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บทคัดยอ 
 ในการใชสมการสูญเสียดินสากลเพื่อทําแผนที่กษัย

การของดินมีขอจํากัดคือการคํานวณหาคาความยาวตามลาด

และความลาดชัน (LS-factor) เพื่อใชในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ระบบโปรแกรมที่มีอยูในปจจุบันสามารถคํานวณ

คา LS-factor ได ซ่ึงคํานวณจากคาความสูงเชิงเลข ใน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคประมาณการเปรียบเทียบหา

คา LS-factor จากวิเคราะหจากระบบโปรแกรมสามวิธีโดยใช
พื้นที่ทดสอบในพื้นที่ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีเนื้อที่

ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ตั้งแต 160-180 เมตร ระบบโปรแกรมการคํานวณหาคา

ของ LS-factor 3 วิธีไดแก ระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย 

Remortel et al (2004), NSTC (2001) และ Mitasova et al 
(1999) ในการศึกษาครั้งนี้ไดหาคา RMSE ของทั้งสามวิธี

เปรียบเทียบกับวิธีที่คํานวณคา L และ S จากเสนระดับจาก
แผนที่โดยตรงใชเปนวิธีอางอิง ผลการวิเคราะหพบวาคา 

RMSE 21.87% 119.13% และ 25.32% สําหรับวิธีของ 
Remortel et al  NSTC  Mitasova et al ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีที่ ใชอางอิง อยางไรก็ตามการศึกษา

ภาคสนามในพื้นที่และสภาพที่หลากหลายยังมีความจําเปน

เพื่อที่จะยืนยันวิธีที่ดีที่สุดที่จะใชในประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 A limitation of using the Universal Soil 
Loss Equation (USLE) in soil erosion mapping has 
been difficulty in obtaining LS-factor for use in GIS. 
With the availability of the GIS program LS values 
can be produced. Three methods of computing LS 
values from Digital Elevation Model (DEM) were 
used with objectives of comparatively estimating the 
LS-factors. We produced the LS-factors in the Phu 
Wieng areas using three methods available from 
Arc GIS. The Phu Wieng area covers an area of 
about 325 km2 with elevation 160-800 m. and is 
located in Khon Kaen Province Northeast Thailand. 
The three methods to be applied in the calculation 
of the LS-factors include the program developed by 
Remortel et al (2004), NSTC (2001) and Mitasova 
et al (1999). Comparison of the three methods was 
performed and tested against the manual method 
which measures slope length and slope gradient 
using the elevation contour lines. Comparative 
analysis provided the RMSE 21.87, 119.13 and 
25.32% for the program developed by Remortel et 
al, NSTC and Mitasova respectively. However 
empirical study in diverse localities and conditions 
should be made to confirm the method best suited 
for using in Thailand.   
 

การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปจจัยความยาวและความลาดชัน 
ดวยแบบจําลองความสูงเชิงเลข 

A Comparative Estimation of Methods to Determine Slope Length  
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1. ความสําคัญของปญหา 

 ในการทํานายปรากฏการทางดานนิเวศวิทยา 

สิ่งแวดลอมมีแบบจําลองจํานวนมากไดสรางขึ้นโดยอาศัย

ขอมูลจากการทดลอง (Empirical Model) สําหรับแบบจําลอง
ที่ประยุกตใชที่มีประสิทธิภาพสูงในลักษณะพื้นที่กวางใหญ

และมีพื้นที่ที่สลับซับซอน การประยุกตใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เปนความจําเปนอยางยิ่ งในสภาวะปจจุบัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคํานวณความลาดชันของพื้นที่ ซ่ึง

วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการหาความลาดชันจาก

การใชแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model 
– DEM) ซ่ึงเปนตัวแปรของสภาพภูมิประเทศ แบบจําลอง

