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Abstract 
         The objective of this study was to establish   
the  spatial database of water shortage at the village 
level by applying   the village’s status database 
(NRD2C) with Geographic Information System (GIS).  
The provinces in the Northeast of Thailand, Roiet, 
Kalasin and Mahasarakam, were selected as the 
study area. The input data were NRD2C data in 
2001 and 2003 from the Department of Community 
Development. The NRD2C data has indicator indexes 
to identify the development level of the villages 
including water shortage level and it was stored as 
an attribute database in GIS.  The other input data 
were satellite image (Landsat 5),   topographic map, 
watershed boundary and irrigation boundary and 
these data were stored in GIS as layers to create  
the spatial database of the water.  The NRD2C data 
was linked into the village location in GIS by using 
the village code. 

The NRD2C data in 2001 presented that 
the majority of water shortage problem villages of 
Roiet, Kalasin and Mahasarakam was in the Off-
Season Agriculture Activity’s indicator variable while it 
was in Water for Agriculture’s indicator variable in 
2003. The locations of these villages scattered over 
the study area especially along the intermittent river 
 and ponds. In 2003, the percentage of villages that 
faced the problem in water for agriculture in Kalasin,  

Mahasarakam and Roiet province were 23.22%, 
65.36% and 86.66% respectively.  

This paper presents the powerful spatial 
information for planning, protection or even mitigation 
in water shortage problem at the village level. 
However, the collection of the NRD2C database is 
based on the questionnaires of the village’s leader 
so, the accuracy verification with the others spatial 
data is needed.      
 
บทคัดยอ 
         การศึกษาครั้งนี้ไดนําขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
(กชช.2ค) มาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบสารสนเทศการขาด
แคลนน้ําระดับหมูบาน พื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดรอยเอ็ด 
จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดมหาสารคาม ขอมูลที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ขอมูล กชช.2ค ป 2544 และป 
2546 ของกรมพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะมีดัชนีชี้วัดในดาน
ตางๆ รวมถึงในเรื่องน้ํา ซ่ึงไดจัดทําเปนฐานขอมูล
ลักษณะสัมพันธเพื่อบอกถึงการขาดแคลนน้ําระดับ 
หมูบาน สวนขอมูลอื่นๆไดแก ขอมูลจากภาพถาย
ดาวเทียมแลนดแซท 5   แผนที่ภูมิประเทศ ขอบเขตลุม
น้ําและพื้นที่โครงการชลประทาน และขอมูลทั้งหมดนี้ ได
นําเขาสู GIS และไดจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ
บอกถึงตําแหนงหมูบาน และขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนๆ  
ขอมูล กชช.2ค ทั้ง 2 ป ถูกเชื่อมโยงเขากับขอมูล
ตําแหนงหมูบานใน GIS โดยใชรหัสหมูบานเปนตัว
เชื่อมโยง  
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            จากขอมูลของ กชช. 2ค  ป 2544 พบวา ดัชนี
ชี้วัดเรื่องน้ําที่มีจํานวนหมูบานประสบปญหามากที่สุด
ของจังหวัดกาฬสินธุ, มหาสารคามและรอยเอ็ด ไดแก
ดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตรในฤดูแลง  และที่ตั้งของ
หมูบานเหลานี้กระจายอยูทั่วพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะ
บริเวณที่ใกลลําน้ําที่มีน้ําไมตลอดทั้งป    สําหรับในป 
2546 นั้น จังหวัดกาฬสินธุ, มหาสารคามและรอยเอ็ด 
ดัชนีชี้วัดในเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรมีจํานวนหมูบานที่มี
ปญหามากที่สุด กระจายตัวทั้งพื้นที่จังหวัด โดยมีจํานวน
หมูบานที่มีปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร รอยละ 23.22, 
65.36, 86.66 ของหมูบานทั้งหมดตามลําดับ   การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน 
(กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น เปนการ
พัฒนาที่นําไปสูความยั่งยืนในชุมชน สามารถนําปญหาที่
เกิดมาวิเคราะหและทําการปองกัน แกไข บรรเทาปญหา
ไดอยางถูกหลักวิธี และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผล
กระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมนอยที่สุด   

อยางไรก็ตามฐานขอมูลนี้มีพื้นฐานจากการ
ตอบ แบบสอบถามของกลุมผูนําหมูบานเทานั้น จึงควร
นําขอมูลนี้ไปพิจารณารวมกับขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืน ๆ ซ่ึงทํา
ใหตรวจสอบ ไดแมนยํายิ่งขึ้น    

1. หลักการและเหตุผล 
สภาวะภัยแลง นับเปนภัยธรรมชาติที่มีมานาน 

และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสงผลกระทบ
การดํารงชีวิต การเกษตร เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
Unganai et al (1998) ไดสรุปรูปแบบความแหงแลง
ในรูปแบบตางๆคือ ความแหงแลงในเชิงอุตุนิยมวิทยา 
ความแหงแลงในเชิงอุทกวิทยาและความแหงแลงในเชิง
กายภาพ  อยางไรก็ตามในการจํากัดความของความแหง
แลงทั่วไปคือ การขาดแคลนน้ําเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
อันเนื่องมาจากมีปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ   
           ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ความแหงแลง เกิดจากปริมาณน้ําฝนซึ่งเปนปจจัยหลัก 
โดยปกติชวงเวลาของฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดในประมาณกลางเดือน
ตุลาคม (ปราณี, 2532) อยางไรก็ตาม ฤดูกาลของ
ประเทศไทยอยูใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดหมุนเวียนสลับกันกับฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

เดือน   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนท่ีตกสวนหนึ่ง 
อาจมาจากรองมรสุม หรือรองความกดอากาศต่ํา โดย
รองความกดอากาศต่ํานี้ จะพาดผานประเทศไทยทาง
ตอนใตตามแนวเสนรุง แลวเลื่อนไปทางเหนือไปถึง
บริเวณประเทศจีนตอนใต  เมื่อรองความกดอากาศต่ํา
ผานพนประเทศไทยไปแลว จะทําใหฝนไมตกและเกิด
เปนฝนทิ้งชวง(ปราณี และคณะ, 2534) ซ่ึงฝนท้ิงชวงจะ
เกิดในเดือนมิถุนายนตอเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2544)   นอกจากนี้ จากการวิเคราะห
รูปแบบน้ําฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา พบวาฝนทิ้งชวงยัง
เกิดในครึ่งหลังของเดือนกันยายนดวย (สิริพร กมลธรรม, 
2543)  โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก เนื่องจากเปน
บริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง 
และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนว 
ดังกลาวแลวจะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น  
การเกิด   นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆที่ทําใหเกิดความ
แหงแลงอีกเชน การอุมน้ําของดิน แหลงน้ําใตดินและการ
ใชที่ดิน  
         ผลกระทบหลักจากปญหาภัยแลงคือการขาด
แคลนน้ํากินน้ําใชในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะดาน
เกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังนั้นการขาดแคลนน้ําจึงมผีลกระทบอยางรุนแรงตอการ
เพาะปลูกทําให  พืชผลทางการเกษตรลดลง  และ
กอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดลอม
ตามมา นอกจากนี้ยังปญหาเรื่องสุขภาพ เชนโรคระบาด
ที่เกิดขึ้นในฤดูแลงอีกดวย 
         รัฐบาลไดใหความสําคัญในการแกไขปญหาภัย
แลงมาโดยตลอด โดยไดมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการติดตามและประเมินสถานการณภัย
แลง แตสวนใหญก็ยังเปนการศึกษาจากขอมูลจากดาน
เดียว  ไมไดมีการนําขอมูลแตละดานมาศึกษาและ
วิเคราะหความสัมพันธกัน เชน ทางดานอุตุนิยมวิทยา ก็
จะทําการวัดเฉพาะปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตก 
เพื่อใชบงบอกถึงระดับความรุนแรงของฝนแลง  หรือ
ในทางเกษตรกรรมก็ประเมินสภาวะภัยแลงจากการ
ลดลงของผลผลิตทางการเกษตร และการลดลงของระดับ
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น้ําใตดินและแหลงน้ําผิวเดิน   นอกจากนี้ขอมูลที่ใช
ศึกษาในแตละดานยังมีความไมสมบูรณและไมทันสมัย
ของขอมูล หรือไมครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการศึกษา ทําให
ขอมูลที่ไดไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอที่จะติดตาม
พื้นที่ที่เกิดภัยแลงไดเทาที่ควร 
             ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)  เปน
ขอมูลที่มีความสําคัญในการวางแผนแกไขปญหา และ
พัฒนาหมูบาน ตําบล เนื่องจากขอมูลชุดนี้ไดมีการ
จัดเก็บในดานตางๆเชน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ระดับการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของ
ชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงานและยาเสพติด 
นอกจากนี้ ขอมูล กชช.2ค นี้ยังประกอบดวยตัวชี้วัดที่
บอกถึงปญหาที่เกิดจากสภาวะภัยแลง เชน ตัวชี้วัดใน
ดานโครงสรางพื้นฐานอันไดแก น้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อ
การเกษตร เปนตน (ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชน, 2546)     แตอยางไรก็ตาม ขอมูลกชช.2ค นั้น 
ไมมีขอมูลในเชิงพื้นที่ ซ่ึงเมื่อตองการทราบตําแหนงที่ตั้ง
ของหมูบานที่ประสบปญหาอาจจะเกิดความยุงยาก 
เนื่องจากตองใชแผนที่ประกอบ และบางครั้งอาจจะ
ประสบกับปญหาในการใช เนื่องจากความไมทันสมัยของ
ขอมูล  
         การประยุ กต ใช ภาพถ ายดาว เที ยมสํ า รวจ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อติดตามพื้นที่ที่เกิดสภาวะภัยแลง
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามและ
ประเมินสภาวะภัยแลง เนื่องจากขอมูลที่ไดจากภาพถาย
ดาวเทียมมีการบันทึกขอมูลซ้ําที่เดิม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทําใหไดขอมูลในบริเวณที่เขาไปไมถึง ทําใหไดขอมูลที่
ทันสมัยและครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการศึกษา   นอกจากนี้
แลวดาวเทียมสามารถบันทึกขอมูลไดครอบคลุมบริเวณ
กวาง และมีขอมูลยอนหลังมากกวา 10 ป เชน ดาวเทียม 
NOAA หรือ ดาวเทียม Landsat จึงมีประโยชนตอการ
ติดตามสภาวะภัยแลงทั้งทวีป ตัวอยางการประยุกตใช
ขอมูลจากภาพถายดาวเทียมเหลานี้เพื่อติดตามสภาวะ
ภัยแลงมีในหลายพื้นที่  โดยใชดัชนีพืชพรรณหลายๆแบบ 
(Drought Indices) มีทั้งในพื้นที่ตอนกลางของอเมริกา ใน
ทวีปแอฟริกาใต และทางตอนเหนือของเอเชีย (Peters     
et al, 2002) ซึ่งแตละดัชนีก็จะมีประสิทธิภาพและมีความ
ความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่นๆดวย

