงหบุรี ทาชาง วิหารขาว 
  ถอนสมอ 
  พิกุลทอง 
 พรหมบุรี พรหมบุรี 
  หัวปา 
  โรงชาง 
  บานแปง 
  บางน้ําเชี่ยว 
  พระงาม 
  บานหมอ 
 เมืองสิงหบุรี ตนโพธิ์ 
  มวงหมู 
  จักรสีห 
อางทอง ไชโย ตรีณรงค 
  จรเขรอง 
  ชัยฤทธิ์ 
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พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพิบัติภัยน้ําทวมมากท่ีสุด 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

  ไชโย 
  ไชยภูมิ 
  หลักฟา 
  ราชสถิตย 
  ชะไว 
  เทวราช 
 ปาโมก สายทอง 
 โพธิ์ทอง องครักษ 
  บางระกํา 
  บางเจาฉา 
  โคกพุทรา 
  อินทประมูล 
  อางแกว 
  บางพลับ 
  สามงาม 
 เมืองอางทอง ตลาดกรวด 
  ปางิ้ว 
  ยานซื่อ 
  ศาลาแดง 
  ตลาดหลวง 
  บานรี 
  บานอิฐ 
  บางแกว 
  โพสะ 
  บานแห 
  คลองวัว 
  หัวไผ 
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3.3.4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการปญหาน้ําทวม 
 ปญหาน้ําทวม และดินถลม ถือเปนปญหาที่เกิดซ้ําซาก และยังไมไดรับการแกไข และการวางแผน
ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึ่งเปนภาพที่เห็นกันจนชินตาอยูทุกป ที่มีภาพของรถบรรทุกขนสิ่งของและ
อุปกรณยังชีพ ไปสงตามพื้นที่น้ําทวม หรือภาพของการจัดงานรองเพลงการกุศล เพื่อขอบริจาคเงินชวยผูประสบ
ภัยจากน้ําทวม มีใหเห็นกันแทบทุกปก็วาได ซึ่งปญหาดังกลาว เกิดจากการขาดการวางแผนและขาดการบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาวางแผนและแกไขปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งที่ผานมา เปนไปในลักษณะที่ตางคนตาง
ทํา และทําเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตเทานั้น ภาพของพิบัติภัยน้ําทวมซ้ําซาก จึงเปนสิ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะ
ปญหาที่เกิดจากการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพ การตัดไมทําลายปา รวมถึงการกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไมไดคํานึงถึงผลกระทบ เชน การสรางถนนขวางทางน้ําหลาก การอนุญาตกอสราง
อาคารขวางทางระบายน้ําตามธรรมชาติ เปนตน  
 จากการประยุกตใชระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร ในการ
วิเคราะหหาแนวทางในการจัดการปญหาน้ําทวมนั้น จะพบวา สามารถประยุกตใชความสามารถของระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร และระบบการสํารวจขอมูลระยะไกล ในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม 
ดังแสดงขางตน ซึ่งเปนการใชขอมูลเชิงพื้นที่ ในดานตางๆ มาทําการวิเคราะหหาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ที่
มีสวนเอื้อตอการเกิดพิบัติภัยน้ําทวม เชน ขอมูลความชัน (Slope Degree/Percentage) ขอมูลทิศทางความชัน 
(Slope Direction) ขอมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) ขอมูลพ้ืนที่รับน้ํา (Catchments Area) คาขอมูลฝน       คา
ความชื้นของดิน ฯลฯ ซึ่งจะไดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม ที่หนวยงานภาครัฐ สามารถนําไปใชในการ
วางแผนการแกไขปญหาไดทันที ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการปญหาพิบัติภัยน้ําทวมนั้น ควรบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ ทั้งกอนและหลังการเกิดพิบัติภัย จึงจะสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-9  ภาพแสดงผังการจัดการปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ จากน้ําทวม 
 
  

การปองกัน

การเตรียมการ การแกไขขณะเกิดวิกฤต

การประเมินความเสียหาย 
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 แนวคิดในในการจัดการภัยพิบัติน้ําทวม ควรกระทําอยางเปนระบบ และเนนการปองกัน (Actives) 
มากกวาการแกไข ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการพิบัติภัยน้ําทวมอยางยั่งยืน มีดังตอไปน้ี   
1. การปองกัน (Prevent) กระบวนการในการปองกันภัยพิบัติ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

• การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่  
• การจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM) 
• การวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม  
• การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การควบคุมการกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลตอการระบายน้ําในพื้น

ที่ การวางทอ ขุดลอกคลอง การสรางเขื่อน ฝาย อางเก็บน้ํา การวิเคราะหเสนทางการไหลของน้ํา ฯลฯ ) 
• การปรับปรุงและทดสอบแบบจําลองน้ําทวม (Flood Model) 