ความสูงเชิงเลขไมวาจะเปนอนุกรมของจุดกริดกับคาความสูง

หรือโครงขายสามเหลี่ยม (Triangulated Irregular Network) 
ที่ซ่ึงแตละจุดของคาความสูงจัดเก็บในระบบพิกัดและพื้นผิว

ซ่ึงแทนดวย Triangular facets วิธีที่คํานวณความลาดชัน

จาก DEM มีหลายวิธีแตละวิธีที่ใชในการคํานวณจะใหคา

ความลาดชันตางกันแมวาจะใชDEM เดียวกัน ความ

แปรปรวนในการคํานวณคาของความลาดชันก็จะมีผลในการ

ประมาณคากษัยการของดิน  สมการสูญเสียดินสากล 

(Universal Soil Loss Equation – USLE) มีขอจํากัดหลักใน
การประยุกตใชสมการในระดับพื้นที่คือความยากในการ

คํานวณปจจัยความยาวและความลาดชัน LS Factor (Slope 
Length and Slope Factor) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Remortel et al 2001) 
โดยทั่วไป เมื่อใช USLE ผลของภูมิประเทศตอกษัยการของ
ดินคือ ความยาวของความลาดชัน (Slope lenghth – L) และ
ความลาดชัน (Slope-S) เปนสวนประกอบของ LS Factor 
ซ่ึงเปน 1 ปจจัย  ใน USLE  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 5 

ปจจัย ไดแก ปจจัยน้ําฝน (R) ปจจัยดานดิน (K) ปจจัยดาน
ภูมิประเทศ (LS) ปจจัยดานพืชคลุมดิน (C) และปจจัยดาน
การอนุรักษดิน (P) ซ่ึงคํานวณการสูญเสียดิน (A) = R x K x 
LS x C x P  อันเปนการสูญเสียดินโดยเฉลี่ยตอป ตอหนวย
พื้นที่ในการคํานวณ LS ในระดับพื้นที่ เพื่อทําแผนที่กษัยการ
ของดินมีขอจํากัดและมีความยากในการคํานวณซึ่งแตกตาง

กับการประมาณคา LS ในไรนา หรือแปลงทดลองนั้น ได

จากการวัดระยะทาง  ซ่ึ งมีความง าย  สวนในการทํ า

แบบจําลองของพื้นที่ที่มีความกวางใหญไพศาลเปนการยาก 

หากใชวิธีวัดระยะทาง ตองใชแรงงานมาก หรือไมสามารถ

กําหนดทิศทางหรือขอบเขตได ซ่ึงในปจจุบันไดทําการ

ปรับปรุง USLE หรือที่เรียกวา Revised USLE (RUSLE) ซ่ึง
ดําเนินการโดย National Science and Technology Center 

(NSTC 2001) เพื่อประยุกตใชงานในการประเมินการ
สูญเสียดิน ภาคสนามคา L และ S ใน RUSLE เปนคาที่
อางอิงกับคา L = 72.6 ฟุต และ S= 9% ตามลําดับ 

LS-Factor เปนปจจัยรวมระหวางความยาว

ของความลาดชันกับความลาดชัน ซ่ึงรวมเปน 1 ปจจัย 

ใน USLE ในการสรางชั้นขอมูล LS Factor นั้นในทาง
ปฏิบัติคํานวณจากแบบจําลองความสูงเชิงเลขเปนงาน

สลับซับซอนและมีวิธีที่นําเสนอหลายวิธีดวยกัน 
สมการของ Wischmeier et al (1978) เปนสมการที่
ยอมรับกันอยางกวางขวางและใชกันทั่วไป 
LS = (1/2 2.13)m(0.0065+0.045 S + 0.0065 S2)  

s = % ของความลาดชัน 

m = 0.5   สําหรับ s >  5% 
m = 0.4   สําหรับ s 3 - 5% 
m = 0.3   สําหรับ s 1 - 3% 
m = 0.2   สําหรับ s <  1% 