เชน สิ่งปกคลุมดินและความชื้น ( Soo-Hyun Shin et 
al, 2003)   
         เมื่อขอมูลจากภาพถายดาวเทียมถูกนําเขาสูระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System 
: GIS) ขอมูลแตละประเภท จะถูกแยกเก็บเปนชั้นๆ ใน
ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ตําแหนงหมูบาน, ขอมูล
การใชประโยชนที่ดิน, แหลงน้ําผิวดิน, ปาไม และ
ขอบเขตลุมน้ํา  ซ่ึงฐานขอมูลเชิงพื้นที่เหลานี้สามารถ
นํามาวิเคราะหโดยการซอนทับ ซ่ึงจะทําใหไดคําตอบวา 
ณ ตําแหนงหมูบานที่ประสบปญหาเรื่องน้ําตามขอมูล 
กชช .2ค นั้น ขอมูลเชิงพื้นที่ ในบริเวณตําแหนงที่ตั้ง
หมูบานนั้นเปนอยางไร นอกจากทําการสืบคนไดอยาง
สะดวกแลว  ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS  ยัง
สามารถทําการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  
         ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจาก
แตละจังหวัดที่ศึกษาจะมีระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ
ก า ร ว า ง แผนแล ะป อ ง กั นภั ย แล ง แ ล ว  ผู บ ริ ห า ร
ระดับประเทศยังสามารถมองภาพการบริหารและจัดสรร
งบประมาณเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม    
2.วัตถุประสงค 
             เพื่อสรางระบบสารสนเทศการขาดแคลนน้ํา
ระดับหมูบานโดยการประยุกตใชขอมูล กชช.2ค และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
3.พื้นที่ศึกษา 
            จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัด
มหาสารคาม 
          
4.วิธีดําเนินการ 
           เพื่อใหไดระบบสารสนเทศการขาดแคลนน้ํา
ระดับหมูบาน จึงตองมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  
4.1 ตรวจสอบเอกสาร,  
         รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสภาวะภัยแลงและ
และผลกระทบที่เกิดจากปญหาภัยแลง รวมถึงแนวทางที่
เคยแกไขปญหาที่ผานมา   สําหรับขอมูลที่ใชไดแก ขอมูล 
กชช.2ค ป 2544 และ ป 2546. จุดหมูบาน, ถนน, 
ขอบเขตการปกครอง, เสนชั้นความสูง, ขอบเขตลุมน้ํา, 
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พื้นที่ชลประทาน, น้ําบาดาล, ปาไม, การใชประโยชน
ที่ดิน, พื้นที่เสี่ยงภัยแลง       
4.2  รวบรวมขอมูล 
        (1) เตรียมขอมูล กชช.2ค  

ขอมูล  กชช .2ค  ที่ ไดทํ าการศึกษานั้ น  ได
ทําการศึกษาขอมูล ป 2544 และ พ.ศ 2546  ซ่ึงไดมี
การเตรียมขอมูลดังนี้ 
        (2) ศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลดัชนี
ช้ีวัดของขอมูล กชช.2ค  

- การจัดเก็บขอมูลไดจากการสัมภาษณโดย  
ผูสัมภาษณคือ คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการ
พัฒนาชนบทระดับตําบล และผูแทนขององคการบริหาร
สวนตําบล และผูถูกสัมภาษณคือคณะกรรมการหมูบาน 
และผูนําหมูบานที่มีความรอบรู เกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยูของประชาชนในหมูบานนั้น ๆ เปนอยางดี
ประมาณ 7- 10 คน  

- ขอมูลที่สัมภาษณจะถูกเขียนลงใน
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน แลวบันทึกเก็บ
ในคอมพิวเตอร ซ่ึงใชโปรแกรมการบันทึกที่ตางกัน คือ ป 
2544 บันทึกดวยโปรแกรม การบันทึกและประมวลผล
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน ( กชช. 2ค) ป 2544 รุน 
3.05  สําหรับป 2546 จะบันทึกดวยโปรแกรมการ
บันทึกและประมวลผลขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช. 
2ค ป 2546 และ 2548 รุน 4.03  
 ทั้งสองโปรแกรมมีการออกแบบจอหนาและ
โครงสรางขอมูลภายในตางกัน  แตหลักการยังคง
เหมือนกันคือ มีขั้นตอนการบันทึกและแกไขขอมูล แลว
ประมวลผลดัชนีชี้วัดและเรียกรายงานไดหลายลักษณะ
เชน รายงานสรุปผลสภาพปญหาของหมูบาน, รายงาน
การเรียงลําดับตัวชี้วัดตามจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก, 
รายงานรายชื่อหมูบานที่มีปญหามากตามตัวชี้ วัด 
รายงานสภาพปญหาจําแนกตามตัวชี้วัด หรือรายงาน
รายชื่อหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 เปนตน  
         (3) ศึกษาดัชนีช้ีวัด 

ดัชนีชี้วัด ป 2544 มีทั้งหมด 31 ตัว แบงเปน 
6 กลุม แสดงการจัดกลุมและรายชื่อดัชนีดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อดัชนีชี้วัดของขอมูล กชช. 2ค ป 2544 
กลุม ชื่อดัชนี รหัสดัชนีชี้วัด 

เอกสารสิทธ์ิ IDX101 

การมีไฟฟา IDX102 

การคมนาคม IDX103 

1. สภาพพื้นฐาน 

สิทธ์ิในที่ดิน IDX104 

การประกอบธุรกิจใน
หมูบาน 

IDX201 

การประกอบอาชีพและ
การมีงานทํา 

IDX202 

อัตราคาจาง IDX203 

ผลผลิตจากการทํานา IDX204 

ผลผลิตจากการทําไร IDX205 

การประกอบอาชีพอื่นๆ IDX206 

การอพยพหางานทํา IDX207 

การรวมตัวของเกษตรกร IDX208 

2. ผลผลิต รายได
และการมีงานทํา 

การทําการเกษตรฤดูแลง IDX209 

การคุมครองการบริโภค
ดานยา 

IDX301 

การปองกันโรคติดตอ IDX302 

สุขภาพจิต IDX303 

การอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม 

IDX304 

การชีวอนามัย IDX305 

3. สาธารณสุข
และการอานามัย 

การมีสวนรวมดาน
สุขภาพอนามัย 

IDX306 

นํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภค IDX401 

นํ้าใช IDX402 

4. แหลงนํ้า 

นํ้าเพื่อการเกษตร IDX403 

ระดับการศึกษาของ
ประชาชน 

IDX501 

อัตราการเรียนตอของ
ประชาชน 

IDX502 

การใหความรูของรัฐ IDX503 

สถานที่ใหความรูใน
หมูบาน 

IDX504 

5. ความรู 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สถานที่ใหบริการขาวสาร
ขอมูล 

IDX505 
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ตารางที่ 1 รายชื่อดัชนีชี้วัดของขอมูล กชช. 2ค ป 2544 (ตอ) 
กลุม ชื่อดัชนี รหัสดัชนีชี้วัด 

