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บทคัดยอ 

ศูนยพัฒนาจํานวน 36 ศูนย ท่ีอยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงครอบคลุมชุมชนท่ีมีความ
แตกตางกันในแงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและตั้งอยูในบริเวณลุมนํ้ายอยเปนจํานวนมาก พ้ืนท่ีดังกลาวมีศักย
ภาพในการผลิตอาหารและผลผลิตทางเกษตรตลอดจนมีขอมีจํากัดตอการดํารงชีวิตมากนอยแตกตางกันไป การวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนจําเปนตองอาศัยระบบท่ีสามารถจัดเก็บ เรียกใช วิเคราะหและแสดง
ผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานสถานภาพและการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเหลาน้ัน 

โครงการวิจัยน้ีกําลังพัฒนาระบบดังกลาวเพ่ือชวยสนับสนุนการวางแผนทางการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังในระดับภาพรวมของ 36 ศูนยพัฒนา และระดับภายในแตละศูนยพัฒนา โดยไดเลือกศูนย
พัฒนาฯ  หนองหอย แมแฮ อางขาง และพระบาทหวยตม เปนพ้ืนท่ีศึกษาในระยะแรก 

รายงานฉบับน้ีจะเนนใหเห็นถึงการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลอรรถาธิบายเหลาน้ัน 
สําหรับการวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติไดใชขอบเขตลุมนํ้ายอยท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาตางฯ 
เปนหนวยการวิเคราะห โครงการวิจัยน้ีไดจัดลําดับความสําคัญของลุมนํ้ายอยในเขตพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา โดยพิจารณา
จากดัชนีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ท่ีวิเคราะหจากสัดสวนของพ้ืนท่ีมีความลาดชันเกิน 20% และใชในการเกษตร  เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบในการวางแผนระบบการผลิตใหสอดคลองกับสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน 

รายงานน้ียังแสดงใหเห็นตนแบบของระบบเรียกใชและวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาการเกษตร
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นในระบบ ArcView GIS ท่ีอํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกพ้ืนท่ีเปา
หมาย และเรียกแสดงขอมูลประเภทตาง ๆ ท่ีจัดเก็บไวตามเงื่อนไขท่ีตองการ ระบบน้ีสามารถแสดงผลการเรียกใชในรูป
ของแผนท่ี ตาราง และกราฟฟก ท้ังบนหนาจอและพิมพลงบนกระดาษขนาดตาง ๆ 



การพัฒนาระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง - 1 

การพัฒนาระบบขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการวางแผน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนท่ีสูง1 

เมธี  เอกะสิงห 
ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ 
พนมศักดิ์  พรหมบุรมย 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คํานํา 

พื้นที่สูงในภาคเหนือนอกจากจะเปนแหลงตนน้ําลําธาร เขตสงวนพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ และ
ปาสงวนแลว  ยังเปนที่อยูอาศัยของชุมชนไมตํ่ากวา 800,000 คน  ชุมชนเหลานี้ไมเพียงแตจะแตกตางกันทาง
ดานชาติพันธุ ขนบธรรมเนียมประเพณี  แตยังมีระบบการดํารงชีพไมเหมือนกัน ต้ังถิ่นฐานบนพื้นที่ซึ่งมี
ทรัพยากรไมเทากัน มีศักยภาพในการผลิตทางเกษตร และความตองการในการใชทรัพยากรแตกตางกันทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

ศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงจํานวน 36 ศูนย ที่กระจายอยูในบริเวณจังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชากรในชุมชนเหลานั้น 
โดยผานกระบวนการพัฒนาการเกษตร สาธารณสุข การศึกษา และการฝกอาชีพในลักษณะตางๆ ศูนยพัฒนา
ดังกลาวครอบคลุมพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการผลิตและอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับที่แตก
ตางกัน ดังนั้นการวางแผนการผลิตที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนจําเปนตองอาศัยระบบขอมูลเชิงพื้นที่ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อวางแผน
ระบบการผลิตใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู ระบบขอมูลดังกลาวสามารถนําไปชวยในการขยายผลโครง
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประสบความสําเร็จไปสูพื้นที่สูงนอกเขตความรับผิดชอบของศูนยที่มีสภาพแวดลอมที่
คลายคลึงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาระบบการดํารงชีวิตของชุมชนที่สูงที่สอดคลองกับทรัพยากร ธรรมชาติ
ที่มีอยูในชุมชนเหลานั้น 

ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม และระบบการผลิตของ
พืชเศรษฐกิจที่มูลนิธิสงเสริม (นรินทรชัย และกมล, 2541; กองพัฒนาเกษตรที่สูง, 2543ก, 2543ข) อยางไรก็
ตามขอมูลดังกลาวไดรับการบันทึกหรือจัดเก็บในรูปของรายงานวิจัย รายงานประจําป หรือฐานขอมูลที่กระจัด
กระจายตามหนวยงานตางๆ เชน มูลนิธิโครงการหลวง กองพัฒนาเกษตรที่สูง ฝายพัฒนาที่ดินบนที่สูง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของของกรมปาไม   ดังนั้นจึงไมสามารถนําขอมูลเหลานี้มาเชื่อมโยงเพื่อวิเคราะหเชิงกลยุทธ
สําหรับสนับสนุนระบบการผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

                                                           
1 เอกสารเสนอตอท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2543  วันท่ี 4 ตุลาคม 2543 
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ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนขอมูลที่ศูนยพัฒนาฯ ตางๆ ตองการเพื่อใชในการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดินและวางแผนการผลิตใหสามารถรองรับระบบมาตรฐานการคาของสินคาเกษตรใน
อนาคต ตลอดจนชวยลดความขัดแยงระหวางชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ขอมูลดังกลาว
ยังไดรับความสนใจในการศึกษานอย ขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีอยูสวนใหญไดรับการนําเขาในมาตราสวน 1:50,000  
ซึ่งเม่ือเทียบกับขนาดพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯแลว ไมสามารถใชในการวางแผนที่ตองการ
ความละเอียดและแมนยําได 