2. การเตรียมการ (Prepare) 
• การติดตามสภาพน้ําฝน – น้ําทา (ในแมน้ํา) น้ําในที่ราบลุม (น้ําทุง) ในเชิงปริมาตรและความเร็ว 
• การทดลองสรางสมมุติฐานจากแบบจําลองน้ําทวม (Scenario) 
• การเตรียมอพยพโยกยาย คน สัตวและสิ่งของ 
• การประชาสัมพันธ/การเตือนภัย 
• การสรางเขื่อนหรือแนวกั้นน้ําทวม (การวางกระสอบทราย) 

3. การแกไข (Crisis) 
• การลดความรุนแรงของวิกฤต (เชน การเรงบายน้ํา) 
• การวิเคราะหสถานการณน้ําทวมในแตละวัน 
• การใหความชวยเหลือผูประสบวิกฤติ (การแจกจาย อาหาร น้ําดื่ม เครื่องนุงหมและยารักษาโรค) 
• การเคลื่อนยายผูประสบวิกฤติ ออกนอกพื้นที่ 
• การฟนฟูสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย 

4. การประเมินความเสียหาย (Assess) 
• การวิเคราะหและประเมินพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากวิกฤต 
• การจัดทําบัญชีรายการความเสียหาย 
• การวางแผนในการบูรณะสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 

 กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการพิบัติภัย โดยการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
ขอมูลในฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารขางตน จะสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการจัด
การปญหาพิบัติภัยธรรมชาติในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล มาก – นอย เพียงใด ปจจัยแหงความสําเร็จ 
(Key success factor) นั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการรวมมือ และประสานงานในการวางแผนของหนวยงาน
ตางๆ ของภาครัฐ รวมกัน เชน กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทําหนาที่ในการตรวจวัดและคาดการณสภาพภูมิอากาศลวง
หนา กรมชลประทาน ซึ่งทําหนาที่ในการจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางดานระบบน้ําโดยตรง ทั้งการกักเก็บ 
และการปลอยระบาย กรมการผังเมือง ซึ่งทําหนาที่ในการวางผัง และควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่ รวมไปถึงกรมการปกครอง (สํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน) ซึ่งทําหนาที่โดย
ตรงในการดูแลขณะเกิดพิบัติภัย เปนตน ซึ่งหนวยงานทั้งหลายดังกลาวขางตนมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ตามกรอบภารกิจของตนเอง ใหสอดคลองตามกระบวนการและขั้นตอนทางวิชาการดังกลาวขางตนไดอยูแลวใน
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ระดับหนึ่ง แตถามีการบูรณาการในการบริหารจัดการรวมกัน อยางมีระบบและเปนลําดับอยางตอเนื่องและเชื่อม
โยงกัน โดยมีกรอบกระบวนการที่แนนอนในแตละชวงเวลาที่สามารถตอบประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม โดย
อาศัยและมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม มาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการจัดเก็บ 
วิเคราะหและประมวลผลแบบจําลอง จากขอมูลเชิงพื้นที่ที่ตองใชในการจัดการรวมกันอยางถาวร มาใชในการ
บริหารจัดการเชิงรุกอยางเปนพลวัต (Dynamics) ก็จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
ปญหาน้ําทวมอยางแทจริง โดยเฉพาะการบริหารจัดการอยางเปนระบบที่มีแกนกลางที่ถาวรและตอเนื่อง มีผูรับผิด
ชอบที่ชัดเจนในการสั่งการและตัดสินใจอยางมีลําดับตอเนื่องกันเชื่อมโยงกัน ทําการประสานงานและบูรณาการ
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานดังกลาวขางตน ใหสอดคลองตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัด
การภัยพิบัติน้ําทวมดังกลาวขางตน โดยเนนถึงการปองกันปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มากกวาการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาโดยเนนการจัดการที่สามารถบูรณาการภารกิจที่เก่ียวของกันไดอยางเปนระบบ ท่ีใชกรอบพื้นที่
ของลุมน้ําหลักของประเทศเปนกรอบแนวคิดในการจัดการอยางยั่งยืนตอไป 
 
3.4  การประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ Resource Mapping  

 

การดําเนินงานของโครงการ ฯ ในสวนการประยุกตใชงานฐานขอมูลดาน Resource Mapping รวม
กับฐานขอมูลดาน Skill Mapping นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชขอมูลดาน Skill Mapping ที่ทําการสํารวจมาเชื่อมโยง
กับขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อวิเคราะห และนําเสนอในเชิงพื้นที่ รวมถึงกรอบแนว
ทางและนโยบายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชนภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ 
และการตลาดผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน    

 

โดยการดําเนินงานนั้น จะกระทําภายใตขอกําหนดการศึกษาของโครงการ (TOR) ซึ่งกลาวโดยสรุป
คือ  พ้ืนที่ ศึกษาครอบคลุมพื้นที่  11 จังหวัดภาคกลางไดแก  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุรี 
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 

 

1. ศึกษา รวบรวม แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม และสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน  
ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑหลักของแตละทองถิ่น 

2. ออกแบบฐานขอมูลและจัดทําโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเรียกใชงาน
ฐานขอมูลดาน Resource Mapping และ Skill Mapping รวมถึงการวิเคราะหความสัมพันธใน
เชิงพื้นที่ 

3. การกําหนดสมมติฐาน จากวิเคราะหความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะ
ความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑในแตละพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง โดยใชฐานขอมูล
จาก Skill Mapping และ Resource Mapping ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) รวม
กันโดยโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
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4. จัดทําแผนที่ (Map) แสดงความสัมพันธของชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ 
และการตลาดผลิตภัณฑหลักในแตละพื้นที่  11 จังหวัดภาคกลาง เพื่อเปนตนแบบในการจัดทํา
แนวทาง มาตรการ และนโยบายในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

5. เสนอแนะแนวทาง มาตรการและนโยบายเบื้องตนในการสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตชุมชน  
ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑหลักในแตละพื้นที่ 11 จังหวัด
ภาคกลาง 

ภาพที่ 3-10  แผนการดําเนินงานโครงการการประยุกตใชงานฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ ฐานขอมูล 
Resource Mapping 

 

3.4.1 ผลการศึกษา 
สามารถสรุปผลการศึกษาในการประยุกตใชงานฐานขอมูลดาน Resource รวมกับฐานขอมูลดาน 

Skill โดยแบงออกเปนหัวขอไดดังนี้ 
1. แนวคิดในการประยุกตใชฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ ฐานขอมูล Resource Mapping 

นั้น มีพ้ืนฐานในการนําศักยภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชงานในสวนของการประยุกตใชรวม
กันระหวางขอมูลดาน  Skill ซึ่งเปนขอมูลอรรถาธิบายที่ไดทําการสํารวจจากภาคสนาม  โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนํามาวิเคราะหและสรุปผลในเชิงพื้นที่โดยอางอิงกับ
ตําแหนงหมูบาน และความสัมพันธกับขอมูลทางทรัพยากร (Resource) อยางไรในเชิงพื้นที่ ที่จะสามารถตอบคํา
ถามไดวา ขอมูลทางดาน Skill มีอะไรบาง อยูที่ไหน เปนอยางไร และมีความเหมาะสมตอสภาพทางกายภาพ รวม

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 
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ถึงเศรษฐกิจและสังคมหรือไม อยางไร จะใชเปนตัวชวยหาคําตอบไดมากยิ่งขึ้นกวาการวิเคราะหดวยระบบสาร
สนเทศโดยทั่วไป (MIS) จึงเปนแนวคิดในการนํามาประยุกตใช 

2. ผลการออกแบบและจัดทําโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเรียกใชงานฐาน
ขอมูลดาน Resource Mapping และ Skill Mapping  

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

 ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธของกลุม  Skill ซึ่ งแสดงโครงสรางฐานขอมูล  (Data 
Structure) และ พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยไดกลาวไวในสวนของรายงาน
โครงสรางฐานขอมูลและพจนานุกรมขอมูลในกลุมของ Skill โดยมีขอมูลหลักอยู 6 ดาน
ไดแก  
- ขอมูลดานทักษะความชํานาญ 
- ขอมูลดานการตลาด 
- ขอมูลดานภูมิปญญา 
- ขอมูลดานบุคคล 
- ขอมูลรูปภาพ 
- ขอมูลคะแนนศักยภาพ 
 ขอมูลเชิงพื้นที่ของกลุม Resource ซึ่งแสดงโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) และ 

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยไดกลาวไวในสวนของรายงานโครงสรางฐาน
ขอมูลและพจนานุกรมขอมูลในกลุมของ Resource โดยมีขอมูลหลักอยู 9 ดาน จํานวน 23 
ช้ันขอมูลไดแก  
- โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
- การเกษตรกรรม (Agriculture) 
- ธรณีวิทยา (Geology) 
- ปาไม (Forest) 
- ทรัพยากรน้ํา (Water) 
- สภาพอากาศ (Weather) 
- ดิน (Soil) 
- ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration) 
- ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 
 การเชื่อมโยงขอมูลดาน Skill และ Resource เพื่อเรียกใชงานและนําเสนอในโปรแกรม

ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Resource and Skill Mapping Application) โดยมี
รูปแบบการเชื่อมโยงขอมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 3-11  ภาพแสดงการเชื่อมโยงขอขอมูลระหวาง Skill mapping และ Resource Mapping 
 

 ในสวนของการจัดทําโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ทางคณะทํางานไดทํา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเรียกใชงานฐานขอมูลดังกลาว โดยเขียนชุดคําสั่ง 
(Customization) บนซอฟตแวร ArcView  ใหสามารถทําการสืบคนขอมูล แสดงขอมูล และนําเสนอขอมูล ในรูป
แบบแผนที่ โดยพัฒนาใหมีการใชงานที่งายขึ้น รายการเมนูตางๆ ภายในโปรแกรม ยังคงประกอบไปดวยเมนูหลัก 
ๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2  และจะปรากฏรายการเมนูเพิ่มเติมเปนเมนูภาษาไทย 4 เมนู ซึ่งมีรายการยอยดังนี้ 
คือ 