 กิจกรรม
ศาสนา,ศิลปวัฒนธรรม 
และกีฬา 

IDX506 

การปลูกปาหรือไมยืนตน IDX601 

การใชประโยชนที่ดิน IDX602 

6. กลุมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพของแหลงนํ้า IDX603 

ดัชนีชี้วัด ป 2546 มีทั้งหมด 30 ตัว แบงเปน 
6 กลุม แสดงการจัดกลุมและรายชื่อดัชนี ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 รายชื่อดัชนีชี้วัดของขอมูล กชช. 2ค ป 2546 
กลุม ชื่อดัชนี รหัสดัชนีชี้วัด 

ถนน Ind1 
นํ้ากิน Ind2 
นํ้าใช Ind3 
นํ้าเพื่อการเกษตร Ind4 
ไฟฟา Ind5 
การมีที่ดินทํากิน Ind6 

1. โครงสราง
พื้นฐาน 
 

การติดตอสื่อสาร Ind7 
การมีงานทํา Ind8 
การทํางานในสถาน
ประกอบการ 

Ind9 

ผลผลิตจากการทํานา Ind10 
ผลผลิตจากการทําไร Ind11 
ผลผลิตจากการทํา
เกษตรอื่นๆ 

Ind12 

การประกอบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

Ind13 

2. ประกอบอาซีพ
และการมีงานทํา 

การไดรับประโยชนจาก
การมีสถานที่ทองเท่ียว 

Ind14 

ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

Ind15 

การปองกันโรคติดตอ Ind16 
การกีฬา Ind17 

3. สุขภาพอนามัย 
 

การปลอดยาเสพติด Ind18 
ระดับการศึกษาของ
ประชาชน 

Ind19 

อัตราการเรียนตอของ
ประชาชน 

Ind20 

4. ความรู
การศึกษา 

การไดรับการศึกษา Ind21 
 

ตารางที่ 2 รายชื่อดัชนีชี้วัดของขอมูล กชช. 2ค ป 2546 (ตอ) 
กลุม ชื่อดัชนี รหัสดัชนีชี้วัด 

การเรียนรูโดยชุมชน Ind22 
การไดรับการคุมครอง
ทางสังคม 

Ind23 

การมีสวนรวมของชุมชน Ind24 
การรวมกลุมของ   
ประชาชน 

Ind25 

5. ความเขมแข็ง
ชุมชน 

การเขาถึงแหลงเงินทุน
ของชุมชน 

Ind26 

คุณภาพของดิน Ind27 
การใชประโยชนที่ดิน Ind28 
การปลูกปาหรือไมยืนตน Ind29 

6. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การจัดการสภาพ
ส่ิงแวดลอม 

Ind30 

 
ขอมูลดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําป 2544 ไดแก 

การทําการเกษตรในฤดูแลง, น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํา
สะอาดสําหรับดื่มและบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ําและ
น้ําใช และดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําของลป 2546 ไดแก น้ําเพื่อ
การเกษตร, น้ํากิน และน้ําใช ซ่ึงดัชนีเหลานี้จะใชเปน
ดัชนีที่จะนําไปแสดงผลและพิจารณารวมกับขอมูลเชิง
พื้นที่อ่ืน ๆ  

ความหมายของคาระดับดัชนีชี้วัดมี 3 คา คือ  
1 = หมูบานที่มีปญหามาก ควรเรงรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง, 
2 = หมูบานที่มีปญหาปานกลาง และ 3 = หมูบานที่มี
ปญหานอยหรือไมมีปญหา 

ศึกษาโครงสรางขอมูลของ กชช. 2ค เพื่อนํา
ขอมูลดัชนีที่เกี่ยวกับน้ําไปใช พรอมทั้งรหัสหมูบานที่จะ
ใชเปนตัวเชื่อมโยงเขากับตําแหนงหมูบาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ขอมูล กชช.2ค ป 2544 ที่บันทึกดวยโปรแกรม
การบันทึกและประมวลผลขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน      
(กชช. 2ค) ป 2544 รุน 3.05 จะเก็บขอมูลใน 8 
แฟมขอมูลคือ NRD2C_1.dbf , NRD2C_2.dbf , 
NRD2C_3.dbf , NRD2C_4.dbf , NRD2C_5.dbf , 
NRD2C_6.dbf , NRD2C_7.dbf และ NRD2C_8.dbf  
โดยแฟมขอมูลดังกลาวจะประกอบดวยคอลัมนของปที่
จัดเก็บ รหัสภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน อยูใน
คอลัมน R_code, p_code, a_code t_code และ v_code 
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และตามดวยคอลัมนที่เก็บขอมูลของแตละคําถามใน
แบบสอบถามประมาณ 600 คอลัมน เชน N1_2, N1_3 
เปนตน เมื่อสั่งใหโปรแกรม ฯ ประมวลผลดัชนีชี้วัดจาก
ขอมูลที่บันทึกแล ว  ผลดัชนีชี้ วัดจะถูก เก็บในแฟม 
IDXMB_39.dbf ซ่ึงขอมูลป และรหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล
และหมูบานยังเก็บแยกคอลัมกันเหมือนเดิม และ รหัส
ดัชนีชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1 

ขอมูล กชช.2ค ป 2546 ที่บันทึกดวยโปรแกรม
การบันทึกและประมวลผลขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
กชช. 2ค ป 2546 และ 2548 รุน 4.03 จะจัดเก็บใน
ฐานขอมูล NRD46.mdb ของ Microsoft Access ใน
ขั้นตอนบันทึกขอมูล  ขอมูลจะถูกเก็บไว ในตาราง 
TambonNRD1, Tambonnrd2, Tambonnrd345, 
Tambonnrd678 โดยตารางดังกลาวประกอบดวยคอลัมน
ของปที่จัดเก็บ รหัสหมูบานเปน 8 ตัวในคอลัมนเดียว 
และตามดวยคอลัมนที่เก็บขอมูลของแตละคําถามใน
แบบสอบถามประมาณ 600 คอลัมน เชน Q1_2, Q1_3 
เปนตน เมื่อสั่งใหโปรแกรม ฯ ประมวลผลดัชนีชี้วัดจาก
ขอมูลที่บันทึกแลว ผลดัชนีชี้วัดจะถูกเก็บในตาราง 
TambonIndicator ซ่ึงประกอบดวยคอลัมนของปที่จัดเก็บ 
รหัสหมูบานเปน 8 ตัวในคอลัมนเดียว และตามดวย
คอลัมนที่เก็บผลดัชนีชี้วัด สําหรับรหัสดัชนีชี้วัดแสดงดัง
ตารางที่ 2 

ตรวจสอบรหัสหมูบานของขอมูล  กชช .2ค 
เพื่อใหมีความถูกตอง ตรงกับฐานขอมูลตําแหนงหมูบาน
ในฐานขอมูลเชิงพื้นที่ มีขั้นตอนดังนี้ 

ตรวจสอบรหัสหมูบานของขอมูลตําแหนง
หมูบานเชิงพื้นที่ พบวา รหัสหมูบานเปน 8 ตัวอักษรใน
หนึ่งคอลัมน ที่ประกอบดวยรหัสจังหวัด 2 ตัวอักษร รหัส
อําเภอ 2 ตัวอักษร รหัสตําบล 2 ตัวอักษร และรหัส
หมูบาน 2 ตัวอักษร รวมเปน 8 ตัวอักษร และคารหัส
หมูบานในขอมูลตําแหนงหมูบานไดเก็บตามรหัสที่
กําหนดโดยกรมพัฒนาชุมชนเชน รหัส 03 หมายถึงรหัส
จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน   

ตรวจสอบรหัสหมูบาน กชช. 2ค ป 2544 
พบวา คารหัสหมูบานถูกจัดเก็บตามรหัสที่กําหนดโดย
กรมพัฒนาชุมชน ซ่ึงตรงกับขอมูลตําแหนงหมูบานเชิง
พื้นที่ แตจัดเก็บไวใน 4 คอลัมน คอลัมนละ 2 ตัวอักษร 

โดยเก็บเปน รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ รหัสตําบล และรหัส
หมูบาน ดังนั้นกอนเชื่อมโยงขอมูลตองรวม 4 คอลัมน
เปน 1 คอลัมน จึงจะสามารถเชื่อมโยงกันได 

ตรวจสอบรหัสหมูบาน กชช. 2ค ป 2546 
พบวา คารหัสหมูบานถูกจัดเก็บตามรหัสที่กําหนดโดย
กรมการปกครองเชน รหัส 46 หมายถึงรหัสจังหวัด
กาฬสินธุ เปนตน ซ่ึงทําใหไมตรงกับขอมูลตําแหนง
หมูบานเชิงพื้นที่  แตรหัสหมูบานถูกจัดเก็บเปน  8 
ตัวอักษรในหนึ่งคอลัมน ที่ประกอบดวยรหัสจังหวัด 2 
ตัวอักษร รหัสอําเภอ 2 ตัวอักษร รหัสตําบล 2 ตัวอักษร 
และรหัสหมูบาน 2 ตัวอักษร รวมเปน 8 ตัวอักษร  
ดังนั้นกอนการเชื่อมโยงขอมูลตองจัดการกับขอมูล
ตําแหนงหมูบานเชิงพื้นที่ โดยเพิ่มคอลัมนของรหัส
หมูบานตามรหัสที่กําหนดโดยกรมการปกครอง และ
เพื่อใหรหัสที่กําหนดโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมการ
ปกครองหมายถึงจุดหมูบานเดียวกัน จึงเชื่อมโยงดวยชื่อ
ตําบลและชื่อหมูบาน ทําใหไดรหัสหมูบานตามรหัสของ
กรมการปกครองในขอมูลตําแหนงหมูบานเชิงพื้นที่ที่
ถูกตอง  
 