Mc Cool et al (1989) ไดนําเสนอสมการ LS Factor  
LS = (l / 22.13)m (10.8 Sin ß + 0.03) สําหรับ S < 9%   
LS = (l / 22.13)m (16.8 Sin ß - 0.5) สําหรับ S  >  9% 
 m = f / (l + f) 
 f = (Sin ß / 0.0896) / [3.0 (Sin ß)0.8 + 0.56] 
 l = Slope length (ม.) 
 ß = Slpe gradient (องศา)  
 

 Remortel et al (2004) ไดพัฒนาโปรแกรม
การประมาณคา LS-fator ดวยภาษา AML (Arc Macro 
Language) โดยพัฒนาบนพื้นฐานสมการของ McCool 
et al (1997) โดยมีพื้นฐานเดิม ขอมูลที่โปรแกรม

ตองการใชประมาณคาคือคาความสูงเชิงเลข (Digital 

Elevation Model; DEM) ทําการปรับปรุง DEM ที่ไดมา
ดวยการกลบหลุม (Fill Sink) เพื่อแกไขความคลาด

เคลื่อนที่จะมีผลตอการประมาณคาตอไป จากนั้น

คํานวณทิศทางการไหลเขาและออก แยกคํานวณคา

ความลาดชันสูงที่สุดของ ชวงที่ลาดเทลงและคํานวณ

ขนาดของกริด จากทั้งสองสวนนี้นํามาคํานวณหาการ

สะสมความยาวความลาดชันของชวงที่ลาดเทลง แลว

คํานวณความยาวความลาดชัน สุดทายคํานวณ LS-
factor ดวยการแยกพิจารณาความลาดชัน นอยกวา 9% 
และตั้งแต 9% ขึ้นไป มีสมการในการคํานวณดังนี้ 

( ) ( )03.0sin8.106.72__ +=− βmftDIVlengthslopefactorls   
สําหรับ ความลาดชัน < 9% และ 



การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปจจัยความยาวและความลาดชันดวยแบบจําลองความสูงเชิงเลข 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

11 

( ) ( )5.0sin8.166.72__ −=− βmftDIVlengthslopefactorls  
สําหรับ ความลาดชัน > 9% 
เมื่อ m = f / (l + f) 
f = (Sin ß / 0.0896) / [3.0 (Sin ß)0.8+ 0.56] 

ftlengthslope __  = ความยาวของความลาดชัน  
                                (หนวยเปนฟุต) 
ß เปนคาความลาดชัน (หนวยเปนองศา) 
 

National Science and Technology Center : NSTC 
(2001) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมการหาคาการชะลาง

พังทลายของดินจากสมการการสูญเสียดินสากล รวมถึง

พัฒนาโปรแกรมสําหรับหาคา LS-factor ซ่ึงดัดแปลงจาก 

Moore and Wilson (1992) และ Mitasova (1995) หลักการ
ในการคําควณโดยทั่วไปคลายกับวิธีของ  Remortel et 
al (2004) คือใช DEM มาหาคาทิศทางการไหลของน้ํา ( 

flow direction) แลวนําคาทิศทางการไหลของน้ํามาหาคา

ระยะทางการไหลของน้ํา (flow length) โดยการคํานวณคา 
L-factor, S-factor และ LS-factor ดังสมการ 
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Mitasova and Mitas (1999) ไดศึกษาวิธีใชสมการ

สูญเสียดินสากลแบบสามมิติ โดยใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร โดยเฉพาะการหาคา LS-factor ไดเสนอการ

คํานวณดวยโปรแกรม GRASS GIS, Arcview-Spatial 
Analyst และ ArcGIS 8.1-ArcMap ขอมูลตั้งตนคือ DEM 
แลวนํามาคํานวณ ทิศทางการไหลและการไหลสะสมคลาย

กับวิธีของ Remortel et al (2004) ซ่ึงการคํานวณของ 

Mitasova and Mitas (1999) คือ 
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นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายทานไดใช AML ที่พัฒนา

โดย Remortel et al (2001) มาศึกษาเชน (Duan  et.al. 

