
  
 

        ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
                               อย่างยั่งยืนและสมดุล 

 
 

โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ  

ศูนย์วจิัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย – www.gisthai.org 

โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้น าท้องท่ี ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร ๔.๐)  
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนแบบองค์รวม 
รุ่นท่ี ๑ จังหวัดจันทบุรี วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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GOALS : นวตักรรมทางความคิดเพือ่การพฒันาตราดอย่างยัง่ยนืและสมดุล 

 เรียนรู้และเข้าใจ “ภูมปัิญญาตามรอยพระบาท” การทรงงานใน ๗ ทศวรรษ                                                                                   
ของ ร. ๙ สืบสานและสานต่อพระปณิธานการทรงงานของพระองค์ เพือ่พฒันา                                      
“นวตักรรมทางความคดิ” สู่ 

การพฒันาตราดอย่างยัง่ยนืและสมดุลทีค่รอบคลุมรายละเอยีดในระดบัลุ่มน า้ย่อย 
และในระดบัชุมชน & กลุ่มหมู่บ้าน เพือ่การพฒันาและเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืและสมดุล 
ในอนาคต ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจ  “ภูมปัิญญาตามรอยพระบาท” ทีเ่ช่ือมโยงกบั
พืน้ทีโ่ครงการหลวง ด้วย “นวตักรรมทางความคดิ” ซ่ึงทุกภาคส่วนสามารถเรียนรู้
และเข้าใจด้วยภูมสิารสนเทศ  เพือ่ให้เกดิแนวทางในการบริหารจดัการพืน้ทีแ่บบองค์
รวมได้อย่างยัง่ยนืและสมดุล สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและของจงัหวดัที่
สมเหตุสมผล โดยมกีารประยุกต์หลกัการ&แนวทางของอารยะประเทศและประเทศ
เพือ่นบ้าน ทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ในขณะนี ้มาร่วมพจิารณา 
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จากแผนภูมิในหน้าที่แล้วเราสามารถน าเอากรอบแนวทางในการด าเนินงานทั้ง ๓ ระดับ        
มาเชื่อมโยงเข้ากับ “องค์ความรู้และภูมิปัญญา จากศาสตร์พระราชา” ที่สอดคล้องกันกับ 
“นวัตกรรมทางความคิด” ที่ได้น าเสนอเอาไว้แล้วใน ภาคที่ ๑ ด้วยกระบวนการ ๓ ส่วน         
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ได้แก่ : 
• “เรียนรู้ เข้าใจ”  ด้วยหลักการจากองค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิด  
• “ภูมิปัญญา เข้าถึง” ด้วยการให้ความรู้ ส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพื้นที่

เป้าหมาย    ทั้งในด้านศักยภาพและสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ “ฝน/ธรรมชาติ-
น้ า-ป่า-ดิน-เกษตร-ส่ิงแวดล้อม-พลังงานทดแทน-การผลิต/การตลาด/การขนส่ง” เพื่อ 

• “พัฒนา” ชุมชนและพื้นที่ให้มีแนวทางที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการด ารงชีวิตที่พอเพียง 
ตามแนวทางของ “ศาสตร์พระราชา”  และ “ภูมิปัญญา” ด้วยการบริหารจัดการแบบ  
องค์รวมและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่มี “คุณค่า” ที่เป็น
รูปธรรมอย่างเป็นพลวัต ในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ไดอ้ย่างเป็นระบบ ที่ยั่งยืนและมี 
สมดุลสืบไป 
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“สรุปภาพรวมข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ” เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  
(แหล่งข้อมลูอ้างอิง : http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/summary_roy_project59.pdf )  
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ภาพแผนที่แสดงจ านวนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริทั้งหมด 
๔,๖๘๕ โครงการ ที่จ าแนกตามภูมิภาคต่างๆ  
ของประเทศไทย ซ่ึงสามารถเข้าไปสืบค้นเพือ่การศึกษา และเรียนรู้ใน
รายละเอียดเพิม่เตมิจาก http://www.rdpb.go.th/          
ของส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ                
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และสามารถแยกประเภทการพฒันา                                
ของแต่ล่ะจงัหวดัในแต่ละภาค (แหล่งอ้างอิงข้อมูล : 
http://www.rdpb.go.th/Projects/ProjectPage/60?title=%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A
0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%
B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%
B8%87%E0%B9%86) 
 
http://www.rdpb.go.th/Projects/ProjectImpListing 
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ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)  