ลักษณะของลุมน้ําและการวิเคราะหสถานภาพของลุมน้ําในศูนยพัฒนาฯ เปนตัวอยางขอมูลดาน 
สิ่งแวดลอมที่มูลนิธิฯ ยังขาดการศึกษา ซึ่งในอนาคตพื้นที่ลุมน้ํายอยจะเปนหนวยการวางแผนที่สําคัญ     กิจ
กรรมใดที่มีผลกระทบทางลบตอบทบาทและหนาที่ของลุมน้ําอยางมาก จะมีโอกาสที่จะสงผลตอการดํารงชีพ
ของชุมชนอ่ืน ดังนั้นผลการวิเคราะหสถานภาพของลุมน้ําในขอบเขตของศูนยพัฒนาฯ จะเปนประโยชนตอการ
วางแผนการผลิตและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานความกาวหนาของโครงการพัฒนาการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของศูนยพัฒนาในมูลนิธิโครงการหลวง โดยจะเนนใหเห็นถึงการออกแบบโครงสรางฐานขอ
มูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม ระบบการผลิตในทางเกษตร ตลอดจนขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในระดับภาพรวมของ 36 ศูนยพัฒนาฯ  และระดับภายในแตละศูนยพัฒนาฯ ซึ่งเนน
ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย แมแฮ อางขาง และพระบาทหวยตม นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นตนแบบของระบบเรียก
ใชและวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการนี้ยังอยูใน
ระหวาง 6 เดือนแรกของการดําเนินงาน 

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในโครงการนี้แบงออกเปน 2 ระดับ ระดับภาพรวมของมูลนิธิฯ ครอบคลุมพื้นที่ 36 ศูนย
พัฒนาฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการวิเคราะหภาพรวมของการพัฒนาการเกษตรและสถานภาพทรัพยากร
ของพื้นที่ทั้งหมดในความรับผิดชอบของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังสามารถทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตางๆ 
ระหวางศูนยพัฒนาฯ ไดอีกดวย ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในการวิเคราะหระดับนี้ไดมาจากแผนที่หลักมาตราสวน 
1:50,000  สวนขอมูลอรรถาธิบายไดจากรายงานวิจัยที่ผานมาของมูลนิธิฯ และหนวยงานอ่ืน 

การศึกษาอีกระดับหนึ่งไดแกระดับศูนยพัฒนาแตละศูนย  ในปแรกของโครงการจะทําการศึกษา
เฉพาะ 4 ศูนยพัฒนาฯ ไดแก  หนองหอย  แมแฮ  อางขาง  และพระบาทหวยตม  ฐานขอมูลเชิงพื้นที่จะพัฒนา
ขึ้นจากแผนที่หลักมาตราสวน 1:15,000  โดยใชภาพถายทางอากาศและขอมูลภาพดาวเทียม  ซึ่งจะทําให
สามารถทําการวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  และวางแผนการเกษตรไดละเอียดขึ้น  นอกจากนี้
ยังทําการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในศูนยพัฒนาเหลานั้น  เพื่อวิเคราะหขีดความสามารถในการ
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ผลิตอาหาร  รายได  และดัชนีความยั่งยืนของระบบการเกษตรในพื้นที่ดังกลาว  โดยการสัมภาษณเกษตรกร
และสํารวจภาคสนาม 

รายงานนี้เนนเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลในระดับภาพรวม ของมูลนิธิฯ ที่ครอบคลุม 36 ศูนย
พัฒนาฯ  สําหรับขอมูลในระดับศูนยพัฒนาฯนั้น  กําลังอยูในระหวางการดําเนินการวิจัย  จึงจะยกตัวอยาง
เฉพาะขอมูลเศรษฐกิจสังคม  และทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทเทานั้น 

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ขอมูลเชิงพื้นที่เปนขอมูลที่สามารถอางอิงตําแหนงได  โดยใชระบบพิกัดภูมิศาสตร  (เสนรุงเสนแวง)  
หรือระบบพิกัดมาตรฐานอ่ืน ๆ  เชน ระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ที่อางอิงพิกัดเปนระยะ
ทางในแนวระนาบ  มีหนวยเปนเมตร  ตําแหนงและรูปรางของขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแทนดวย จุด  เสน  รูป
เหลี่ยมปด (polygon)  และสามารถนําเขา  จัดเก็บ  เรียกใชเพื่อวิเคราะห  และแสดงผลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS) 

ขอมูลเชิงพื้นที่ในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนที่สูงมีเปนจํานวนมาก   มีการ
นําเขาและจัดเก็บในระบบ GIS ตามหนวยงานตาง ๆ ในระบบ GIS ที่หลากหลาย  และดวยระดับความ
สมบูรณของขอมูลที่แตกตางกัน  โครงการวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งในรูปของแผนที่และขอมูลดิจิตอล  
จากกองพัฒนาเกษตรที่สูง  สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ฝายพัฒนาที่ดินบนที่สูง  กรมพัฒนาที่ดิน  
และ  จากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พรอมทั้ง
วิเคราะหและจัดขอมูลใหม   ใหอยูในรูปชั้นขอมูลแบบ coverage  เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลอรรถาธิบาย
ตาง ๆ ได  รายการชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึง  รูปแบบการจัดเก็บชั้นขอมูลใน GIS และ
แหลงขอมูลตาง  ๆ ที่ใชในการศึกษา 

ตารางที่ 1 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระดับภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดในความรับผิดชอบของมูลนิธิฯ  จัดเก็บใน
รูปของชั้นขอมูล (coverage) มาตราสวน 1:50,000 

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี รูปแบบ แหลงขอมูล 
หมูบาน * Point กองพัฒนาเกษตรท่ีสูง และ กรมพัฒนาท่ีดิน 
ท่ีตั้งสํานักงานของศูนยพัฒนาฯ * Point กองพัฒนาเกษตรท่ีสูง 
ถนน Line ศวพก. 
ทางนํ้า Line ศวพก. 
เสนชั้นความสูง Line ศวพก. 
ขอบเขตศูนยพัฒนาฯ * Polygon กองพัฒนาเกษตรท่ีสูง 
ขอบเขตลุมนํ้ายอย Polygon ศวพก. 
ขอบเขตการปกครอง Polygon ศวพก. 
ด ิน Polygon ฝายพัฒนาท่ีดินบนท่ีสูง กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี รูปแบบ แหลงขอมูล 
การใชประโยชนท่ีดิน Polygon ศวพก. 
แผนการใชท่ีดิน Polygon ฝายพัฒนาท่ีดินบนท่ีสูง กรมพัฒนาท่ีดิน 
ชั้นคุณภาพลุมนํ้า * Polygon ศวพก. 
แหลงนํ้า Polygon ศวพก. 
* เปนขอมูลชุดเดียวกันกับในระดับศูนยพัฒนาฯ 

ฐานขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 

ขอมูลพื้นฐานในระดับทั่วไป ประกอบดวยขอมูลที่แทนดวย ขอมูลจุด (point) ไดแก ตําแหนงหมูบาน 
ขอมูลเสน (line) ไดแก ทางน้ํา ถนน และเสนชั้นความสูง และขอมูลรูปเหลี่ยมปด (polygon)ไดแก ขอบเขต
ศูนยพัฒนา และขอบเขตการปกครอง 

ขอมูลสวนใหญไดจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาฯ เชน กอง
พัฒนาเกษตรที่สูง (ตําแหนงหมูบาน และขอบเขตศูนย) ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดถูกจัดเก็บในรูปขอมูลดิจิตอลแลว 
แตยังขาดการจัดโครงสรางของขอมูลใหเหมาะสมในการพัฒนาระบบฯ ดังนั้นจึงไดปรับปรุงโครงสรางของขอ
มูลเหลานี้  ซึ่งรวมไปถึงการเพ่ิมเติมหนวยขอมูลอางอิง (primary key) เพื่อใหสามารถนําไปเชื่อมโยงกับขอมูล
อรรถาธิบายของศูนยพัฒนา ฯ ได 

เสนชั้นความสูง และถนน นําเขาในระบบ GIS จากแผนที่สภาพภูมิประเทศ (topographic map) 
ของกรมแผนที่ทหาร  และจัดโครงสรางของขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับฐานขอมูลอ่ืนของศูนยพัฒนาฯ ทั้งนี้เพื่อ
ใหเหมาะสมกับการใชงานดานวิเคราะหและการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและจัดการสิ่งแวดลอม  

ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

แผนที่การใชประโยชนที่ดินในศูนยพัฒนาฯ จํานวน 36 ศูนย  จําแนกมาจากขอมูลภาพดาว
เทียม LANDSAT-5 ระบบ TM (Thematic Mapper)  ขนาดรายละเอียด 30 เมตร  จํานวน 2 ชวงเวลา  กลาว
คือบันทึกขอมูลเม่ือ 16 พ.ย. 2540 และ 18 มีนาคม 2541  ขอมูลดังกลาวครอบคลุมพื้นที่บริเวณจังหวัด
เชียงใหมและบริเวณใกลเคียง 

การจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินใชวิธีการจําแนกแบบไมควบคุม  โดยอาศัยเทคนิค 
ISODATA (Iteractive Self-Organizing Data Analysis Technique)  กั บ ข อ มู ล  4 ช ว ง ค ลื่ น 
(1,5,3,4/R,G,B,Intensity) โดยจําแนกประเภทที่ดินออกเปน 6 ประเภท ไดแก ขาว  ปาไมและไมยืนตน  พืชไร
และพื้นที่รกราง  ชุมขน  และแหลงน้ํา (ถาวร และคณะ, 2543)  จากนั้นจึงจัดกลุมประเภทการใชประโยชนที่
ดินเปน 2 กลุม  ไดแก   พื้นที่ปาไมและไมยืนตน   และพื้นที่การเกษตร    เพื่อนําไปวิเคราะหสัดสวนของพื้นที่ที่
ถูกรบกวน (disturbance extent)  ในการหาคาดัชนีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในโครงการวิจัยนี้ 
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การแบงขอบเขตลุมนํ้า 

ขอบเขตของลุมน้ํายอยภายในศูนยพัฒนาฯ ถูกกําหนดโดยจํานวนลุมน้ํายอย  จุดรวมน้ํา 
(outlet) หรือปริมาณน้ําสะสมที่กําหนด  รวมทั้งความลาดชันและทิศทางความลาดชันของพื้นที่  การสราง
ขอบเขตลุมน้ํายอยเริ่มจากการแปลงเสนชั้นความสูงของพื้นที่ในอาณาบริเวณมากกวาขอบเขตของศูนย
พัฒนาฯ  ให เปนแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข  (Digital Elevation Model, DEM)  โดยใชโปรแกรม 
Arc/INFO  DEM ที่ไดจากขั้นตอนนี้จะจัดเก็บความสูงของพื้นที่ยอยที่ถูกแบงเปนกริดขนาด 30x30 เมตร  จาก
นั้นจึงใช DEM ที่สรางขึ้นในการวิเคราะหทิศทางการไหลของน้ํา (stream direction)  เครือขายลําน้ํา (stream 
network) และปริมาณน้ําสะสม (flow accumulation) ในแตละกริด  ขนาดและจํานวนของลุมน้ําในพื้นที่เปา
หมายถูกกําหนดโดยปริมาณน้ําสะสม  ในโครงการวิจัยนี้ไดใชปริมาณน้ําสะสม 2,000 หนวย ในการกําหนด
ขอบเขตลุมน้ํายอยที่ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ  สวนศูนยพัฒนาฯ ที่เหลือ 4 ศูนยนอกอาณา
เขตจังหวัดเชียงใหม  อยูในระหวางการนําเขาขอมูลชั้นความสูง 

คาดัชนีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษาการทํานายความเสี่ยงตอการเกิดการพังทลายดินโดย Mitra et al. (1998) พบวา
สภาพความลาดชันของพื้นที่ และการใชประโยชนที่ดิน มีความสัมพันธกับการสูญเสียดินโดยตรง ซึ่งสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการประเมินหาดัชนีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่สูงของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ได 

ในการศึกษานี้ไดหาคาดัชนีความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขอมูลสภาพพื้นที่
เกษตรที่มีความลาดชันมากกวา 20% และสัดสวนของพื้นที่ที่ใชในการเกษตร คาดัชนีดังกลาวไดรับการจัดเก็บ
เปนขอมูลอรรถาธิบายทั้งในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวง  และระดับขอบเขตลุมน้ํายอยภายในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 

ขอมูลอรรถาธิบายพ้ืนฐานทางเกษตร  เศรษฐกิจ และสังคม 

ขอมูลตาง ๆ ในดานการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม  สวนหนึ่งไดรวบรวมมาจากรายงานการศึกษา
และสํารวจของกองพัฒนาเกษตรที่สูง  สํานักงานปลัดกระทรวงและสหกรณ (กองพัฒนาเกษตรที่สูง, 2543ก 
2543ข) และรายงานการศึกษาขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง (นรินทรชัย  และ กมล,  
2541)  และอีกสวนหนึ่งไดจากการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณแบบก่ึงโครง
สรางและการมีสวนรวมของชาวบานที่ไดดําเนินการในโครงการนี้ 

ขอมูลในสวนนี้ไดรับการออกแบบและสรางเปนฐานขอมูลเชิงตารางสัมพันธ (relational database) 
ที่ประกอบดวย primary key เพื่อรวมเขากับระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่  เพื่อใหระบบทั้งหมดสามารถแสดง
ลักษณะโดยทั่วไปพรอมทั้งสถานภาพของของชุมชนในแงมุมตาง ๆ   เชน กิจกรรมทางดานการเกษตร  สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  รวมไปถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เปนตน 
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การออกแบบระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูล 