2006) ใชศึกษาการชะลางพังทลายของดินรวมกับการ
จัดการปลูกหญาเพื่อควบคุมตะกอนในลุมน้ํา (Palma 

2006) บูรณาการประเมินการชะลางพังทลายของดิน

ในการทําปาไม Breetzke (2004) ศึกษาการชะลาง

พังทลายของดินในระดับพื้นที่รับน้ําดวย GIS โดยใช

โปรแกรม SEAGIS 
Guimares et al (2003) ไดพัฒนา AML ขึ้นมาใช

ศึกษาพื้นที่ออนไหวตอการชะลางพังทลายของดินในลุม

น้ําแกรนดี ประเทศบราซิล โดยสราง DEM ขาดกริด 60 

เมตร จากเสนชั้นความสูงที่ไดจากแผนที่ภูมิประเทศ

มาตราสวน 1:100,000 ประมาณคาดวยโมดลู Topogird 
ของโปรแกรม Arc\Info ซ่ึงวิธีการคํานวณคา LS-factor 
เปนไปตามสมการของ Wischmeier and Smith (1978) 

TMDL (2001) คํานวณคา LS-factor โดยอางอิง
จาก Moore and Burch (1986) ดังสมการ 
        

LS = (area/22.13) 0.4 (sin(S)/0.0896) 
เมื่อ area = ขนาดพื้นที่ หนวยเปนเฮกแตร 
S = ความลาดชันเปนเปอรเซ็นต 
Xu Yuan (2006) Statistic RMSE, 

autocorrelation Moran, t-test ดวยโปรแกรม SAS เพื่อ
หาความแตกตางของคา LS ที่คํานวณไดจากวิธีตางๆ 

ดังนั้นจะเห็นไดวาจากการรวบรวมผลงานในการ

วิเคราะห LS-Factor โดยวิธีการตางๆตามที่กลาว

มาแลวนั้น การนํามาใชในประเทศไทยยังมีขอจํากัดที่จะ

ใชกันอยางกวางขวางและยังขาดประสบการณ แมวาจะมี

การทดลองใชบางแตไมมากนัก แผนที่กษัยการของดิน

ของประเทศไทย หรือ Erosview ที่อยูในรูปแบบเชิงเลข 
ไดวิเคราะห LS-Factors โดยอาศัยการประมาณคาจาก
ศึกษาภาคสนามยังไมไดคํานวณ LS Factor จาก

เสนระดับความสู ง โดยตรง  จากการศึ กษาของ 

Mongkolsawat et al (2006) ในการสรางแบบจําลองเชิง
พื้นที่ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงตอกษัยการของดินไดนําใช

โปรแกรมที่พัฒนาโดย Remortel et al (2001) ซ่ึงอาศัย
สมการที่พัฒนาโดย Mc Cool et al (1989) เปน

ทางเลือกอีกทางหนึ่งนาจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร 

จากขอมูลเสนชั้นความสูงโดยตรง แตการศึกษานี้ก็ยังไม

มีการวิ เคราะห เปรียบเทียบแตอยางใด  ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการใช

ระบบโปรแกรม LS-Factors 3 วิธี ทดสอบกับขอมูลที่

คํานวณ LS-Factor จากวิธีการวัดคา S และ L จากแผน
ที่ภูมิประเทศโดยตรง 
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2. พื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมบางสวนของอุทยานแหงชาติภูเวียง 

มีเนื้อที่ครอบคลุม 325 ตารางกิโลเมตร ที่ละติจูด 16
o 32’ 3”-

16o 52’ 12” N และลองจิจูด  102o 5’ 20”-102o 23’ 8” E  
ลักษณะพื้นที่ประกอบดวยพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมีความสูง

ประมาณ 160 ม. และมีภูเขาหินทรายความสูงตั้งแต 200 ม. – 

800 ม. ในพื้นที่บริเวณภูเขาไดจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติในป 