 สอบถามขอมูล 
 แผนที่ทรัพยากร 
 Resource Application 
 พิมพผลลัพธ 

 
 
 

 
 ชุดเมนู “สอบถามขอมูล” ที่ปรากฏบน Menu Bar เปนกลุมเมนูที่แสดงขอมูลทักษะ และความชํานาญ (Skill 

Mapping) เช่ือมกับขอมูลเชิงพื้นที่ดวยการแสดงขอมูลผานตําแหนงหมูบาน ตามลักษณะการเลือกใชเมนูยอย 
2 ชุด ไดแก 
 

 
 

กลุม Resource 

กลุม Skill 

SQL Connect 
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 ชุดเมนูยอย “ตามพื้นที่ขอบเขตการปกครอง” 
o โดยสามารถคนหาขอมูลตามเขตการปกครอง 
 

 
 
 

 ชุดเมนูยอย “ตามประเภททักษะความชํานาญและผลิตภัณฑ (Skill)” โดยคนหาขอมูลตามรายการที่ตองการ 
o ความชํานาญ 
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o การตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o บุคคล 
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o รูปภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ภูมิปญญา 
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o ระดับศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุดเมนู “แผนที่ทรัพยากร” จะแสดงชุดขอมูลพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Resource Mapping) อันประกอบ
ไปดวยกลุมขอมูลทั้งหมด 9 กลุมไดแก Infrastructure, Geology, Forest, Water, Weather, Soil, Boundary of 
Administration และ Topography 
 

  
 
 
 

ตัวอยางดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ไดแกขอมูลถนน 

= เสนทางน้ํา 
= ขอมูลการเขต และตําแหนงพื้นที่การปกครอง 
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 ชุดเมนู “Resource Application” ไดนําผลลัพธของการจัดทํา Application ทางดาน Resource Mapping มานํา
เสนอในโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ชุดเมนู “พิมพผลลัพธ” ทีมวิจัยไดจัดวางรูปแบบเพื่อพิมพภาพแผนที่ โดยจัดวางภาพแผนที่ในขนาดกระดาษ 

A3 เพื่อผูใชสามารถเลือกใชงานแลวสั่งพิมพออกที่เครื่องพิมพ (Printer) ในขนาดกระดาษ A3 ตาม View ที่
ไดทําการเปดเอาไวเพื่อที่จะพิมพ 
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 ตัวอยางดังรูป 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  สมมติฐาน จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะ
ความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) รวมกันโดยโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อนําเสนอในรูปของแผนที่ 
 สมมติฐานจากการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น จะดําเนินการภายใตการ
วิเคราะหขอมูลทางดาน Skill ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซึ่งได
วิเคราะหอยู 2 สวนไดแก สวนที่ 1 วิเคราะหฐานขอมูลชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาดานภูมิปญญา ทักษะความ
ชํานาญ และการตลาด และสวนที่ 2 วิเคราะหศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน  
 

สวนที่ 1 มีสมมติฐานดานภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และการตลาดจากการวิเคราะหในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-12 ภาพแสดงการสอบถามขอมูลดานภูมิปญญา 
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ภูมิปญญาสวนใหญในพื้นที่ศึกษามีการปฏิบัติ เพื่อการทํามาหากินของคนในชุมชน จํานวน 151 
หมูบาน จากจํานวน 172 หมูบานที่ทําการสํารวจ และพัฒนาการของภูมิปญญาในอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีทั้งการ
เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง โดยมีเหตุผลประกอบในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาในการผลิตและ
ชองทางการตลาด ที่จะวิเคราะหตอไป ดังรูป 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-13 ภาพแสดงการสอบถามขอมูลดานภูมิปญญา และ ทักษะความชํานาญ 
 