 

 คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นท่ี ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน         
การบริหารจัดการพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์ในการรวบรวม จัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมถึง     
การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐลงสู่พื้นท่ีอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ    
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างเป็นพลวัต  

 เป็นเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศในเชิงพื้นท่ี ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื้นท่ี      
เข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความสามารถในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิง
พื้นท่ีในรูปแบบของแผนท่ี ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนอ้างอิงต าแหน่งกับพื้นผิวโลกจริง ท่ีผู้ใช้สามารถท าการเรียกค้น
ข้อมูลได้จากระบบดิจิตอลจากแผนท่ีได้โดยตรง และสามารถน าข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบมาท าการวิเคราะห์
ร่วมกันด้วย  
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  

ในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในต่างประเทศ มีใช้กันอย่างแพร่หลายมาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการปฏิบัติการและการ
วางแผน ซึ่งการบริหารงานภาครัฐนั้นหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล    
อันซับซ้อนของพ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้ใช้ในการท าความเขา้ใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และ    
มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับการบริหารราชการสว่นภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น                 
ซึ่งในต่างประเทศใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการในประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 
• การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

• การคมนาคม และบริการด้านการขนส่ง  

• สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

• การสาธารณสุข  

• การให้บริการประชาชน  

• การบังคับใช้กฎหมาย  

• วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

• การจัดเก็บภาษี  

• แบบจ าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม  

• การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน  

• การท่องเท่ียว 

เป็นต้น 
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การสาธารณสขุ 

  

  

การติดตาม
ตรวจสอบทางด้าน 

สิ่งแวดลอ้ม 

  
  

การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

  

 
วิเคราะหก์ารแพร่ กระจายของโรค
ตามเวลาที่เปลี่ยนไปหรอืวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของสาเหตกุารเกิด
โรคกับเงื่อนไขทางด้านสิง่แวดลอ้ม 

  

  
การวิเคราะหห์าต าแหนง่  
จดุก าเนิดหรอืจุดแพรก่ระจาย
โรคติดต่อ 

  

  
การจัดเกบ็ต าแหน่งของผูป้ว่ย      
ที่เป็นโรคตา่งๆ  

  

  
การวเิคราะหก์ารแพรก่ระจายและ
การสะสมของมลพิษทีม่ผีลตอ่
ประชากร 

  

  
การสรา้งแบบจ าลองของการ
วิเคราะห์แหล่งมลพิษร้ายแรง       
ที่มีผลตอ่พืน้ที่เฉพาะ 

  

การจัดเกบ็ต าแหนง่ของแหลง่
จัดเก็บสารพษิร้ายแรง ซึ่งมี
ความสัมพนัธ์กับขอ้มลูเชงิพืน้ทีซ่ึง่
เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ เช่น 
น้ าใต้ดิน 

  

การวิเคราะหค์วามต้องการ
ทรัพยากรตามศกัยภาพของ         
ผู้จัดหา (Supplier) การสร้าง
แบบจ าลองพืน้ทีท่ี่เหมาะสมส าหรบั
การพัฒนา 

  

 
สนบัสนนุใหม้กีารใช้ทรพัยากรหรือ
ผู้จัดหาวตัถดุิบในทอ้งถิน่ 

  

 
การจัดเกบ็ต าแหนง่ทีต่ั้งของธุรกิจ  
ที่ส าคัญ และความต้องการ
ทรัพยากรที่ส าคญั 

  

  การประยุกต์ใชใ้น 
การวิเคราะหน์โยบาย 

การประยุกต์ใชใ้นการบริหาร
จัดการ/การจดัท านโยบาย 

การประยุกต์ใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลู
ในรายการต่างๆ 

  
  