ฐานขอมูลที่ไดสรางและรวบรวมขึ้น  เพื่อนํามาพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและ
จัดการทรัพยากรบนที่สูงในโครงการน้ี  ประกอบดวย 2 ฐานขอมูลหลัก คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และฐานขอมูล
อรรถาธิบาย  การนําฐานขอมูลทั้งสองมาผนวกเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถวิเคราะห  เรียกใชขอมูลเฉพาะชวง
หรือเฉพาะจุด (query) และแสดงผลขอมูลตามเง่ือนไขและวัตถุประสงคตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร  ตอง
อาศัยโปรแกรมที่มีความสามารถในการเรียกใชขอมูลเชิงพื้นที่  การเชื่อมโยงเขากับขอมูลอรรถาธิบาย  และนํา
ไปวิเคราะหเพื่อแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ยังตองมีระบบการสื่อสารกับผูใชในรูปแบบกราฟฟกภาษา
ไทยดวย (Thai Graphic User Interface, Thai GUI) 

โครงการวิจัยนี้ ได เลือกใช ArcView 3.1 ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  ที่มีความสามารถในการเรียกใช  จัดการ  วิเคราะห  และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่  รวมทั้งการเชื่อม
โยงขอมูลเชิงพื้นที่เขากับขอมูลอรรถาธิบาย  ที่มีโครงสรางฐานขอมูลประเภทมาตรฐานตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
ได เชน Dbase,  Access และ ระบบ SQL เปนตน (ESRI, 1986a)   พรอมกันนี้ยังอนุญาตใหผูใชและผูพัฒนา
ระบบ  ทําการปรับเปลี่ยน  สรางระบบเมนูและ GUI  และออกแบบและพัฒนาชุดคําสั่ง  เพื่อสรางระบบขอ
สนเทศทางภูมิศาสตรไดตามที่ตองการ  ทั้งนี้โดยมีชุดภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท Object Oriented 
Program ที่เรียกวา Avenue และชุดภาษาที่ใชในการสรางระบบ GUI  ชื่อ Dialog Designer รวมอยูดวย 
(ESRI, 1996b; ESRI 1997)  คุณสมบัติตาง ๆ ของ ArcView,  Avenue และ Dialog Designer  สามารถนําไป
พัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร  และระบบขอสนเทศทางภูมิศาสตร  สําหรับใชในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรดินในประเทศไทยได  ตัวอยางเชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว �โพสพ 
1.0� (พนมศักด และคณะ, 2543)  ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน �SoilView 2.0�   ระบบขอสนเทศการใช
ประโยชนที่ดิน �LandPlan 1.0�   ระบบการประเมินความเหมาะสมของดิน �LandSuit 1.0�   และ ระบบ
สนับสนุนการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา �ConsPlan 1.0� (เมธี และคณะ, 2542) 

ระบบที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาในโครงการนี้  มีโครงสรางประกอบดวยระบบการเรียกใชและ
วิเคราะหขอมูลในสองระดับ  คือ  ระดับภาพรวมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด  และในระดับราย
ละเอียดขอมูลภายในของแตละศูนยฯ 

การใชขอมูลในระดับภาพรวม ไดออกแบบระบบใหผูใชสามารถเรียกแสดงตําแหนงที่ต้ัง  และ
ขอบเขตของศูนยฯ ตาง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ  จากนั้นสามารถเลือกแสดงขอมูลอรรถาธิบายในประเด็นที่สนใจ  
หรือทําการ query ในการสกัดขอมูลเฉพาะกรณีที่สนใจ  เพื่อแสดงเปนแผนที่ในรูปของขอมูลเฉพาะตําแหนง  
หรือในรูปแบบการกระจายตัวของขอมูลนั้นๆ  ตามศูนยตางๆ   ไมวาจะเปนขอมูลดานการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ  และขอมูลเศรษฐกิจและสังคม   สวนการใชงานระบบในระดับศูนยฯ  ผูใชสามารถเรียก
แสดงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของศูนยฯ ไปจนถึงขอมูลในระดับหมูบาน 
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ผลการศึกษา 

โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบายดานการกษตร  เศรษฐกิจ และสังคม 

ขอมูลอรรถาธิบายดานการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ที่ไดจากการรวบรวมและการสํารวจขางตน  
ไดรับการนําเขาและจัดโครงสรางใหเปนฐานขอมูลแบบตารางสัมพันธที่มีชุดขอมูลอางอิง สําหรับเชื่อมโยง
ระหวางกันและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่  ฐานขอมูลอรรถาธิบายที่สรางขึ้น  จัดแบงออกเปนหมวดหมูดัง
นี้ 

- ขอมูลดานเขตการปกครอง 
- ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
- ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ 
- ขอมูลปญหาของเกษตรกรและชุมชนในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ 
- ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในหมูบานตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ 
- ขอมูลดานการเกษตรและการใชทรัพยากธรรมชาติของหมูบานตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ 

ในฐานขอมูลระดับศูนยฯและระดับหมูบาน  ไดกําหนดใหมี primary key เปน SITE_ID และ 
VILLAGE_ID ตามลําดับ  โครงสรางขอมูลการเชื่อมโยงระหวางขอมูลอรรถาธิบายตาง ๆ ในระดับศูนยฯ และ
ระดับหมูบาน  แสดงไวในรูปที่  1 และ 2 ตามลําดับ 

การจัดแบงขอมูลออกเปนแฟมขอมูลยอย  แยกเปนกลุมตาง ๆ ดังกลาวมาแลวนั้น  ทําใหแตละแฟม
ขอมูลมีขนาดไมใหญมากนัก  สะดวกในการจัดเก็บ  และที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการออกแบบฐานขอมูล
ประเภทนี้  คือทําใหการแกไขปรับปรุงฐานขอมูลเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งในกรณีที่ตองการแกไขขอ
มูล  ผูใชงานสามารถเลือกดําเนินการกับแฟมขอมูลที่เกี่ยวของเทานั้น  โดยไมสงผลกระทบกับฐานขอมูลรวม   
นอกจากนี้การจัดแยกกลุมของขอมูลดังกลาวยังชวยใหสามารถนําไปเชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลเชิงพื้นที่  เพื่อ
ใหผูใชเรียกแสดงขอมูลตามเง่ือนไขและวัตถุประสงคตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพ 
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SITE_NAME TAMBON_ID AMP_ID PRV_IDSITE_ID

INCOME_AVG WEALTH_NDX UNEDU7_12 EDU7_12 FUELW_M3HH CHARC_SKHH SAVING_AVG DEBT_AVG1 …………..SITE_ID

NUM_VILL POPULATION NUM_FAMILY NUM_HOUSE ETHNIC_IDSITE_ID

TAMBON_ID TAMBON PRV_ID PROVINCE

DIRECTOR DIR_OFFICE COOR CO_OFFICE SECRETARY SEC_OFFICE SITE_HEAD HEADOFFICE PHONESITE_ID

AMP_ID AMPHOE

SET_YEAR ALTITUDE TRAINCENTR WATERSUP COLDSTORSITE_ID

[C_ECOSOC.DBF]