4.3 การสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศการขาด
แคลนน้ําระดับหมูบาน 

ในระบบสารสนเทศการขาดแคลนน้ําระดับ
หมูบาน  ไดแบงประเภทของฐานขอมูลออกเปน  2 
ประเภท คือขอมูลฐานลักษณะสัมพันธ และฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ โดยที่ฐานลักษณะสัมพันธคือ ขอมูลดัชนีชี้วัด
ของเรื่องน้ําในระดับหมูบาน ป 2544 และ ป 2546 
สวนฐานขอมูลเชิงพื้นที่คือ ตําแหนงหมูบาน โดยที่
ฐานขอมูลทั้งสองเชื่อมโยงกันดวยรหัสหมูบาน โดย
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ไดอางอิง โครงสรางแผนที่แบบ 
Universal Transverse Mercator (UTM) ตามแผนที่   
ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 

การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ตําแหนงที่ตั้ง
หมูบาน ทําไดโดยการแปลภาพถายดาวเทียม LandSat 
TM 5 รวมกับแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 

การนําเขาขอมูลลักษณะสัมพันธ ทําไดโดย 
รวบรวมขอมูลดัชนีชี้วัดของเรื่องน้ําในระดับหมูบาน ของ
ป 2544 และป 2546 ซ่ึงจัดเก็บอยูในรูปแบบขอมูลเชิง



                         ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช          ๔๑ 
 ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 
 

ตัวเลขบนระบบคอมพิวเตอรที่เปน Dbase หรือ 
Microsoft Access  ขอมูลลักษณะสัมพันธนี้ เชื่อมโยงเขา
กับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ตําแหนงหมูบาน โดยใชรหัส
หมูบานเปนตัวเขื่อมโยง หลังจากนั้นจึงทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล  และแสดงผลโดยใช
โปรแกรม ArcView 
 
5.ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแยกออกเปนรายจั งหวัดดั ง
รายละเอียดนี้ 
5.1 จังหวัดกาฬสินธุ       

(1) ผลจากการประมวลผลดัชนีช้ีวัด ของ
ขอมูล กชช.2ค 

 
 

จากฐานขอมูล กชช.2ค ป 2544, จังหวัด
กาฬสินธุ มีจํานวนราษฎร 722,150 คน มี 153,431 
ครัวเรือน มีจํานวนหมูบานคือ 1,328 หมูบาน มีหมูบาน
ที่เรงรัดพัฒนาอันดับ 1, 2 และ 3 จํานวน 5 หมูบาน, 
310 หมูบาน และ 1,013 หมูบาน ตามลําดับ   สําหรับ
ฐานขอมูล กชช.2ค ป 2546 , จังหวัดกาฬสินธุ มีจํานวน
ราษฎร 618,995 คน มี 144,397 ครัวเรือน มีจํานวน
หมูบานคือ 1,367 หมูบาน มีหมูบานที่เรงรัดพัฒนา
อันดับ 1, 2 และ 3 จํานวน 1 หมูบาน, 207 หมูบาน 
และ 1,159 หมูบาน ตามลําดับ  

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนปญหามาก ของจังหวัด
กาฬสินธุ ในป 2544 และ ป 2546 ไดแสดงใน     
ตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3  ตัวชี้วัดที่มีปญหามากของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2544และป 2546 
ป 2546 ป 2544 

หมูบานที่มีปญหา หมูบานที่มีปญหา 
ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ 

1 การเรียนรูโดยชุมชน (22) 809 59.18  1 การทําการเกษตรฤดูแลง 1031 77.64 
2 การกีฬา (17) 623 45.57  2 นํ้าเพื่อการเกษตร 713 53.69 
3 คุณภาพของดิน (27) 558 40.82  3 การอพยพหางานทํา 507 38.18 
4 การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน 

(26) 
474 34.67  4 การประกอบอาชีพอื่นๆ 347 26.13 

5 นํ้าเพื่อการเกษตร (4) 322 23.56  5 การประกอบธุรกิจในหมูบาน 285 21.46 
6 ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ (12) 205 15.00  6 สิทธ์ิในที่ดิน 219 16.49 
7 กา รป ร ะ ก อบอุ ต ส าหก ร รม ใน

ครัวเรือน (13) 
188 13.75  7 สุขภาพจิต 218 16.42 

8 ผลผลิตจากการทําไร (11) 178 13.02  8 นํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค 212 15.96 
9 การมีที่ดินทํากิน (6) 164 12.00  9 ผลผลิตจากการทํานา 208 15.66 
10 การได รับการคุมครองทางสังคม 

(23) 
156 11.41  10 การประกอบอาชีพและการมีงานทํา 204 15.36 

11 การไดรับการศึกษา (21) 146 10.68  11 การรวมตัวของเกษตรกร 186 14.01 
12 ผลผลิตจากการทํานา (10) 111 8.12  12 การใชประโยชนที่ดิน 183 13.78 
13 การใชประโยชนที่ดิน (28) 111 8.12  13 คุณภาพของแหลงนํ้า 139 10.47 
14 การมีงานทํา (8) 108 7.90  14 นํ้าใช 124 9.34 
15 ถนน (1) 103 7.53  15 อัตราคาจาง 101 7.61 
16 นํ้ากิน (2) 92 6.73  16 การชีวอนามัย 100 7.53 
17 การปองกันโรคติดตอ (16) 89 6.51  17 กิจกรรมศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 91 6.85 



๔๒    ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช 
          ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

ตารางที่  3  ตัวชี้วัดที่มีปญหามากของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2544และป 2546 (ตอ) 
ป 2546 ป 2544 

หมูบานที่มีปญหา หมูบานที่มีปญหา 
ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ 

18 ความปลอดภัยในการทํางาน (15) 88 6.44  18 อัตราการเรียนตอของประชาชน 89 6.70 
19 นํ้าใช (3) 74 5.41  19 การอนามัยและสิ่งแวดลอม 80 6.02 
20 อัตราการเรียนตอของประชาชน 

(20) 
70 5.12  20 การปลูกปาหรือไมยืนตน 79 5.95 

21 การรวมกลุมของประชาชน (25) 36 2.63  21 การคุมครองและการบริโภคดานยา 68 5.12 
22 การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่

ทองเที่ยว (14) 
35 2.56  22 ผลผลิตจากการทําไร 50 3.77 

23 การทํางานในสถานประกอบการ 
(9) 

34 2.49  23 สถานที่ใหความรูในหมูบาน 443 33.36 

24 ระดับการศึกษาของประชาชน (19) 29 2.12  24 ระดับการศึกษาของประชาชน 41 3.09 
25 การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม (30) 25 1.83  25 การคมนาคม 39 2.94 
26 การติดตอสื่อสาร (7) 23 1.68  26 เอกสารสิทธ์ิ 29 2.18 
27 การมีสวนรวมของชุมชน (24) 16 1.17  27 สถานที่ใหบริการขาวสารขอมูล 24 1.81 
28 การปลูกปาหรือไมยืนตน (29) 5 0.37  28 การใหความรูของรัฐ 14 1.05 
29 ไฟฟา (5) 3 0.22  29 การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 13 0.98 

    30 การมีไฟฟา 12 0.90 
    31 การปองกันโรคติดตอ 4 0.30 
แหลงขอมูล : ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ในป 2544 หมูบานใน
จังหวัดกาฬสินธุประสบกับปญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ํา      
มากที่สุด   

โดยมีดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตรฤดูแลง
และ น้ําเพื่อการเกษตร มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก
เปนลําดับที่ 1 และ 2 จํานวน 1031 หมูบาน และ 713 
หมูบาน ตามลําดับ  สวนดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มและบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ํา และ น้ําใช  มี
จํานวนหมูบานที่มีปญหามากเปนลําดับที่ 8, 13 และ 
14 โดยมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามากจํานวน 212 
หมูบาน, 139 หมูบานและ124หมูบาน ตามลําดับ 

          อยางไรก็ตาม ในป 2546, จํานวนหมูบานที่
เปนปญหามาก เปนดัชนีชี้วัดเรื่องการเรียนรูโดยชุมชน 
การกีฬาและ คุณภาพของดิน ซ่ึงมีจํานวนหมูบานที่มี
ปญหามากจํานวน 809 หมูบาน, 623 หมูบานและ 
558 หมูบานตามลําดับ สําหรับดัชนีที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํา 
ไดแก น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากิน และน้ําใช นั้น มี
หมูบานที่เปนปญหาจํานวน 322 หมูบาน, 92 
หมูบานและ 74 หมูบาน ตามลําดับ    
(2) การเชื่อมโยงขอมูล หมูบานจากขอมูล กชช.2ค 
กับ ตําแหนงหมูบานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของจังหวัดกาฬสินธุ 

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย
ฐานขอมูลในดานตางๆดังนี้  ขอบเขตการปก 
ครอง, ตําแหนงหมูบาน, ถนน, เสนชั้นความสูง, 
ขอบเขตลุมน้ํา, พื้นที่ชลประทาน, น้ําบาดาล, ปาไม 
และการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงจากฐานขอมูลชุดดังกลาว
สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
กาฬสินธุไดดังนี้  จังหวัดกาฬสินธุประกอบดวย 135 
ตําบล 18 อําเภอ  และมีหมูบาน 1,426 หมูบาน  
พื้นที่เปนที่ราบ มีความสูงอยูที่ระดับ 150 – 260 
เมตร โดยพื้นที่ที่มีความ   สูงชันมากที่สุดจะอยูดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึงไดแกบริเวณ
เทือกเขาภูพาน โดยมีชวงความสูงที่สูงทีสุดคือ 661-
960 เมตร  

ลักษณะการใชประโยชนดินสวนใหญ เปนพืชไร 
นาขาว และปาประเภทผลัดใบ  ในพื้นที่ลุมตอนกลาง 
โดยมีพื้นที่ที่ เปนปา  และปาดิบเขาซึ่ ง เปนบริ เวณ
เทือกเขาภูพาน   พื้นที่ปาไมของจังหวัด มี อุทยาน
แหงชาติที่สําคัญคือ อุทยานแหงชาติภูพาน  และยังมี
ประเภทของปาสงวนแหงชาติอีก 23 ประเภท  
นอกจากนี้สําหรับพื้นที่ที่เปนปาไมนั้น กรมปาไมไดแบง
เขตปาออกเปนประเภทหลักๆ อีก 3 โซน คือ ปาโซน A, 



                         ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช          ๔๓ 
 ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
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ปาโซน  C และปาโซน E ซ่ึงหมายถึง ปาเพื่อการ
เกษตรกรรม, ปาสงวน และ ปาเศรษฐกิจ ตามลําดับ ซ่ึง
ในจังหวัดกาฬสินธุมีพื้นที่ปาไมที่เปนปาโซน   C มาก
ที่สุด ซ่ึงเปนรอยละ 84.37 ของพื้นที่ปาทั้งหมด 

แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดคือ อางเก็บน้ํา
เขื่อนลําปาวซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่เขตชลประทานอีก 9 เขต โดยมีเขต
ชลประทานหวยอีสางซึ่ งมีขนาดใหญที่สุด อยูทาง
ตอนลางของอางเก็บน้ํา และมีเขตชลประทานอื่นๆ 
กระจายอื่นอยูรอบๆพื้นที่ ซ่ึงมีมากในดานตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ สวนลําน้ําสายหลักที่
สําคัญคือ ลําปาวโดยมีน้ําไหลตลอดทั้งป  สําหรับ
ขอบเขตลุมน้ําในจงหวัดกาฬสินธุนั้น ประกอบดวย 10 
ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําชีสวนที่ 4, ลุมน้ําน้ําพุง, ลุมน้ําน้ํายัง
, ลุมน้ําลําปาวตอนบน, ลุมน้ําลําปาวตอนลาง, ลุมน้ําลํา
พันชาด, ลุมน้ําหวยน้ําอูน, ลุมน้ําหวยน้ําอี้, ลุมน้ําบาง
ทราย และลุมน้ําหวยสายบาตร  ซ่ึงลุมน้ําปาวตอนลางมี
ขนาดพื้นที่ใหญที่สุด 

สําหรับคุณภาพน้ําบาดาลนั้น พื้นที่สวนใหญ
ของจังหวัดมีคุณภาพของน้ําบาดาลซึ่งวัดจากปริมาณ
สารละลายอยูที่ นอยกวา 750 มิลลิกรัมตอลิตร และมี
ปริมาณน้ํ าที่ คาดว าจะพัฒนาไดประมาณ  2-10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยพื้นที่นี้เปนหินชุดโคกกรวด 
ซ่ึงเปนหินทรายแปงและหินดินดาน บางสวนมีหินทราย
เม็ดละเอียดและหินกรวดมนและมียิบซ่ัมเกิดอยูดานบน  

เมื่ อ เ ชื่ อม โยงดั ชนี ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บน้ํ า  จาก
ฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนงหมูบานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรพบวา ฐานขอมูล กชช. 2ค ในป 
2544  สามารถเชื่อมโยงได 1,252 หมูบาน ซ่ึงดัชนี้ชี่
วัดที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูลลักษณะสัมพันธ
คือ การทําการเกษตรฤดูแลง, น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํา
สะอาดสําหรับดื่มและบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ําและ
น้ําใช โดยในแตละดัชนีชี้วัด แบงระดับหมูบานที่มีปญหา
ออกเปนระดับที่ 1,2 และ 3 คือ มีปญหามาก มีปญหา
ปานกลางและมีปญหานอยหรือไมมี ตามลําดับ  

 
 
 
 

จํานวนหมูบานที่มีปญหามาก ซ่ึงมีดัชนีชี้วัดที่
ระดับ 1 ตามดัชนีดังตอไปนี้  การทําการเกษตรฤดูแลง, 
น้ําเพื่อการเกษตร, น้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค, 
คุณภาพของแหลงน้ําและน้ําใช   มีจํานวน 968 หมูบาน
, 668 หมูบาน, 195 หมูบาน, 130 หมูบานและ 113 
หมูบาน ตามลําดับ ซ่ึงดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตร
ฤดูแลง  มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก มากที่สุดคิด
เปนรอยละ  67.88 ของจํานวนหมูบานทั้งหมด โดย
ตําแหนงหมูบานที่มีปญหามากนี้  กระจายอยูทั่วทุก
อําเภอ ซ่ึงอําเภอยางตลาดและอําเภอุฉินารายณมี
จํานวนหมูบานที่มีปญหามากที่สุดจํานวน 114 หมูบาน 
และ 105 หมูบาน ตามลําดับ 

สําหรับขอมูลป 2546 สามารถเชื่อมโยงดัชนีชี้
วัดเกี่ยวกับน้ํา จากฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนง
หมูบ านในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ได  1,192 
หมูบาน ซ่ึงดัชนีชี้วัดที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูล
ลักษณะสัมพันธคือ น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากินและน้ําใช 
โดยในแตละดัชนีชี้วัด แบงระดับหมูบานที่มีปญหา
ออกเปนระดับที่ 1,2 และ 3 คือ มีปญหามาก มีปญหา
ปานกลางและมีปญหานอยหรือไมมี ตามลําดับ ดัชนี
เรื่องน้ําเพื่อการเกษตรมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก 
มากที่สุด คือมีจํานวน 282 หมูบาน ซ่ึงหมูบานเหลานี้
อยูในเขตอําเภอเมืองมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอยาง
ตลาด และอําเภอกุฉินารายณ ซ่ึงมีจํานวนหมูบานคือ 
49 หมูบาน,  39 หมูบาน และ 31 หมูบานตามลําดับ 

จากขอมูลขางตน ของทั้งป 2544 และป 
2546 ตําบลสามาขา อําเภอกุฉินารายณเปนพื้นที่ที่มี
จํานวนหมูบานที่มีปญหามาก ในดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อ
การเกษตร ซ่ึงเมื่อพิจารณาลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ
พบวาหมูบานเหลานี้ ตั้งอยูในขอบเขตลุมน้ํายัง และมี
ปริมาณน้ํ าที่ คาดว าจะพัฒนาไดประมาณ  2-10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง นอกจากนี้หมูบานสวนใหญ
ตั้งอยูในพื้นที่ทีใกลแหลงน้ํา ที่มีน้ําไหลไมตลอดทั้งป ซ่ึง
เปนสาเหตุของการปญหาในเรื่องการใชน้ํา ภาพที่ 1 
และ ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องการทําเกษตร
ฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2544 และ  
แผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรายหมูบาน จาก
ขอมูล กชช.2ค ป 2546 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องการทําเกษตรฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2544 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2546 



                                                            ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช        ๔๕ 
ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

                       

5.2 จังหวัดมหาสารคาม 
          (1) ผลจากการประมวลผลดัชนีช้ีวัด ของ
ขอมูล กชช.2ค 

จากฐานขอมูล กชช.2ค ป 2544, จังหวัด
มหาสารคาม มีจํานวนราษฎร 746,464 คน มี 
163,452 ครัวเรือน มีจํานวนหมูบานคือ 1,846 
หมูบาน มีหมูบานที่เรงรัดพัฒนาอันดับ 1, 2 และ 3 
จํานวน 1 หมูบาน, 193 หมูบาน และ 1,652 หมูบาน 

ตามลําดับ   สําหรับฐานขอมูล กชช.2ค ป 2546 , 
จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนราษฎร 641,861 คน มี 
153,149 ครัวเรือน มีจํานวนหมูบานคือ 1,886
หมูบาน มีหมูบานที่เรงรัดพัฒนาอันดับ 2 และ 3 
จํานวน 161 หมูบาน และ 1,725หมูบาน ตามลําดับ   