การจัดการ 
ภาวะฉุกเฉนิและ

พิบัติภัย 

  
การวเิคราะหศ์กัยภาพของความ
ร้ายแรงของเหตกุารณ์ในระดบั
ต่างๆ  

  

  
การสรา้งแบบจ าลองเพือ่วเิคราะห์
ผลกระทบจากเหตกุารณฉ์กุเฉนิทีม่ี
ต่อสาธารณูปโภคในสถานทีต่่างๆ  

  

 
การจัดเกบ็ต าแหนง่เสน้ ทางที่ใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน เช่น เส้นทางทีม่ี
การจราจรหนาแนน่ที่ควรหลกีเลีย่ง 
หรือจัดเกบ็ต าแหนง่ของสถานที่ที่
เสี่ยงต่อการเกดิอนัตราย เชน่ คลงั
เก็บอาวธุ หรือคลังแสง คลงัน้ ามนั  

  
ข้อมูลและ        
สาร สนเทศ

เกี่ยวกบัประชาชน 
ในพื้นทีต่่างๆพืน้ที่

ต่างๆ 

  

  
การวเิคราะหล์กัษณะของการใช้
สิทธิเลือกตั้งในแตล่ะพืน้ที ่

  

แบบจ าลองผลกระทบของการ
ติดตั้งตูอ้เิลก็ทรอนกิสส์ าหรบั
ให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร            
ณ จุดต่างๆ  

  
  

ข้อมลูประชาชนในพืน้ที่/ รปูแบบ
ของการใช้สทิธิในการเลอืกตัง้/ 
การใช้บรกิารภาครฐั/เสน้ทางการ
คมนาคม/การประกอบอาชพี 

  

ตัวอย่างระดับการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ในการจัดเก็บข้อมูล  
ในการวิเคราะห์นโยบาย และการบริหารจัดการ/การจัดท านโยบายสาธารณะ ในงานด้านต่างๆ 
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การพัฒนาไม่สมดุล โดยพิจารณาจากการลงทุนสร้างสินทรัพย์ที่ส าคัญของประเทศ ๓ ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านคน และ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยเน้นการลงทุนด้านกายภาพมากที่สุด ขณะที่การลงทุนด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความส าคัญน้อยกว่าอย่างชัดเจน ซ่ึงจะเป็นปัญหาหลักใน

ระยะยาวของการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การพัฒนาไม่ยั่งยืน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ และการเกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔  เป็นผลมาจากการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยละเลยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของตนเอง มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งค่านิยมที่ “ไม่พอเพียง” ท าให้ฐานะการคลัง    มีข้อจ ากัด

มากขึ้น ภาระหน้ีสินภาครัฐและภาคประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาความอ่อนแอของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ท าให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในสังคม ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง

ก่อนหน้าน้ี ได้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจน เสื่อมโทรมไปมาก จนส่งผลต่อการเกิดผลกระทบอย่าง

รุนแรงจากพิบัติภัยจากธรรมชาติ  

การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริง โดยพิจารณาจากการพัฒนาที่เน้นการเพิ่มในเชิงปริมาณภายใต้

การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพของการกระจายบริการขั้นพื้นฐานที่ไม่

ทั่วถึง  ขีดความสามารถในการแข่งขันที่อยู่ในระดับต่ า และการขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการเกิดพิบัติภัยจากธรรมชาติที่

นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากสมดุลจากธรรมชาติที่ลดน้อยลงอย่างชัดเจน 

บทเรียนที่ต้องจดจ ำและน ำมำเรียนรู้ให้เกิดปัญญำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสมดุลในอนำคต 



              “การบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างยัง่ยนืและสมดุล 
      “Potentials and Challenges” 
• เรียนรู้และถอดบทเรียน ตั้งแต่ในอดตี จนถึงปัจจุบัน  
• เข้าใจอย่างท่องแท้ ถึงระดบัพืน้ที่ของการเปลีย่นแปลงที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะเกดิขึน้ใน

อนาคต  
• เพือ่ท าให้เกดิ ภูม-ิปัญญา ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม ในระดบัพืน้ที่ ที่เกีย่วข้อง                                

ทั้งระบบใช้หลกัการทางวชิาการของ “ศาสตร์พระราชา”  องค์ความรู้ของอารยะประเทศ และ
นโยบายรัฐบาลและจังหวดั…. 