[C_POP.DBF]

[TAMBON.DBF] [AMPHOE.DBF] [PROVINCE.DBF]

[C_SITE.DBF]

[C_ADMIN.DBF]

[C_GEN.DBF]

เศรษฐกิจสังคม

ประชากร

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ชื่อและท่ีต้ังศูนย�

การบริหารจัดการ

ข�อมูลท่ัวไป

CROP_CONS1 CROP_CONS2 CROP_CONS3SITE_ID

[C_AG1PRB.DBF]พืชยังชีพ
CROP_FLD1 CROP_FLD2 CROP_FLD3SITE_ID

[C_AG4PRB.DBF]พืชไร�ส�งเสริม

HEALTH1 HEALTH2 HEALTH3SITE_ID

[C_HLTPRB.DBF]สุขภาพอนามัย
PUB_ACT1 PUB_ACT2 PUB_ACT3SITE_ID

[C_ACTPRB.DBF]กิจกรรมชุมชน

HUSBANDRY1 HUSBANDRY2 HUSBANDRY3SITE_ID

[C_AG5PRB.DBF]ปศุสัตว�
CROP_HORT1 CROP_HORT2 CROP_HORT3SITE_ID

[C_AG2PRB.DBF]พืชสวน/ไม�ผล

COOPERATE1 COOPERATE2 COOPERATE3SITE_ID

[C_GRPPRB.DBF]องค�กรชุมชน

CROP_VEG1 CROP_VEG2 CROP_VEG3SITE_ID

[C_AG3PRB.DBF]พืชผัก
FLOWER1 FLOWER2 FLOWER3SITE_ID

[C_AG6PRB.DBF]ไม�ดอก

GEN_PROB1 GEN_PROB2 GEN_PROB3SITE_ID [C_GENPRB.DBF]

ป�ญหาท่ัวไปท่ีพบ

OFFARMINC1 OFFARMINC2 OFFARMINC3SITE_ID

[C_OFFPRB.DBF]การจ�างงาน

 

รูปที่ 1  โครงสรางและการเชื่อมโยงขอมูลอรรถาธิบายดานเศรษฐกิจสังคม  การเกษตร และการจัดการ ในระดับ
ศูนยพัฒนาฯ 
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SITE_ID VILLAGE MOO TAMBON_IDVILLAGE_ID

POPULATION NUM_FAMILY NUM_HOUSE ETHNIC_ID RELIGION VILL_SET1 VILL_SET2VILLAGE_ID

SCHOOL HEALTHSERV WATERSUP ELECTRIC TRANSPORTVILLAGE_ID

TAMBON_ID TAMBON PRV_ID PROVINCE

DEV_AGENT DEV_ORGVILLAGE_ID

AMP_ID AMPHOE

RICE CROPS TREES FALLOW1 FALLOW2VILLAGE_ID

[V_POPGEN.DBF]

[V_SERV.DBF]

[TAMBON.DBF] [AMPHOE.DBF] [PROVINCE.DBF]

[VILLAGE.DBF]

[V_DEVORG.DBF]

[V_AGRI.DBF]

AMP_ID PRV_ID

WSHEDCLASS AGINWSHED HOUSERIGHT LANDRIGHTVILLAGE_ID [V_LAND.DBF]

FALLOW1 FALLOW2

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชากร

บริการชุมชน

ชื่อและที่ตั้ง หม�ูบ�าน

หน�วยงานและองค�กรพัฒนา

การเกษตร

การใช�ประโยชน�ที่ดิน

 

รูปท่ี 2 โครงสรางและการเช่ือมโยงขอมูลอรรถาธิบายดานเศรษฐกิจสังคม และการเกษตรในระดับ
หมูบาน 
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โครงสรางฐานขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

โครงสรางฐานขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอม จากการรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งในรูปแผนที่และ
ดิจิตอล (ลุมน้ําปง ขอบเขตลุมน้ํายอย ดิน ถนน การใชประโยชนที่ดิน แผนการใชที่ดิน และชั้นคุณภาพลุมน้ํา) 
ไดพัฒนาขึ้นโดยการออกแบบระบบฐานขอมูล (รูปที่ 3 ) เพื่อใหเหมาะสมกับการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอม ซึ่งมี Site_id และ Basin_id เปนสวนเชื่อมโยงกับขอมูลอรรถาธิบายในระดับศูนยพัฒนา ฯ และลุมน้ํา
ยอยตามลําดับ 

SOIL_ID TEXTURE_ID DEPTHCLS DRAINCLS ROCKCLS

SOIL.DBF

ROCKCLS ROCKINESS

DRAINCLS DRAINAGE

DEPTHCLS DEPTH

TEXTURE_ID TEXTURE

ROCK.DBF

DRAIN.DBF

DEPTH.DBF

TEXTURE.DBF

SITE_ID AREA DIST_% SLP20_% ENVRICK DIST&SLP DIST&W12

BASIN_ID SITE_ID DIST_% SLP20_% ENVRICK DIST&SLP DIST&W12AREA

BASIN_ID PERIMETER FDIST MEANELEV MEANSLOPE RELIEFAREA

C_ENVRISK.DBF

B_ENVRISK.DBF

B_CHAR.DBF

ข�อมูลดินและคุณสมบัติของดิน

ข�อมูลสถานภาพการใช�ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 

รูปท่ี 3  โครงสรางและการเช่ือมโยงฐานขอมูลอรรถาธิบายดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ผลจากการจัดโครงสรางฐานขอมูลสามารถสรุปขอมูลพื้นที่ของศูนยพัฒนา ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดง
ใหเห็นขอมูลในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวง เปนการจัดการขอมูลโดยอาศัยขอบเขตของศูนยพัฒนาโครง
การหลวงแตละศูนยเปนหนวยที่เล็กที่สุดในการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ โดย
พื้นที่ที่ทําการศึกษาจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 36 ศูนย รวมประมาณ 1,407,285 ไร และ ระดับลุมน้ํายอยภาย
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงโดยใชเขตลุมน้ํายอยที่ไดจากการแบงเขตลุมน้ําเปนหนวยที่เล็กที่สุดโดยสามารถ
แบงไดเปน 762 ลุมน้ํายอย รวมเปนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,431,879 ไร จาก 32 ศูนยพัฒนา  
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ตารางท่ี 1. แสดงพื้นที่ภายในศูนยพัฒนา แบงตามระดับศูนย  36 ศูนย และลุมน้ํายอย 32 ศูนย 
รหัสศูนย ศูนยพัฒนาฯ พื้นที่ศูนยพัฒนาฯ (ไร) จํานวนลุมน้ํายอย พื้นที่ลุมน้ํายอยภายในศูนย