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนปญหามาก ของจังหวัด
มหาสารคาม ในป 2544 และ ป 2546 ไดแสดงใน     
ตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4  ตัวชี้วดัที่มีปญหามากของจังหวัดมหาสารคาม ป 2544และป 2546 

ป 2546 ป 2544 
ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ 
ลําดับ
ปญหา 

ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ 

1 การเรียนรูโดยชุมชน (22) 1,174 62.25  1 การทําการเกษตรฤดูแลง 1668 90.36 
2 การกีฬา (17) 872 46.24  2 การอพยพหางานทํา 971 52.60 
3 คุณภาพของดิน (27) 827 43.85  3 การประกอบอาชีพและการมีง 520 28.17 
4 การเขาถึงแหลงเงินทนุของชุมชน (26) 519 27.52  4 การประกอบอาชีพอื่นๆ 412 22.32 
5 ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ (12) 448 23.75  5 การประกอบธุรกิจในหมูบ 397 21.51 

6 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(13) 311 16.49  6 นํ้าเพื่อการเกษตร 383 20.75 

7 ผลผลิตจากการทําไร (11) 299 15.85  7 การรวมตัวของเกษตรกร 342 18.53 
8 นํ้าเพื่อการเกษตร (4) 260 13.79  8   ผลผลิตจากการทํานา 316 17.12 
9 การไดรับการคุมครองทางสังคม (23) 203 10.76  9 สิทธ์ิในที่ดิน 226 12.24 
10 การมีที่ดินทํากิน (6) 187 9.92  10 สุขภาพจิต 181 9.80 
11 ผลผลิตจากการทํานา (10) 170 9.01  11 การใชประโยชนที่ดิน 168 9.10 
12 การใชประโยชนที่ดิน (28) 168 8.91  12   คุณภาพของแหลงนํ้า 152 8.23 
13 ถนน (1) 152 8.06  13   นํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบร 149 8.07 
14 การไดรับการศึกษา (21) 116 6.15  14 อัตราการเรียนตอของประช 104 5.63 
15 นํ้ากิน (2) 77 4.08  15 กิจกรรมศาสนา,ศลิปวัฒนธร 75 4.06 
16 ความปลอดภัยในการทํางาน (15) 68 3.61  16 การชีวอนามัย 64 3.47 
17 นํ้าใช (3) 60 3.18  17 การปลูกปาหรือไมยืนตน 62 3.36 
18 การปองกันโรคติดตอ (16) 47 2.49  18 การอนามัยและสิ่งแวดลอม 59 3.20 
19 อัตราการเรียนตอของประชาชน (20) 47 2.49  19 สถานที่ใหบริการขาวสาร 58 3.14 
20 การมีงานทํา (8) 43 2.28  20 การคุมครองการบริโภคดา 48 2.60 
21 การทํางานในสถานประกอบการ (9) 43 2.28  21 สถานที่ใหความรูในหมู 44 2.38 
22 การจัดการสภาพสิง่แวดลอม (30) 37 1.96  22 นํ้าใช 38 2.06 

23 
การไดรับประโยชนจากการมี
สถานที่ทองเที่ยว (14) 

28 1.48  
23 ผลผลิตจากการทําไร 19 1.03 

24 ระดับการศกึษาของประชาชน (19) 25 1.33  24 การมีสวนรวมดานสุขภาพ 12 0.65 
25 การรวมกลุมของประชาชน (25) 15 0.80  25 การมีไฟฟา 11 0.60 
26 การติดตอสื่อสาร (7) 11 0.58  26 ระดับการศึกษาของประชาชน 9 0.49 
27 การปลูกปาหรือไมยืนตน (29) 6 0.32  27 การคมนาคม 8 0.43 
28 ไฟฟา (5) 4 0.21  28 การปองกันโรคติดตอ 8 0.43 
29 การมีสวนรวมของชุมชน (24) 3 0.16  29 อัตราคาจาง 7 0.38 
30 การปลอดยาเสพติด (18) 1 0.05  30 การใหความรูของรัฐ 7 0.38 
        31 เอกสารสิทธ์ิ 2 0.11 



๔๖    ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช 
          ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

 
จากตารางที่ 4  พบวา ในป 2544 หมูบานใน

จังหวัดมหาสารคามประสบกับปญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ํา
มากท่ีสุด  โดยมีดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตรฤดูแลง 
มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามากเปนลําดับที่ 1 จํานวน 
1031 หมูบาน สวนดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร , 
คุณภาพของแหลงน้ํา, น้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค 
และ น้ําใช  มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามากเปนลําดับที่ 
6,12,13 และ 22 โดยมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก
จํานวน 383หมูบาน, 152 หมูบาน, 149 หมูบานและ 
38 หมูบาน ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ในป 2546, จํานวนหมูบานที่
เปนปญหามาก เปนดัชนีชี้วัดเรื่องการเรียนรูโดยชุมชน 
การกีฬาและ คุณภาพของดิน ซ่ึงมีจํานวนหมูบานที่มี
ปญหามากจํานวน 1,174 หมูบาน, 872 หมูบานและ 
827 หมูบานตามลําดับ สําหรับดัชนีที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํา 
ไดแก น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากิน และน้ําใช นั้น มีหมูบาน
ที่เปนปญหาจํานวน 260 หมูบาน, 77 หมูบานและ 60 
หมูบาน ตามลําดับ    
         (2) การเชื่อมโยงขอมูล หมูบานจากขอมูล 
กชช.2ค กับ ตําแหนงหมูบานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของจังหวัดมหาสารคาม 

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบดวยฐานขอมูลในดานตางๆดังนี้  ขอบเขตการ 
ปกครอง, ตําแหนงหมูบาน, ถนน, เสนชั้นความสูง, 
ขอบเขตลุมน้ําและ พื้นที่ชลประทาน ซ่ึงจากฐานขอมูลชุด
ดังกลาวสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
มหาสารคามไดดังนี้ 

จังหวัดมหาสารคามประกอบดวย 133 ตําบล 
13 อําเภอ  และมีหมูบาน 1,529 หมูบาน   
พื้นที่เปนที่ราบ มีความสูงอยูที่ระดับ 140 เมตร โดย
พื้นที่ที่มีความสูงชันมากที่สุดจะอยูดานทิศตกของจังหวัด 
โดยมีความสูงที่สูงทีสุดคือ 240 เมตร  

แมน้ําสายหลักของจังหวัดคือแมย้ําชี และมี
แหลงน้ํากระจายอยูตามเสนแมน้ํา แหลงน้ําที่สําคัญคือ 
อางเก็บน้ําหวยคอ ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอนาเชือก  พื้นที่เขต
ชลประทานในจังหวัดมหาสารคาม มี 18 เขต ซ่ึงเขต
ชลประทานสวนใหญอยูในอําเภอเมือง, อําเภอแกดํา, 
อําเภอนาเชือกและอําเภอบรบือ  ซ่ึงสวนใหญจะอยูติดกับ
แมน้ํา สําหรับขอบเขตลุมน้ําในจังหวัดมหาสารคามนั้น 
ประกอบดวย 8 ลุมน้ํา ไดแก ลําน้ําชีสวนที่ 4, ลําน้ําชี
สวนที่3, ลําปาวตอนลาง, ลําเสียวใหญ, ลําพังชู, ลําเตา 
และลําพลับพลา ซ่ึงลําน้ําชีสวนที่4 มีขนาดพื้นที่ใหญที่สุด 

เมื่ อ เ ชื่ อม โยงดั ชนี ชี้ วั ด เ กี่ ย วกั บน้ํ า  จาก
ฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนงหมูบานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรพบวา ฐานขอมูล กชช. 2ค ในป 
2544  สามารถเชื่อมโยงได 1,438 หมูบาน ซ่ึงดัชนี้ชี้วัด
ที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูลลักษณะสัมพันธคือ 

การทําการเกษตรฤดูแลง, น้ําเพื่อการเกษตร, น้ําสะอาด
สําหรับดื่มและบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ําและน้ําใช 
โดยในแตละดัชนีชี้วัด แบงระดับหมูบานที่มีปญหา
ออกเปนระดับที่ 1,2 และ 3 คือ มีปญหามาก มีปญหา
ปานกลางและมีปญหานอยหรือไมมี ตามลําดับ  

จํานวนหมูบานที่มีปญหามาก ซ่ึงมีดัชนีชี้วัดที่
ระดับ 1 ตามดัชนีดังตอไปนี้   การทําการเกษตรฤดูแลง, 
น้ําเพื่อการเกษตร, คุณภาพของแหลงน้ํา, น้ําสะอาด
สําหรับดื่มและบริโภคและน้ําใช มีจํานวน 940 หมูบาน, 
261 หมูบาน, 104 หมูบาน, 95 หมูบานและ 21 
หมูบาน ตามลําดับ ซ่ึงดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตร
ฤดูแลง  มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก มากที่สุดคิดเปน
รอยละ  65.36 ของจํานวนหมูบานทั้งหมดที่เชื่อมโยงได  
โดยตําแหนงหมูบานที่มีปญหามากนี้  กระจายอยูทั่วทุก
อําเภอ ซ่ึงอําเภอโกสุมพิสัยและอําเภอบรบือ มีจํานวน
หมูบานที่มีปญหามากที่สุดจํานวน 141 หมูบาน และ 
108 หมูบาน ตามลําดับ 