ในดานทักษะความชํานาญและดานภูมิปญญา กลาวไดวาหมูบานที่มีการผลิตในรอบ 1 ปที่ผานมา
นั้นมีทั้งที่มีการผลิตที่สม่ําเสมอ และแบบไมสม่ําเสมอ เนื่องจากทักษะความชํานาญในการผลิตที่บงบอกถึงวามี
การทํามานานมากนอยเพียงใด โดยจะมีบางหมูบานมีการปรับตัวที่จะมีการผลิตแบบประยุกตจากของเดิม หรือคิด
คนใหมขึ้นมา ซึ่งจะมีสวนสัมพันธกันกับการขายผลิตภัณฑของหมูบานเอง ที่จะพยายามหาเหตุผลรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อที่จะไดขายผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ใหไดตามความตองการของชุมชนหรือหมูบาน ที่มี
การปฏิบัติเพื่อการทํามาหากินของคนในหมูบาน ตามที่ไดกลาวไป นั่นคือชองทางการตลาดที่จะนํามาวิเคราะห
ประกอบกับขอมูลทั้งทางดานภูมิปญญา และทักษะความชํานาญตอไป ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-14 ภาพแสดงการสอบถามขอมูลดานภูมิปญญา ทักษะ ความชํานาญ และการตลาด 
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และในสวนสุดทายที่มีความเกี่ยวของกัน ไดแกชองทางการตลาดที่จะขายผลิตภัณฑของหมูบาน 
ใหไดตามความตองการของหมูบาน จากรูป จะเห็นไดวาในแตละประเภทภูมิปญญา ระดับภูมิปญญา ความเกาแก
หรือความดั้งเดิมของภูมิปญญา และมูลคาผลผลิตตอปนั้น จะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกันในแตละหมูบาน 
เนื่องจากแตละหมูบานในพื้นที่ศึกษามีความแตกตางกันในสวนของผลิตภัณฑเฉพาะที่ทําการสงเสริม แตในสวน
ของการวิเคราะหนั้นกระทําโดยการจัดกลุมประเภทภูมิปญญา และจัดกลุมประเภทของผลิตภัณฑ ดังนั้นชองทาง
การจัดจําหนาย หรือมูลคาผลผลิตจะมีความแตกตางกัน ในแตละผลิตภัณฑเฉพาะ โดยอาจจะอยูในกลุมเดียวกัน
ได ซึ่งทําใหความแปรปรวนของการวิเคราะหในเชิงพื้นที่เกิดขึ้นได นอกจากในสวนของการนําขอมูลภูมิปญญา 
ทักษะความชํานาญ และการตลาด มาวิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดังกลาวขางตนนั้น ยังมี
สวนที่จะทําการกําหนดเงื่อนไขหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดศักยภาพของผลิตภัณฑ ตามการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเครือขาย ซึ่งจะดําเนินการวิเคราะหในลําดับขั้นตอไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในสวนของ
ความสัมพันธกับขอมูลทางกายภาพ (Resource) อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและนโยบายในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ อยางยั่งยืน
ตอไป 

 
สวนที่ 2  สมมติฐานจากการวิเคราะหศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน โดยใชขอมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เปนผูวิเคราะหศักยภาพของผลิตภัณฑ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-15 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมูบานที่จัดศักยภาพในระดับตาง ๆ 
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จากรูป การกระจายตัวของหมูบานที่จัดกลุมศักยภาพในระดับตาง ๆ ของปจจัยที่เกี่ยวของที่จะจัด
ศักยภาพของผลิตภัณฑใน 3 ระดับ ไดแก กลุมที่มีศักยภาพเขมแข็ง  กลุมที่มีศักยภาพปานกลาง และกลุมที่ควรได
รับการพัฒนาและสงเสริม มีการกระจายตัวในทั้ง 3 ระดับ ของปจจัยดานตาง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 13 ปจจัย ไดแก 
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 3-16 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก 
 

จากรูป จะเห็นไดวามีบางหมูบานที่อยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก แตจัดใหอยูในกลุมที่ควรได
รับการสนับสนุนหรือสงเสริม เนื่องจากมีบางหมูบานขาดเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และไมมีการ
โฆษณาในผลิตภัณฑของตนเอง จึงทําใหการขายผลิตภัณฑของตนเองไมสามารถทํารายไดที่ดีพอใหกับหมูบาน 
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลประกอบอื่น ๆ อีก ซึ่งในแตละหมูบานจะไมเหมือนกันตามผลิตภัณฑเฉพาะของหมูบาน จึง
เปนเหตุผลที่ถูกกําหนดใหอยูในกลุมที่ควรไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริม 
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4.  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
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 

5.  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
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ความเขมแข็งใหกับหมูบานได โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต หรือผลิต
เกินกวาศักยภาพของทรัพยากรที่พึงจะมีใหในพื้นที่ เพียงเทานี้ก็เปนการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ  
และการตลาดผลิตภัณฑหลักของชุมชนอยางยั่งยืน 
 เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตชุมชน         
ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชํานาญ และการตลาดผลิตภัณฑ  สามารถกําหนดเปน
แนวทางและนโยบายไดดังนี้ 

- 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 เพื่อเชิญชวนใหประชาชนภายนอกหมู
บานไดเขาไปซื้อผลิตภัณฑในหมูบานนั้น ๆ หรือ การนําเสนอขายในรูปแบบ E- 
Commerce ที่รัฐควรจะสนับสนุนใหกับหมูบานที่ไดรับการยอมรับ 

- ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีใหม ที่จะชวยลดตนทุนการผลิตโดยคุณ
ภาพของผลิตภัณฑยังคงมีคุณภาพดีเหมือนเดิม โดยอาจจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผย
แพรเทคโนโลยีใหม ใหกับประชาชนในทองถิ่น เปนตน 