2534 การใชที่ดินประกอบไปดวยปาเต็งรัง ปาดิบแลง พืชไร 

นาขาว ปาปลูก ในพื้นที่ภูเขาพื้นที่สวนใหญยังคงสภาพปา   

และมีหินโผล สวนที่ราบในหุบเขามีลักษณะพื้นที่ราบใชในการ

ทํานา และในบริเวณระบายน้ําดีเชิงเขามีการปลูกพืชไรมัน

สําปะหลังและออย ในทางธรณีวิทยาพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย

หนวยหินภกูระดึง พระวิหาร น้ําพอง เสาขัว เปนสวนใหญหรือ

เกินกวา 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 ระบบโปรแกรมคํานวณ LS-factor ที่ใชใน

การศึกษา 

ในการศึกษาในครั้งนี้ตามวัตถุประสงคเพื่อที่จะ

เปรียบเทียบวิธีการคํานวณหา LS-Factor จากระบบ
โปรแกรมที่มีอยู คณะผูวิจัยไดเลือกวิธีการคํานวณหา LS-
Factor มา 3 วธิ ีและทั้ง 3 วิธีไดพัฒนาระบบโปรแกรมที่

คํานวณ LS-Factor ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กลาวมาแลวใน
ตอนตน ดังนี้ 
LS–Factor1 ระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย Remortel et al 
(2004)  
LS – Factor2 ระบบโปรแกรมที่พฒันาโดย NSTC (2001)  
LS – Factor3 ระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย Mitasova et al 
(1999)  

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห LS-Factor 
    ขั้นตอนการวิเคราะห LS – Factor ประกอบไปดวย   1) 

การสรางแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model – DEM) 2) การคํานวณ LS – Factor และ 3) การ

ทดสอบผลการวิเคราะห (Validation of analysis result) ดัง
แสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา : อุทยานแหงชาติภูเวียง 

คํานวณหา 
LS Factor 

Validation 

การสรางแบบจําลองความสูงเชิงเลข 

เสนชั้นความสูง 
(Topographic Map) 

เสนชั้นความสูงเชิงเลข  
3D Elevation 

แบบจําลองความสูงเชิงเลข   (DEM) 

RMSE Test 

LS – Factor 

รายงานผล 

นําเขาขอมูล 

วิเคราะหดวยวิธี TIN 

LS – Factor LS – Factor 2 LS – Factor 3 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการศึกษา 
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1) การสรางแบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ใชขอมูลเสนชั้นความสูงจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 

กรมแผนที่ทหาร นําเขาขอมูล 3D และสราง DEM ดวยระบบ
โปรแกรม Arc/Info (ใชคําสั่ง Topogrid) มีความละเอียด 20x20 
เมตร และประมาณคาความสูงดวยวิธี Triangulated Irregular 
Network (TIN) 

2) คํานวณ LS-Factor 
จาก DEM ที่ไดนํามาคํานวณคา LS-Factor 3 วิธี ไดแก 

LS-Factor1 – Remortel et al 2004) LS-Factor2 (NSTC 2001) 
ทั้งสองวิธีนี้วิเคราะหดวยAMLใน Arc/Info ดวยModule GRID 
สวน LS-Factor 3 (Mitasova et al 1999) วิเคราะหดวย Spatial 
Analyst – ARCMAP ผลที่จะไดรับคือ LS-Factor ทั้งสามแบบ 

รวมทั้งแสดงเสนทางน้ําที่ไดจากการจําลองซึ่งแสดงทิศทางของ L  
3) การประเมินผลการวิเคราะห 

การคํานวณ LS-Factor ทั้งสามวิธีที่วิเคราะหจาก 

DEM ไดทดสอบกับ LS-Factor (Ref) โดยคํานวณ LS-Factor 
(Ref) จากการสุมพื้นที่ 30 ตัวอยาง ดังแสดงในภาพที่ 3  

 
 