สําหรับขอมูลป 2546 สามารถเชื่อมโยงดัชนีชี้
วัดเกี่ยวกับน้ํา จากฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนง
หมูบ านในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ได  1,438 
หมูบาน ซ่ึงดัชนี้ชี่วัดที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูล
ลักษณะสัมพันธคือ น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากินและน้ําใช 
โดยในแตละดัชนีชี้วัด แบงระดับหมูบานที่มีปญหา
ออกเปนระดับที่ 1,2 และ 3 คือ มีปญหามาก มีปญหา
ปานกลางและมีปญหานอยหรือไมมี ตามลําดับ ดัชนี
เรื่องน้ําเพื่อการเกษตรมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก 
มากที่สุด คือมีจํานวน 220 หมูบาน ซ่ึงหมูบานเหลานี้
อยูในเขตอําเภอเมืองมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอวาป
ปทุม และอําเภอบรบือ ซ่ึงมีจํานวนหมูบานคือ 47 
หมูบาน และ 42 หมูบานตามลําดับ 

จากการวิเคราะหหาพื้นที่ เสี่ยงภัยแลงในป 
2542 (Mongkolsawat et al, 2001,  จังหวัด
มหาสารคามมีพื้นที่สวนใหญเสี่ยงภัยแลงในระดับเสี่ยง
ภัยแลงนอย และเสี่ยงภัยแลงปานกลาง และตําแหนง
หมูบานที่มีปญหาเรื่องน้ําจากขอมูล กชช.2ค ทั้งป 2544 
และป2546สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลาง 

จากขอมูลขางตน ของทั้งป 2544 และป 2546 
ตําบลยาง อําเภอบรบือ เปนพื้นที่ที่มีจํานวนหมูบานที่มี
ปญหามาก ในดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาลักษณะพื้นที่ทางกายภาพพบวาหมูบานเหลานี้ 
ตั้งอยูในขอบเขตลุมน้ําลําเสียวใหญ นอกจากนี้หมูบาน
สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ทีใกลแหลงน้ํา ที่มีน้ําไหลไมตลอด
ทั้งป ซ่ึงเปนสาเหตุของการปญหาในเรื่องการใชน้ํา ภาพ
ที่ 3 และ ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องการทํา
เกษตรฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2544 
และ  แผนท่ีดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรายหมูบาน 
จากขอมูล กชช.2ค ป 2546 ตามลําดับ 

 



                         ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช          ๔๗ 
 ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องการทําเกษตรฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2544 
 

 
ภาพที่ 4  แผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2546 



                                                            ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช        ๔๘ 
ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

                       

 
5.3 จังหวัดรอยเอ็ด      
     (1) ผลจากการประมวลผลดัชนีช้ีวัด ของขอมูล  
กชช.2ค 

จังหวัดรอยเอ็ด ในป 2544 มีจํานวนหมูบาน
คือ 2,228 หมูบาน ในป 2546 มีจํานวนราษฎร 
885,869 คน มี 210,410 ครัวเรือน มีจํานวนหมูบาน
คือ 2,285 หมูบาน มีหมูบานที่เรงรัดพัฒนาอันดับ 1, 2 
และ 3 จํานวน 1 หมูบาน, 159 หมูบาน และ 2,125 
หมูบาน ตามลําดับ    

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนปญหามาก ของจังหวัด
รอยเอ็ด ป 2546 ไดแสดงในตารางที่ 5 

จากตารางที่ 5 พบวา ในป 2546  หมูบานใน
จังหวัดรอยเอ็ด ดัชนีชี้วัดเรื่องการเรียนรูโดยชุมชน การ
กีฬาและ คุณภาพของดิน มีหมูบานที่มีปญหามากเปน
ลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ  ซ่ึงมีจํานวนหมูบาน
ตามลําดับดังนี้  1520 หมูบาน, 905 หมูบานและ 895 
หมูบานตามลําดับ สําหรับดัชนีที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํา ไดแก 
น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากิน และน้ําใช นั้น มีหมูบานที่เปน
ปญหาจํานวน 369 หมูบาน, 106 หมูบานและ 97
หมูบาน ตามลําดับ    

 
ตารางที่ 5  ตัวชี้วัดที่มีปญหามากของจังหวัดรอยเอ็ด ป 2546 
ลําดับ   หมูบานที่มีปญหา 
ปญหา ดัชนีชี้วัด (เลขลําดับ) จํานวน รอยละ 
1 การเรียนรูโดยชุมชน (22) 1,520 66.52  
2 การกีฬา (17) 905 39.61  
3 คุณภาพของดิน (27) 895 39.17  
4 การเขาถึงแหลงเงินทนุของชุมชน(26) 596 26.08  
5 นํ้าเพื่อการเกษตร (4) 369 16.15  
6 ผลผลิตจากการทําไร (11) 284 12.43  
7 ผลผลิตจากการทํานา (10) 271 11.86  
8 การมีที่ดินทํากิน (6) 230 10.07  
9 ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ (12) 228 9.98  
10 การไดรับการคุมครองทางสังคม (23) 204 8.93  

11 
การประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน (13) 

186 8.14  

12 การไดรับการศึกษา (21) 169 7.40  
13 การปองกันโรคติดตอ (16) 143 6.26  
14 ถนน (1) 140 6.13  
15 การใชประโยชนที่ดิน (28) 140 6.13  
16 นํ้ากิน (2) 106 4.64  
17 นํ้าใช (3) 97 4.25  
18 ความปลอดภัยในการทํางาน (15) 92 4.03  

ตารางที่ 5  ตัวชี้วัดท่ีมีปญหามากของจังหวัดรอยเอ็ด ป 2546 (ตอ)  
 

19 การมีงานทํา (8) 84 3.68  

20 
การไดรับประโยชนจากการมี
สถานที่ทองเที่ยว (14) 

80 3.50  

21 อัตราการเรียนตอของประชาชน(20) 51 2.23  
22 การรวมกลุมของประชาชน (25) 36 1.58  
23 การทํางานในสถานประกอบการ (9) 32 1.40  
24 ระดับการศกึษาของประชาชน (19) 26 1.14  
25 การมีสวนรวมของชุมชน (24) 23 1.01  
26 การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม (30) 22 0.96  
27 การติดตอสื่อสาร (7) 9 0.39  
28 การปลูกปาหรือไมยืนตน (29) 3 0.13  
29 ไฟฟา (5) 2 0.09  

         (2) การเชื่อมโยงขอมูล หมูบานจากขอมูล 
กชช.2ค กับ ตําแหนงหมูบานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด 

ฐานข อมู ล เ ชิ งพื้ นที่ ข อ ง จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด 
ประกอบดวยฐานขอมูลในดานตางๆดังนี้  ขอบเขตการ
ปกครอง, ตําแหนงหมูบาน, ถนน, เสนชั้นความสูง, 
ขอบเขตลุมน้ําและ พื้นที่ชลประทาน ซ่ึงจากฐานขอมูลชุด
ดังกลาวสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
รอยเอ็ด ไดดังนี้ 

จังหวัดรอยเอ็ดประกอบดวย 185 ตําบล 20 
อําเภอ  และมีหมูบาน 1,529 หมูบาน  พื้นที่เปนที่ราบ 
มีความสูงอยูที่ระดับ 100 -160 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล โดยพื้นที่ที่มีความสูงชันมากที่สุดจะอยู
ดานทิศเหนือของจังหวัด โดยมีความสูงที่สุดอยูที่ชวง 
381-500 เมตร  

แมน้ําสายหลักของจังหวัดคือแมย้ําชี  พื้นที่เขต
ชลประทานในจังหวัดมหาสารคาม มี 12 เขต ซ่ึงเขต
ชลประทานสวนใหญอยูทางตะวันตกของจังหวัด หรับ
ขอบเขตลุมน้ําในจังหวัดรอยเอ็ดนั้น ประกอบดวย 11 
ลุมน้ํา ไดแก ลําน้ํายัง, ลําปาวตอนลาง, ลําน้ําชีสวนที่ 4, 
หวยโพง, ลําเสียวใหญ, ลําเสียวนอย, ลํานาชีตอนลาง, 
ลําเตา, ลําพลับพลา และลําน้ํามูลสวนที่ 2 ซ่ึงลําน้ําชี
สวนที่ 4 มีขนาดพื้นที่ใหญที่สุด เมื่อเชื่อมโยงดัชนีชี้วัด
เกี่ยวกับน้ํา จากฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนง
หมูบานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพบวา ฐานขอมูล 
กชช. 2ค ในป 2544  สามารถเชื่อมโยงได 1,874 
หมูบาน ซ่ึงดัชนี้ชี่วัดที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูล
ลักษณะสัมพันธคือ การทําการเกษตรฤดูแลง, น้ําเพื่อ
การเกษตร, น้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค, คุณภาพ
ของแหลงน้ําและน้ําใช โดยในแตละดัชนีชี้วัด แบงระดับ
หมูบานที่มีปญหาออกเปนระดับที่ 1,2 และ 3 คือ       
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มีปญหามาก มีปญหาปานกลางและมีปญหานอยหรือไม
มี ตามลําดับ  