- ภาครัฐควรมีการกระตุนใหเกิดการแขงขันเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑให
ดียิ่งขึ้น โดยอาจจะทําการจัดประกวด หรือ ทดสอบ รวมถึงมีการจัดทําเปนมาตรฐาน
ของการพัฒนาผลิตภัณฑในดานตาง ๆ เพื่อเปนที่ยอมรับของประชาชนที่ใชผลิตภัณฑ
นั้น ๆ และเปนการเผยแพรช่ือเสียงใหกับหมูบานตนเอง 
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บทที่ 4 
การฝกอบรม 

 
 

4.1  หลักการและเหตุผล  
จากกรอบกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการประยุกตใชงานฐานขอ

มูลในโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร ดังไดนําเสนอไปแลวขาง
ตนนั้น ถือเปนเพียงการพัฒนาในสวนของขอมูล (Data ware) ซอฟตแวร (Software) และฮารดแวร (Hardware) 
เทานั้น ซึ่งประสิทธิผลในการพัฒนาที่แทจริงนั้น จะขึ้นอยูกับผูใช (People ware) เปนสําคัญ ซึ่งหากผูใชขาดซึ่ง
ความรู ความสามารถและความเขาใจในการประยุกตใชเครื่องมือตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการวิจัยที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ก็ถือไดวาลมเหลวโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการแขงขันในยุคของเศรษฐกิจฐาน
ความรู (Knowledge base economy) ที่บุคลากรความรู (Knowledge worker) เปนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด 
ที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ โครงการวิจัยในครั้งนี้ จึงไดกําหนด
ใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่และบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการประยุกตใชงาน
ระบบฐานขอมูลในการวางแผน การแกไขปญหา รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน  
 
4.2  วิธีการดําเนินการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ถือเปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการวิชาการแกประชาชนรวมทั้งเปนการเสริมสรางประสบ
การณการวิจัยดานชุมชน แก บุคลากร และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจชุมชน และระบบ
ฐานขอมูล เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยในการฝกอบรม
ครั้งนี้ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยรวมกันจัดฝกอบรมใหกับบุคลากร จํานวน 230 คน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร
สามารถนําฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นและแนวทางในการประยุกตวิเคราะหเชิงพื้นที่ ไปใชเปนเครื่องมือประกอบใน
การตัดสินใจในการวางแผนการทํางานเพื่อการพัฒนาขององคกรและประเทศในระดับตางๆ ไดอยางมีประสิทธิ-
ภาพ  

แนวทางในการอบรมประกอบไปดวย ความรูพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS) และการประยุกตใชงานระบบการจัดการของฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น ทั้งการเรียกใช 
เช่ือมโยงกับฐานขอมูลตางๆ การปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย และตัวอยางแนวทางในการประยุกตใชฐาน    ขอ
มูลที่ไดจัดทําขึ้นเปนตนแบบ  

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ  
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นท่ีภาคกลาง 

46

4.3  ผลการดําเนินการ 
ในการฝกอบรมครั้งนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกันจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจาก
หนวยงานกลางตางๆ ของภาครัฐ, สถาบันราชภัฎจากจังหวัดในพื้นที่ศึกษา, ประชาชนเจาของพื้นที่ที่คณะทํางาน
ไดเขาไปสํารวจขอมูล และผูสนใจอื่นๆจํานวน 230 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2545 โดยมีแนวทางในการอบรม
ประกอบไปดวย ความรูพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และการ
ประยุกตใชงานระบบการจัดการของฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น ทั้งการเรียกใช เช่ือมโยงกับฐานขอมูลตางๆ การ
ปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย และตัวอยางแนวทางในการประยุกตใชฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นเปนตนแบบ เพื่อ
ใหบุคลากรสามารถนําฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นและแนวทางในการประยุกตวิเคราะหเชิงพื้นที่ ไปใชเปนเครื่องมือ
ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนการทํางานเพื่อการพัฒนาขององคกรและประเทศในระดับตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

จากการจัดงานดังกลาวไดเปดโอกาสใหผูเขารวมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการฯ ซึ่งสวนใหญสามารถมองภาพรวม และสามารถนําไปริเริ่มและประยุกตใหเขากับกิจกรรมของตนโดย
เฉพาะชุมชนในทองถิ่นที่ไดเขารวมอบรมดังกลาว  แตมีหนวยงานภาครัฐบางสวนไดใหขอเสนอแนะวาขอมูล
บางสวน เชนฐานขอมูลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดมีการรวบรวมแลวจากหนวยงานของภาครัฐเอง ซึ่งนาจะได
มีการติดตอขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนกรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ กอนการสํารวจจริงจากภาค
สนาม 
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บทที่ 5 
ขอเสนอแนะแนวทางในการประยุกตใชฐานขอมูลการพัฒนาชุมชน 
และทองถ่ินเพื่อการบริหาร ในการบูรณาการจัดการพื้นท่ีอยางยั่งยืน 