พัฒนาฯ (ไร) 
7001 อางขาง 16808 14 33189 
7002 อินทนนท 104126 53 112702 
7003 ปางดะ 17027 4 23989 
7004 แมหลอด 5205 3 5192 
7011 แกนอย 56981 32 61056 
7012 ขุนแปะ 28722 16 40538 
7013 ขุนวาง 29183 50 43404 
7014 ตีนตก 21568 17 37759 
7015 ทุงเริง 13223 9 16460 
7016 ทุงเรา 11574 6 13399 
7017 ทุงหลวง 63543 34 43754 
7018 ปางอุง 45931 14 59749 
7019 ปงคา 34906 - - 
7020 ปาเมี่ยง 75202 50 78752 
7021 พระบาทหวยตม 23981 - - 
7022 มอนเงาะ 52458 27 59344 
7023 แมโถ 20612 12 25450 
7024 แมทาเหนือ 158877 84 164799 
7025 แมปูนหลวง 16610 12 19638 
7026 แมลานอย 57146 41 58406 
7027 แมสะปอก 20705 41 42131 
7028 แมสะเรียง 53932 38 56616 
7029 แมสาใหม 14683 6 23605 
7030 แมแฮ 20552 9 21360 
7031 วัดจันทร 153293 69 153534 
7032 สะโงะ 27811 - - 
7033 หนองเขียว 30129 12 18704 
7034 หนองหอย 13258 10 18958 
7035 หมอกจาม 10437 13 23088 
7036 หวยนํ้าขุน 87989 46 92335 
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รหัสศูนย ศูนยพัฒนาฯ พื้นที่ศูนยพัฒนาฯ (ไร) จํานวนลุมน้ํายอย พื้นที่ลุมน้ํายอยภายในศูนย
พัฒนาฯ (ไร) 

7037 หวยนํ้าริน 11822 6 13015 
7038 หวยโปง 11038 4 11595 
7039 หวยผักไผ 10591 6 15548 
7040 หวยลึก 9186 6 10913 
7042 หวยเส้ียว 30215 18 32897 
7043 หวยแลง 47943 - - 
รวม  1,407,285 762 1,431,879 

 

ตนแบบและการใชงานระบบฐานขอมูล 

ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม ArcView,  Avenue, และ Dialog Designer  ไดรับออกแบบใหมี
ระบบเมนู และ GUI ตาง ๆ เปนภาษาไทยสําหรับการสื่อสารและโตตอบกับผูใช   ทํางานภายใตระบบปฏิบัติ
การ Windows 95/98/NT  บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีความเร็วในการประมวลผลสูง  เนื่องจากเปนฐาน
ขอมูลที่ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่ซึ่งมีขนาดขอมูลที่คอนขางใหญ  การเรียกใช  วิเคราะห  และแสดงผลแบบ
กราฟฟก  จําเปนตองอาศัยระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพดี 

ในรายงานสวนนี้จะแสดงใหเห็นตัวอยางการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อสราง
ความเขาใจถึงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพัฒนาการเกษตรบนที่สูง  เชน สภาวะของชุมชนในดานการใชประโยชนที่ดิน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
และความเก่ียวเนื่องกับสถานะภาพของทรัพยากรสิ่งแวดลอม  รวมไปถึงชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเหนือ
พื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิที่มีความสัมพันธกัน 

การใชขอมูลในระดับภาพรวม 

ระบบฯไดรับการออกแบบใหผูใชสามารถเลือกใชฐานขอมูลไดทั้งระดับพื้นที่ทั้งหมดของมูลนิธิโครง
การหลวง  และในระดับศูนยพัฒนาฯตาง ๆ   โดยเลือกจากเมนูหลักหลังจากเขาสูระบบฯแลว (รูปที่ 4 และ 5) 
 

 

 

รูปที่ 4  เมนูหลักของระบบเรียกใช 
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รูปที่ 5  ตัวอยางการเลือกพื้นที่เฉพาะศูนยพัฒนาฯ 

ในกรณีที่ผูใชเลือกพื้นที่ทั้งหมดเพื่อใหทราบถึงภาพรวมในดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาฯ ทั้ง 36 ศูนย  
ระบบจะแสดงตําแหนงที่ต้ังและขอบเขตของทุกศูนยพัฒนาฯ ที่กระจายตัวอยูในเขตภาคเหนือตอนบน  พรอม
ทั้งขอบเขตของจังหวัดหรือถนนสายหลักที่เชื่อมโยงระหวางศูนยพัฒนาฯตาง ๆ เพื่อใชในการอางอิง 
 

 

รูปท่ี 6  ตัวอยางการแสดงท่ีต้ังและขอบเขตศูนยพัฒนาฯ ท้ังหมดรวมเขตจังหวัดและถนน 
 

รูปที่ 6 แสดงใหเห็นถึงเครือขายถนนเชื่อมโยงระหวางศูนยตาง ๆ และตัวจังหวัดซึ่งเปนศูนยรวมของ
การบริหาร และการจัดการผลผลิตดานการเกษตรที่ไดจากศูนยตาง ๆ  ระบบฯนี้ เม่ือพัฒนาเสร็จสิ้นแลว  
สามารถแสดงระยะทางของถนนเชื่อมโยงระหวางศูนย  และระยะเวลาที่ใชในการเดินทางในแตละฤดูกาล  ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการจัดการดานยานพานหนะ  การขนสง  และการคลังสินคาของมูลนิธิฯ 

นอกจากภาพรวมที่ไดแสดงใหเห็นเบื้องตน  ระบบฯยังไดรับการออกแบบใหผูใชสามารถเรียกดูขอ
มูลของศูนยพัฒนาฯ ดานตาง ๆ ได  ไมวาขอมูลดานการบริหารจัดการ  เชน ชื่อและที่อยูผูอํานวยการ  ผู
ประสานงาน  หัวหนาสถานี  หรือขอมูลทั่วไปของศูนยพัฒนาฯ เชน ปที่จัดต้ัง  ระดับความสูง ณ ตําแหนงที่ต้ัง  
ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด (รูปที่ 7 และ 8)  ซึ่งสามารถใชขอมูลเหลานี้ในการบริหารและจัดการศูนยพัฒนาฯ
ตาง ๆ โดยภาพรวมได 
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รูปท่ี 7  แสดงศูนยพัฒนาฯ ท่ีอยูบนระดับความสูงมากกวา 1,000 เมตร 

 

 