    ภาพที่ 3 แผนที่แสดงตําแหนงที่ทําการสุมตัวอยาง 

 
LS-Factor (Ref) ที่ใชอางอิงนี้ใชวิธีวัดคา S ในแผนที่ 1:50,000 
และคํานวณหาคา L ในพื้นที่สุม เมื่อไดคา S และ L แลวจึง
คํานวณ LS-Factor (Ref) โดยวิธีของ Wischmeier et al (1978) 
ณ พื้นที่ เดียวกันจะได LS-Factor1 LS-Factor2 LS-Factor3 

และ LS-Factor (Ref) คาที่ไดรับไดทําการวิเคราะห Root Mean 
Square Error (RMSE) ระหวาง LS-Factor ทั้งสามวิธี กับ LS-
Factor (Ref) คา RMSE จะแสดงถึงความแปรปรวนของวิธีการ
คํานวณหา LS Factor ทั้งสามวิธีกับ LS-Factor (Ref)   
 

ผลการศึกษา 

4.1 แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ในพื้นที่เขาภูเวียงครอบคลุมเนื้อที่ 1,174 ตร.กม. มี

ระดับความสูง ตั้งแต 156.86 เมตร ถึง 838.97  เมตร ดังแสดง

ภาพสามมิติในภาพที่ 4 ซ่ึงมีความสอดคลองกับเสนระดับ

ความสูงของแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 

 
ภาพที่ 4 ภาพสามมิติ จาก DEM 

 

4.2 คาของ LS-Factor  
      แผนที่แสดงชั้นของ LS-Factor ที่ไดจากการ

คํานวณทั้งสามวิธีไดจําแนกเปน 6 ชั้น ไดแก 0-5 5-10  

10-20  20-30  30-100 และ >100 โดยแสดงรวมกับ
ชั้นของความลาดชัน (องศา) ดังแสดงในภาพที่ 5 และเมื่อ

คํานวณเนื้อที่ในแตละชั้นของ LS-Factor1 และ LS-Factor3 
มีสัดสวนของพื้นที่ในแตละชั้นใกลเคียงกันคือ มีคา LS-
Factor ระดับ 0-5  คิดเปนเนื้อที่ 9156% และ 90.19% 
สําหรับ LS-Factor1 และ LS-Factor3 ตามลําดับ สวน LS-
Factor3 มีคา LS-Factor ระดับ 0-5 และ 5-10 รวมกัน

ประมาณ 86% และระดับ 10-20  13.43% (ภาพที่ 6 ) 

การคํานวณ LS-Factor ทั้งสามวิธีมีแนวทางและวิธีคํานวณ
ที่แตกตางกัน มิไดระบุวาวิธีใด วิธีหนึ่งมีความผิดพลาด

หรือไมถูกตอง แตวิธีใดเหมาะสมกับที่จะใชสําหรับคํานวณ

กษัยการของดินที่ถูกตองยังไมมีการศึกษา ซ่ึงควรจะมีการ

ทดลองในภาคสนามตอไป 
 

 
     ภาพที่ 5 แสดง LS Factor ในพื้นที่ศึกษา 
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91.565%

3.965%
2.902%1.081%

0.486%
0.001%

LS factor

0-5

5-10

10-20

20-30

30-100

>100

 

47.088% 29.095%

13.436%7.701%1.352%
1.329%

LS factor

0-5

5-10

10-20

20-30

30-100

>100

 

90.193%

3.740%
3.116%1.407%

1.429%
0.116%

LS factor

0-5

5-10

10-20

20-30

30-100

>100

 
 

ภาพที่ 6 การกระจายของ LS Factor ในพื้นที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1 ไดแสดงความสัมพันธคาของ LS-Factor 
ทั้งสามวิธี LS-Factor 1 คาของ LS-Factor 0-5  5-10 10-
20 20-30 และ 30-100 จะปรากฏในพื้นที่ที่มีความลาด