 
           จากการจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร ดังไดนําเสนอผล
การศึกษา และผลการประยุกตใชระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในดานตางๆ ดังแสดงขางตนเพื่อใหเห็นถึงแนวทางใน
การประยุกตใช และแนวนโยบาย รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการในดานตางๆ อยางเปนระบบ แนวทางใน
การประยุกตใชดังกลาว เปนเพียงสวนเสี้ยวหน่ึงของรูปแบบในการจัดการเชิงพื้นที่เทานั้น การจัดการพื้นที่ที่ดีที่
จะสามารถคาดหวังถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการไดนั้น  ตองการการดําเนินงานในแบบบูรณาการ 
(Integrated) ในลักษณะของการขับเคลื่อนทุกองคาพยพของระบบสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม ใหกาวเดินเคียงคูพรอมกันไป เพราะแตละระบบตางก็มีความสัมพันธกันในตัวระบบเอง และเชื่อมโยง
สัมพันธกับระบบอื่นๆ ภายนอกอยางแนบแนน ดังแสดงในรูปดานลาง ซึ่งการจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ 
ตองการขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ ที่ครอบคลุมปจจัยตางๆ อยางรอบดาน รวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายและมาตรการในการจัดการใหสอดคลองกับพื้นที่ได
อยางเปนพลวัต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-1 ภาพแสดงความสัมพันธระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

  
“The More We Develop, The Poorer We Are” 

การผลิตในระบบเศรษฐกิจ 

ความเปนอยูของสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
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 ผลกระทบของการพัฒนาตอสิ่งแวด
ลอม 
 การกําหนดพื้นที่ทิ้งขยะ 
 การสงวนถิ่นอาศัยของสัตวปา 
 การประหยัดการใชทรัพยากร 
 การปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดนโยบายรักษาสิ่งแวดลอม

 การวางแผนการใชที่ดิน 
 การศึกษาภาครัฐ  
 การจัดการดานสาธารณสุข  
 ดานที่พักอาศัย  
 สวนสาธารณะและ  สันทนาการ 

 งานโครงสรางพื้นฐาน 
 การบังคับใชกฎหมาย 
 การคมนาคม การบริหาร
ภาวะฉุกเฉิน การบริการ
สาธารณูปโภค 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ภาษี งบประมาณ การเงิน 
การบริการ 
 การมีสวนรวมของ
ประชาชนและกระบวน
การประชาธิปไตย 
 การดูแลความเปนธรรม
ในการไดรับประโยชน
จากสิ่งแวดลอม 

GIS
Implication

ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค

ความสามารถในการพัฒนา
และการเจริญเติบโตของชุม

ชน 

คุณภาพสิ่งแวด
ลอม 

 การจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ ถือเปนภารกิจที่
สําคัญ ซึ่งเปาหมายที่สําคัญที่สุด คือ ตองเปนการพัฒนาที่อยูบนความสมดุลระหวางทุกระบบของสังคม เพื่อให
เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ รอบดาน ทั้งปจจัยทางดานประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ คุณภาพของสิ่งแวดลอม ปจจัยทางดานความเสมอภาคและความเทาเทียม 
รวมท้ังความสามารถในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของชุมชน ดังรูป ซึ่งการประยุกตใชระบบฐานขอมูลชุม
ชนและทองถิ่นเพื่อการบริหาร ซึ่งพัฒนาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จะสามารถนําไปประยุกตใชใน
การจัดการในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-2  ภาพผังแสดงกรอบภารกิจและความสัมพันธในการบริหารจัดการพื้นที่อยางยั่งยืน 
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การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลง
การรับรู 

การเปล่ียนแปลง/
ปรับเปล่ียนนโยบาย 

การเปล่ียนแปลงของ
องคกรและสถาบัน 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เศรษฐกิจและสังคม 

การเปล่ียนแปลง
องคความรู 

สิ่งกระตุน/สิ่งเรา

เคร่ืองมือเชิงนโยบาย

การสํารวจทางวิทยา
ศาสตร 

การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี GIS 

Implication

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-3 ภาพผังแสดงการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ 
 

 การบริหารจัดการพื้นที่ ถือเปนเรื่องที่ละเอียดออน และเปราะบาง ซึ่งนอกจากจะตองคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ รอบดาน ทั้งทางดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังตองมี
การใชเทคโนโลยีทางดานขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงในการชวยเหลือในการจับเก็บขอมูล การ
วิเคราะห และประมวลผล รวมถึงการทดลองสรางแบบจําลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อใหการบริหารจัด
การดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม ประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ไมอาจละเลยไดในกระบวนการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participate) ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการตางๆ เชน  