รูปท่ี 8  แสดงขอบเขตและตําแหนงหมูบานของศูนยพัฒนาฯ พรอมกับขอมูลโดยท่ัวไป 
 

ขอมูลในระดับศูนยพัฒนาฯ อีกสวนหนึ่งที่ไดผนวกเขากับระบบนี้ ไดแก  ขอมูลดานการเกษตร  
ประชากร  เศรษฐกิจสังคม  การบริการพื้นฐาน  และดานสาธารณสุข  เชน จํานวนครัวเรือน  ความหนาแนน
ประชากร  กลุมชนเผาตาง ๆ ที่อาศัยในชุมชน  สถานภาพรายไดและหนี้สิน  การศึกษา  และปญหาสาธารณ
สุข เปนตน  ขอมูลเหลานี้ สามารถนํามาแสดงเปรียบเทียบในรูปของแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10  ซึ่งนอก
จากจะทําใหทราบขอมูลตาง ๆ ของศูนยพัฒนาฯ แลว  ยังสามารถชี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสภาพ
การณภายในชุมชนที่อยูในเขตความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯตางๆ ไดเปนอยางดี 
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รูปท่ี 9  เมนูสําหรับเรียกใชขอมูลประเภทตาง ๆ 

 

 

รูปท่ี 10  ตัวอยางแผนท่ีการกระจายตัวของระดับรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของชุมชนในศูนยพัฒนาฯ 
ตาง ๆ 

พรอมกันนี้ผูใชสามารถเรียกแสดงขอมูลตามเง่ือนไขที่กําหนดได (รูปที่ 11 และ 12)   ทั้งเง่ือนไขที่
เปนขอมูลชนิดเดียว  หรือขอมูลหลาย ๆ ชนิดรวมกันได  เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลอันอาจจะเปน
เหตุและผลซึ่งกันและกัน  ซึ่งนําไปสูความเขาใจและสามารถอธิบายถึงสภาพการณตาง ๆ ของชุมชนและสิ่ง
แวดลอม  เชน ความสัมพันธระหวางระดับรายไดหรือการศึกษากับกลุมชนเผาตาง ๆ  หรือความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับการใชทรัพยากรซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
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รูปท่ี 11  การเรียกแสดงขอมูลตามเงื่อนไขท่ีตองการ 
 

 

รูปท่ี 12  ตัวอยางการแสดงผลท่ีไดจากการเรียกแสดงศูนยพัฒนาฯ ท่ีมีชุมชนกะเหร่ียงอาศัยอยู 
 

การวางแผนการพัฒนาเกษตรบนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง  ไมสามารถจํากัดอยูเฉพาะขอบเขต
ของศูนยพัฒนาฯ ตางๆ  เทานั้น  เนื่องจากระบบการเกษตรในศูนยพัฒนาฯ มีความสัมพันธกับทรัพยากรสิ่ง
แวดลอมที่อยูรอบขาง  โดยเฉพาะเม่ือการวางแนวนโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญกับ
ลุมน้ําโดยจัดหนวยพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา  ระบบฯ นี้ไดรวบรวมขอมูลแผนที่ลุมน้ําสาขาหลักและลุมน้ํา
ยอยเขาอยูในฐานขอมูลดวย  เพื่อใชวิเคราะหและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและผลกระทบของการ
พัฒนาการเกษตรในศูนยพัฒนาฯ ตอระบบการเกษตรบนที่สูงและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
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พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของศูนยพัฒนาตาง ๆ ต้ังอยูในลุมน้ํายอยตาง ๆ   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของลุมน้ําที่
ใหญขึ้นในลําดับชั้นถัดไป เชน  ลุมน้ําแมแจม ลุมน้ําแมแตง และอ่ืน ๆ  เปนตน (รูปที่ 13)  ดังนั้นการดําเนินกิจ
กรรมใด ๆ ของศูนยพัฒนา ฯ และชุมชน  หลีกเลี่ยงไมไดที่จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของลุมน้ําใน
บริเวณนั้นๆ  ซึ่งหมายถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดกับลุมน้ําในระดับที่ใหญขึ้น  หรือชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยู
ในบริเวณลุมน้ําที่อยูถัดลงมา 

 

รูปท่ี 13  แสดงเขตพื้นท่ีศูนยพัฒนา  ลุมนํ้าหลัก  และทางนํ้าสายหลักในเขตพื้นท่ี จ.เชียงใหม 

รูปที่ 14 เปนตัวอยางของการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงพื้นที่  ของชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ  เสนทางน้ําที่เกิดขึ้นจากลุมน้ํายอยตาง ๆ  และชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณใตลุม
น้ําที่อยูถัดลงมา  กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในลุมน้ําตอนบนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรสิ่งแวดลอม  อาจจะสงผล
กระทบในแงตาง ๆ ตอลุมน้ํา  ทรัพยากรสิ่งแวดลอม  และชุมชนที่อยูตอนลาง เชน กิจกรรมในศูนยพัฒนาฯ อิน
ทนนท  อาจสงผลกระทบตอพื้นที่รับน้ําชลประทานในอําเภอจอมทอง  ในทํานองเดียวกัน  การพัฒนาการ
เกษตรบริเวณศูนยพัฒนาแมแฮ  ทุงหลวง  ขุนวาง  และแมสะปอก  อาจกระทบตอปริมาณและคุณภาพของน้ํา
ในแมน้ําขาน และพื้นที่ชลประทานที่ใชน้ําจากแมน้ําสายนี้ เปนตน 

ดังนั้นอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของมูลนิธิฯในอนาคตคงไมไดจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่ของศูนย
พัฒนาฯตางๆ เทานั้น  จําเปนตองคํานึงถึงความสัมพันธที่ไดกลาวมา  เพื่อกําหนดบทบาท  แผนการดําเนิน
งาน  และความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนที่สูงใหยั่งยืนตอไป 
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รูปท่ี 14  ตัวอยางแสดงพื้นท่ีศูนยพัฒนาฯ  ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และชุมชนรอบขาง 

คาดัชนีความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ของ
ศูนยพัฒนาฯ ตาง ๆ  เม่ือนํามาผนวกเขากับระบบฯ แลวสรางเปนแผนที่ดังรูปที่ 15  สามารถแสดงใหเห็นถึง
ระดับความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมที่ตางกันในแตละพื้นที่   พื้นที่ใดที่มีคาดัชนีสูง  พื้นที่นั้น
สมควรไดรับการจัดลําดับความสําคัญสูง  ในแงของการจัดโครงการดานอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอก
เหนือไปจากการพัฒนาการเกษตรเพ่ือเพิ่มพูนรายไดใหแกเกษตรกร 