จํานวนหมูบานที่มีปญหามาก ซ่ึงมีดัชนีชี้วัดที่
ระดับ 1 ตามดัชนีดังตอไปนี้   การทําการเกษตรฤดูแลง, 
น้ําเพื่อการเกษตร, คุณภาพของแหลงน้ํา, น้ําสะอาด
สําหรับดื่มและบริ โภคและน้ํ า ใช  มีจํานวน  1,624 
หมูบาน, 706 หมูบาน, 206 หมูบาน, 240 หมูบาน
และ 106 หมูบาน ตามลําดับ ซ่ึงดัชนีชี้วัดเรื่องการทํา
การเกษตรฤดูแลง  มีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก มาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ  86.66 ของจํานวนหมูบานทั้งหมดที่
เชื่อมโยงได  โดยตําแหนงหมูบานที่มีปญหามากนี้  
กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ ซ่ึงอําเภอสุวรรณภูมิและอําเภอ
เสลภูมิ หมูบานที่มีปญหามากที่สุดจํานวน 147 หมูบาน 
และ 148 หมูบาน ตามลําดับ 

สําหรับขอมูลป 2546 สามารถเชื่อมโยงดัชนีชี้
วัดเกี่ยวกับน้ํา จากฐานขอมูล กชช. 2ค เขากับตําแหนง
หมูบานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได 1,348หมูบาน 
ซ่ึงดัชนี้ชี่วัดที่นํามาเชื่อมโยงประกอบเปนขอมูลลักษณะ
สัมพันธคือ น้ําเพื่อการเกษตร, น้ํากินและน้ําใช โดยใน

แตละดัชนีชี้วัด แบงระดับหมูบานที่มีปญหาออกเปน
ระดับที่ 1,2 และ 3 คือ มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง
และมีปญหานอยหรือไมมี ตามลําดับ ดัชนีเรื่องน้ําเพื่อ
การเกษตรมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก มากที่สุด คือ
มีจํานวน 232 หมูบาน ซ่ึงหมูบานเหลานี้อยูในเขต
อําเภอธวัชบุรีมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอศรีสมเด็จ ซ่ึง
มีจํานวนหมูบานคือ  28 หมูบาน และ 26 หมูบาน
ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหหาพื้นที่ เสี่ยงภัยแลงในป 
2542,  จังหวัดรอยเอ็ดมีพื้นที่สวนใหญเสี่ยงภัยแลงใน
ระดับเสี่ยงภัยแลงนอย และเสี่ยงภัยแลงปานกลาง และ
ตําแหนงหมูบานที่มีปญหาเรื่องน้ําจากขอมูล กชช.2ค ทั้ง
ป 2544 และป 2546 สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
แลงปานกลาง  ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 แสดงแผนที่ดัชนี
ชี้วัดเรื่องการทําเกษตรฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล 
กชช.2ค ป 2544 และ  แผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อ
การเกษตรรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2546 
ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องการทําเกษตรฤดูแลงรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2544 
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ภาพที่ 6   แผนที่ดัชนีชี้วัดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรายหมูบาน จากขอมูล กชช.2ค ป 2546 
      
สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการสรางระบบ สารสนเทศ
การขาดแคลนน้ําระดับหมูบาน โดยการประยุกตใช 
ฐานขอมูลระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรนั้น มีขอสรุปดังนี้คือ 

1. ขอมูล กชช. 2ค เปนฐานขอมูลแหลงใหญ
ของประเทศ ที่สํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชน
ในแตละหมูบาน สําหรับวางแผนการกําหนดนโยบาย
และเปนขอมูลประเมินผลการพัฒนาโดยสวนรวม โดย
ดูจากดัชนีชี้วัดในเรื่องตาง ๆ จะทําใหทราบหมูบาน
เปาหมายที่ควรเรงรัดพัฒนา  

2.การเชื่อมโยงขอมูล กชช2.ค กับจุดหมูบาน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น ไดแบงการเชื่อมโยง    
ขอมูลออกเปน 2 ชุดคือ การเชื่อมโยงขอมูล กชช.2ค 
ป 2544 กับ ฐานขอมูลตําแหนงหมูบานในระบบ GIS 
และ การเชื่อมโยงขอมูล กชช.2ค ป 2546 กับ 
ฐานขอมูลตําแหนงหมูบานในระบบ GIS โดยทําการ
เชื่อมโยง 3 จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดรอยเอ็ด  

3. ดัชนีชี้วัดจากขอมูล กชช.2ค ที่นํามา
ศึกษาเรื่องการขาดแคลนน้ํา ของป 2544 ไดแก การ
ทําการเกษตรฤดูแลง, น้ําเพื่อการเกษตร, น้ําสะอาด
สําหรับดื่มและบริโภค, คุณภาพของแหลงน้ําและน้ําใช 
สวนในป 2546 นั้น ดัชนีชี้วัดไดแก น้ําเพื่อการเกษตร
, น้ํากินและน้ําใช  ซ่ึงผลการศึกษาพบวาในป 2544 
จังหวัดกาฬสินธุ, มหาสารคามและรอยเอ็ด, ดัชนีชี้วัด
เรื่องน้ําที่มีจํานวนหมูบานประสบปญหามาก มาก
ที่สุดไดแกดัชนีชี้วัดเรื่องการทําการเกษตรในฤดูแลง  
และตําแหนงหมูบานของหมูบานเหลานี้กระจายอยูทั่ว
พื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะบริเวณที่ใกลลําน้ําที่มีน้ําไม
ตลอดทั้งป สําหรับในป 2546 นั้น ดัชนีชี้วัดในเรื่อง
น้ําเพื่อการเกษตรมีจํานวนหมูบานที่มีปญหามาก มาก
ที่สุด ซ่ึงการกระจายตัวของตําแหนงหมูบานเหลานี้ 
กระจายตัวทั้งพื้นที่จังหวัด และในป 2546  จังหวัด
กาฬสินธุ, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด มี
จํานวนหมูบานที่มีปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร    
รอยละ 23.22, 65.36, 86.66 ของหมูบานทั้งหมด 
นอกจากนี้จํานวนหมูบานที่มีปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในป 2546 มีจํานวนนอยกวาป 2544 ซ่ึงเปนผลมา
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จากในป 2546 มีการจัดทําดัชนีชี้วัดในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มขึ้น เชน  การเรียนรู โดยชุมชนชน การกีฬา       
ซ่ึงพบวาดัชนีชี้วัดเรื่องการเรียนรู โดยชุมชนชนมี
จํานวนหมูบานที่มีปญหามากที่สุด 

4. ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูม
ศาสตรที่ ประกอบดวย   ขอบเขตการปกครอง , 
ตําแหนงหมูบาน, ถนน, เสนชั้นความสูง, ขอบเขตลุม
น้ําและ พื้นที่ชลประทาน สามารถอธิบายลักษณะทาง
กายภาพของจั งหวั ดต า ง  และที่ สํ าคัญคื อ เมื่ อ
ประยุกตใชรวมกับขอมูล กชช2.ค เพื่อศึกษาการขาด
แคลนน้ํา ทําใหสามารถตอบคําถามไดวา ณ ตําแหนง
หมูบานที่ประสบปญหานั้น ตั้งอยูในพื้นที่แบบใด      
มีลักษณะทางกายภาพแบบใด และ สามารถบอก
รูปแบบการกระจายตัว การเพิ่มขึ้น และลดลงของ
จํานวนหมูบานที่ประสบปญหาทั้งป 2544 และ       
ป 2546 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบริหารสารมา
รถใชขอมูลชุดนี้ เพื่ อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 
สามารถมองภาพรวมของปญหาและ  จั ดสรร
งบประมาณเพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหาได
อยางถูกตอง 

5. การพัฒนาระบบ สารสนเทศการขาด
แคลนน้ําระดับหมูบาน (กชช.2ค) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรนั้น ถือวาเปนการพัฒนาที่
นําไปสูความยั่งยืนในชุมชน นั่นคือสามารถนําปญหาที่
เกิดมาวิเคราะหและทําการปองกัน แกไข บรรเทา
ปญหาไดอยางถูกหลักวิธี และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปองกันไมใหปญหานั้นๆ เกิดขึ้นอีก หรือถาเกิด ก็ใหมี
ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด                

อยางไรก็ตามฐานขอมูลนี้มีพื้นฐานจากการ
ตอบคําถามของกลุมผูนําหมูบานเทานั้น จึงควรนํา
ขอมูลนี้ไปพิจารณารวมกับขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืน ๆ ซ่ึงทํา
ใหตรวจสอบความถูกตองไดตรงตามความเปนจริง
มากยิ่งขึ้น 
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