 การรับฟงความคิดเห็น และความตองการ 
 การมีสวนรวมในการประชุม รับฟงขอมูลขาวสาร 
 การบริจาคเงิน และการชวยทางดานกําลังกาย 
 การติดตาม ตรวจสอบการทํางาน 
 ฯลฯ 
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 โครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ มากมายหลายโครงการในอดีต ตองประสบกับความลมเหลว 
อยางไมเปนทา เพราะขาดการมีสวนรวม ขาดการยอมรับ และขาดความรวมแรงรวมใจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลว ยอมเปนไปไมไดที่หนวยงานของรัฐ (ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานใหกับประชาชน) จะสามารถกีด
กันประชาชนออกจากกระบวนการในการพัฒนา แลวจะสามารถดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จไดอยาง
ไรซึ่งปญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน ถึงกระบวนการและ
สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน 
 อยางไรก็ตาม ทายที่สุดแลวหัวใจของการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ คือ การผสมผสานความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่เขากับศักยภาพและตนทุนทางสังคมที่รองรับ ผนวกเขากับแนวนโยบายและวิสัย
ทัศนในการพัฒนาประเทศของรัฐ เพื่อมุงยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูใหกับสังคมสวนรวม ทั้งสังคม
มนุษย และสังคมระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อการบริหาร ถือเปนความพยายามครั้งสําคัญของหนวยงานภาครัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) ในการที่จะ
แหลงขอมูลขาวสาร และเครือขายองคความรู (Knowledge network) เพื่อใหผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีฐานขอมูลในการทําวิจัย และการวิเคราะห เพื่อวางแผนในการพัฒนาและการแกไข
ปญหาอยางชาญฉลาด มีแนวคิดในการทํางานที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่รองรับ ซึ่งคาดวาจะชวยใหการ
วางแผนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการและศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสืบไป  
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บทที่ 6 
ขอสรุป และขอเสนอแนะผลการดําเนินงาน 

 
 
6.1  สรุปการดําเนินงาน  

6.1.1 ดานการดําเนินงาน 
ก. ดานฐานขอมูลทรัพยากร (Resource Mapping) 
 การไดมาซึ่งขอมูลมีความลาชาจากกระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติขอมูล อีกทั้งการ

ปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรของแตละหนวยงาน 
 ยังขาดขอมูลในสวนของกรมอุทยาน  สัตวปา และพันธุพืช ที่ยังไมไดรับการตอบรับ

อนุเคราะหขอมูลจากเจาของหนวยงาน ทําใหมีการจัดหาขอมูลทุติยภูมิบางสวนจากกรมสง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมาใชในโครงการฯ  
 เมื่อไดรับการอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานแลว ก็ยังมีปญหาในเรื่องของมาตรฐานของขอ

มูล เนื่องจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในภารกิจของตนเทานั้น ดัง
นั้นขอมูลที่ไดจึงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงใหเขากับมาตรฐานขอมูลของโครงการฯ  

ข. ดานการประยุกตใชฐานขอมูล  
 การประยุกตใชฐานขอมูลดานการจัดการพื้นที่การเกษตร, การจัดการทรัพยากรปาไม และ

การจัดการปญหาน้ําทวม  
เนื่องจากการประยุกตใชงานฐานขอมูลที่คณะผูศึกษาเปนเพียงแนวทางของการ

นําขอมูลทุติยภูมิที่มีในโครงการฯ มาใชงานเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในตัวขอมูลที่สามารถนํา
ไปใชในการพัฒนาพื้นที่ และยังเปนแนวทางพัฒนาในการพัฒนาวิธีการในการดําเนินการ
ประยุกตใชฐานขอมูลตอไป 
 การประยุกตใชฐานขอมูล Skill Mapping รวมกับ Resource Mapping  

- ปญหาในเรื่องการจัดกลุมหรือประเภทของผลิตภัณฑในการที่จะดําเนินการรวบรวม
ขอมูลในพื้นที่ทั้งประเทศ เพิ่มใชในการนําเสนอในระดับตางๆ 

- ความลาชาของการสํารวจขอมูล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเบิกจายงบประมาณ ทํา
ใหระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลและนําเขาขอมูลลาชาไปดวย เปนผลใหการ
ดําเนินการจัดทําโปรแกรมประยุกตเพื่อเรียกใชฐานขอมูล Resource และ Skill ลาชา 

- ความลาชาของการไดมาซึ่งขอมูล Resource ใชเวลานานในการรออนุมัติจากเจาของ
หนวยงาน 

6.1.2 ดานการงบประมาณ 
ปญหาดานระเบียบการเบิกจายของการเงิน การคลัง ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการ

ดําเนินงาน 
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6.2  ขอเสนอแนะ  
 ควรพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนี้ใหสามารถบริการในรูปแบบของ Online 
ผานระบบเครือขาย Internet ได 
 ควรผลักดันเครือขายนักวิจัยดาน GIS หรือ GI (Geo-Informatics) ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น และจัดตั้ง
เปน Forum ที่มีความตอเนื่องและยั่งยืน 
 ควรดําเนินการวิจัยในการพัฒนา Tools เพื่อการเชื่อมโยงฐานขอมูลในระดับรากหญา ตอไป เชน การ
พัฒนา Map Server 
 มาตรฐานกลางของฐานขอมูลที่จะจัดทําเพิ่มเติมในอนาคตควรอางอิงตามมาตรฐานกลางขอมูลภูมิสาร-
สนเทศของประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้นในการดําเนินงานของแผนแมบท GIS แหงชาติ 
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