ระบบฐานขอมูลที่กําลังพัฒนาขึ้น  สามารถใชแสดงถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ  กับคาดัชนี
ความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได  เพื่อใหทราบถึงปจจัยหลักที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบกับคา
ดัชนีความเสี่ยงฯนี้  ซึ่งนําไปสูความเขาใจในระบบการเกษตรบนที่สูงและสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น  รูปที่ 16 แสดงตัว
อยางความสัมพันธระหวางคาดัชนีความเสี่ยงฯ กับสภาพภูมิประเทศ  และสภาพการใชประโยชนที่ดินบันทึก
โดยดาวเทียม Landsat ในป พ.ศ. 2540  ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย   ซึ่งมีคาดัชความเสี่ยงฯ 
คอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ อ่ืน 



การพัฒนาระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง - 19 

 

รูปท่ี 15 อัตราเสี่ยงตอความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติตามศูนยพัฒนาฯตาง ๆ  
 

สภาพภูมิประเทศ

สภาพการใช�ประโยชน�ท่ีดิน
ในป® พ.ศ. 2540

 

รูปท่ี 16  สภาพพื้นท่ีและการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยพัฒนาฯหนองหอย 

การใชฐานขอมูลในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

การวางแผนการจัดการในระดับศูนยพัฒนาฯ  มีความตองการระบบฐานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนใน
ทํานองเดียวกันกับในพื้นที่ทั้งหมดของมูลนิธิฯ  ซึ่งฐานขอมูลในระดับนี้มีรายละเอียดมากขึ้น  ไมวาจะเปน
สภาพการใชประโยชนที่ดิน  สภาพภูมิประเทศ  การต้ังชุมชน  การดําเนินกิจกรรมการเกษตร  และสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของชุมชน  ซึ่งขอมูลที่ไดจากวิธีการศึกษาและวิเคราะหดังกลาวมาแลวขางตน  จะถูกนํามา
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เชื่อมโยงเขากับขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตศูนยพัฒนา  และตําแหนงที่ต้ังหมูบาน  ดังนั้นจึงสามารถแสดงขอมูล
ตาง ๆ เหลานี้ไดเชนเดียวกับที่ใชในระดับภาพรวม 

ผลการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติของหนวยลุมน้ํายอยในบริเวณขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ  
สามารถนํามาแสดงเปรียบเทียบกันได  เชน สภาพความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของลุมน้ํา
ยอยตาง ๆ  ซึ่งจะบงบอกถึงพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ศูนยพัฒนาฯและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองใหความสําคัญเปน
อันดับตน  ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 17 

 

รูปท่ี 17  แสดงระดับความเสี่ยงตอความเสื่อมของสภาพแวดลอม  ของลุมนํ้ายอย 
ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 

ในสวนของขอมูลดานการเกษตร  ประชากร  และเศรษฐกิจสังคม ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ
ศึกษาและรวบรวมขอมูล  จะสามารถเรียกแสดงผลตามรายหมูบานที่ต้ังอยูในพื้นที่ ดังตัวอยางในรูปที่ 18 
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รูปท่ี 18  แสดงขอมูลดานประชากรของหมูบานท่ีสนใจ ภายในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 

 

รูปท่ี 19  แสดงขอมูลดานกิจกรรมทางการเกษตรของศูนยพัฒนาฯ ท่ีสนใจ 

การดําเนินงานของโครงการในข้ันตอไป  จะสรางขอมูลในระดับนี้เพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะขอมูลเชิง
พื้นที่การสูญเสียดินภายในลุมน้ํายอย  เม่ือนํามาผนวกเขากับระบบฐานขอมูลนี้  สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหและแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งไดแกรายงานสรุป  ตาราง และแผนที่ได  อันจะนําไปสูการมีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนการวางแผนการจัดการสําหรับการเกษตรบนที่สูงของมูลนิธิฯ  ที่จะทําใหเกิดการอยู
รวมกันระหวางชุมชนและสิ่งแวดลอมบนที่สูงอยางยั่งยืนตอไป 
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งานท่ีกําลังดําเนินงาน 

ฐานขอมูลที่กลาวถึงในรายงานนี้ สวนใหญเปนขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายในระดับภาพ
รวมของศูนยพัฒนาทั้งหมดในมูลนิธิ สําหรับขอมูลการเกษตร เศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติภายใน 
4 ศูนยพัฒนาฯ ที่เปนพื้นที่เปาหมายในงานวิจัยนี้ อยูในระหวางการสํารวจและวิเคราะหขอมูล การสํารวจทาง
เศรษฐกิจและสังคมเนนขอมูลที่นําไปสูการวิเคราะหหาดัชนีความม่ันคงของการผลิตอาหาร ผลิตภาพและ
เสถียรภาพของระบบการเกษตร การปฏิบัติของเกษตรกรในแงอนุรักษดินและน้ํา การพึ่งตนเองของชุมชน และ
ดัชนีความย่ังยืนของระบบเกษตร ขอมูลเหลานี้จะไดรับการจัดเก็บใหเปนขอมูลอรรถาธิบายซึ่งเชื่อมโยงกับขอ
มูลเชิงพื้นที่ของแตละศูนยพัฒนาฯ 

ในสวนของขอมูลทรัพยากรธรรมชาติภายในศูนยพัฒนาจะจัดทําในมาตราสวน 1:15,000 ดังนั้นจึง
จําเปนตองสรางแผนที่หลักมาตราสวน 1:15,000 จากภาพถายทางอากาศและแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัว
เลข แผนที่การใชประโยชนที่ดินจะจัดทําในมาตราสวน 1:15,000 จากขอมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง รวม
ทั้งจะทําการวิเคราะหลุมน้ํายอยเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลเชิงพื้นที่ดัง
กลาวเม่ือเสร็จสิ้นสมบูรณ จะสามารถเรียกใชและแสดงผลตามเง่ือนไขตาง ๆ ดวยระบบเรียกใชงานที่กลาวถึง
มาแลว 
 

สรุป 

ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานวางแผนการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาการเกษตรบนที่
สูง ไดรับการออกแบบใหสามารถทํางานภายใตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นไดมา
จากการศึกษาและวิจัย โดยหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนรวมในงานของมูลนิธิโครงการหลวง ฐานขอมูลนี้เปนฐาน
ขอมูลเชิงสัมพันธ สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่สองระดับคือ ระดับภาพรวมของมูลนิธิ และระดับภายใน
ศูนยพัฒนาฯ ระบบเรียกใชที่พัฒนาข้ึนในงานวิจัยนี้ มีเมนูที่โตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย ผูใชสามารถเรียกใช
ขอมูลตามเง่ือนไขตาง ๆ ตามวัตถุประสงค ทั้งในระดับภาพรวมและระดับศูนยพัฒนาฯ โปรแกรมสามารถ
แสดงผลไดทั้งบนจอภาพ และพิมพเปนแผนที่ ตาราง หรือ ภาพไดตามลักษณะของขอมูลที่คนหา 
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