• วเิคราะห์และประมวลผลอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลเชิงพืน้ที่ทีเกีย่วข้องทั้งในด้านกายภาพ                                   
เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม  

• ก าหนดทางเลอืกและล าดับพืน้ที่ในการพัฒนา อนุรักษ์ หรือสงวน                                                            
            ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวม สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืและมีความสมดุล  

 

 



 
จากแผนภูมิในหน้าที่แล้วเราสามารถน าเอากรอบแนวทางในการด าเนินงานทั้ง ๓ ระดับ        
มาเชื่อมโยงเข้ากับ “องค์ความรู้และภูมิปัญญา จากศาสตร์พระราชา” ที่สอดคล้องกันกับ 
“นวัตกรรมทางความคิด” ที่ได้น าเสนอเอาไว้แล้วใน ภาคที่ ๑ ด้วยกระบวนการ ๓ ส่วน         
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ได้แก่ : 
• “เรียนรู้ เข้าใจ”  ด้วยหลักการจากองค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิด  
• “ภูมิปัญญา เข้าถึง” ด้วยการให้ความรู้ ส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพื้นที่

เป้าหมาย    ทั้งในด้านศักยภาพและสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ “ฝน/ธรรมชาติ-
น้ า-ป่า-ดิน-เกษตร-ส่ิงแวดล้อม-พลังงานทดแทน-การผลิต/การตลาด/การขนส่ง” เพื่อ 

• “พัฒนา” ชุมชนและพื้นที่ให้มีแนวทางที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการด ารงชีวิตที่พอเพียง 
ตามแนวทางของ “ศาสตร์พระราชา”  และ “ภูมิปัญญา” ด้วยการบริหารจัดการแบบ  
องค์รวมและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่มี “คุณค่า” ที่เป็น
รูปธรรมอย่างเป็นพลวัต ในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ไดอ้ย่างเป็นระบบ ที่ยั่งยืนและมี 
สมดุลสืบไป 
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 (What ?) Thailand 4.0 คืออะไร ? Somchet Thinaphong  15/5/2017 

ประเทศไทยก ำหนดให้เป็น โมเดลในกำรขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม ไปสู่
เป้ำหมำยแห่งคุณค่ำ                  (Value Creation) “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย :Policy 
กระบวนทัศน์ :ดูภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กร  

เคร่ืองยนต์ : โมเดลของแต่ละองค์กร 

Review Thailand 4.0 – SDGs…(Sustainable Development Goals)  

UN 2013 
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ชนบทและ
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Agri. Infrastructure & Management 
Development Productivity 

Tourism Recreation 

Urban & Rural Areas 
• Healthy Envi. 
• Disaster Prevention 
• Agri. Products 
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• Employment, etc. 

Co-exist 

Co-Prosperity 
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VILLAGES 
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PROJECTS 
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ความเช่ือมโยงการพฒันาพืน้ที่แบบองค์รวมอย่างยัง่ยนืและสมดุล 



Infrastructures 

Poverty, Watershed degradation, Disaster 

Culture, etc. 

Integrated Physical, Social and Economic  
Geo-Information for Sustainable Management in Watershed 
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      กรอบกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพือ่การพฒันาพืน้ที่ อย่างยัง่ยนืและมีสมดุล 

 

ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ในด้าน ต่างๆ
ที่ส าคัญ (Physical, 
Economic, Social 
Environment ,Problems, 
etc.) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
และอนาคต 

ผลการวเิคราะห์ในเชิงพืน้ที่ ในด้าน 
กายภาพ เศรษฐกจิและสังคม รวมทั้ง
สภาพปัญหา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

กลยุทธ ยุทธศำสตร์ และแผนงำนใน
ด้ำนต่ำงๆ ในพืน้ท่ี ท่ีถูกเลือกให้
ด ำเนินกำรก่อน ตำมควำมจ ำเป็นฯ 

Existing & Proposed Dams 

• Cultures and Heritages 52 
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