ชัน 0-2 องศา เกินกวา 90%  
 สวนในวิธี LS-Factor2 คา LS-Factor 0-5 พบใน
พื้นที่ที่มีความลาดชัน 0-2 องศา ประมาณ 84% และเมื่อ 

LS-Factor เพิ่มขึ้น สัดสวนของพื้นที่ที่ปรากฏในคา LS-
Factor จะลดลงตามลําดับ คา LS-Factor 0-30 จะปรากฏ

ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 0-2 องศา มากท่ีสุด คา LS-
Factor 30-100 จะปรากฏในพื้นที่ความลาดชัน 10-20 

องศา และ 5-10 องศา มากที่สุด คาความลาดชันเกินกวา 

100 จะพบในพื้นที่ความลาดชัน 10-30 องศา ซ่ึงยัง

สามารถสรุปไดวา LS-Factor สูง เมื่อความลาดชันสูงชั้น 

โดยเฉพาะในพื้นที่ความลาดชัน 10-20 องศา หาความ

ลาดชันเพิ่มขึ้นมากกวา 20 องศา LS-Factor จะเริ่มลดลง 
 LS-Factor3 พบคา LS-Factor 0-5 ปรากฏใน

พื้นที่ความลาดชัน 0-2 องศา เกินกวา 80% คาของ LS-
Factor มีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของความลาดชัน แต

ไมเกิน 30 องศา (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS Factor 2 

LS_Factor 3 

LS_Factor 1 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวาง LS-Factor สามวิธี กับพื้นที่ของความลาดชัน 

LS-Factor1 

ความลาดชัน (องศา) 

LS factor 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-100 >100 

0-5 99.9642% 0.0167% 0.0109% 0.0068% 0.0010% 0.0003% 0.0000% 

5-10 99.9931% 0.0053% 0.0009% 0.0005% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 

10-20 99.9619% 0.0348% 0.0028% 0.0006% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

20-30 99.8211% 0.1759% 0.0026% 0.0004% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

30-100 88.7144% 10.8304% 0.4405% 0.0127% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 

>100 1.7461%   21.4975% 34.2392%  30.0578%  11.0151%  1.4443%  0.0000% 
 

LS-Factor2 

ความลาดชัน (องศา) 

LS factor 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-100 >100 

0-5 84.0241% 6.6437% 5.7286% 3.1001% 0.4581% 0.0454% 0.0000% 

5-10 71.8560% 10.3180% 8.8951% 7.4182% 1.3550% 0.1577% 0.0000% 

10-20 62.5720% 11.2519% 12.4500% 10.7040% 2.6911% 0.3309% 0.0000% 

20-30 44.5577% 12.6046% 18.9416% 17.1922% 5.9672% 0.7368% 0.0000% 

30-100 15.2616% 10.5341% 26.5584% 29.4441% 15.9157% 2.2860% 0.0000% 

>100 1.2492%   2.3209% 16.3209%  44.2548%  31.6687%  4.1855%  0.0000% 
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4.3 การประเมินผลการวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งสามวิธีโดยใช 

RMSE พบวา RMSE  ของ LS-Factor1 LS-Factor2 และ 

LS-Factor3 มีคา 21.877  119.130 และ 25.328% 
ตามลําดับ ซ่ึงแสดงความแปรปรวนของทั้งสามวิธีเมื่อ

เปรียบเทียบกับ LS-Factor (Ref) พบวา  LS-Factor1 และ 

LS-Factor3 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ สวน LS-
Factor2 มีความแตกตางและแปรปรวนไปจาก LS-Factor 
(Ref) ดังแสดงคา LS-Factor ในตารางที่ 2 ซ่ึงคํานวณจาก

การวัดคา L และ S จากแผนที่ภูมิประเทศที่ตําแหนง

เดียวกันทั้งสามวิธี จํานวน 30 พื้นที่ตัวอยางตามที่กลาว

ม าแล ว แล ะ อ า ง อิ ง กั บ  LS-Factor ท่ี คํ า น วณ โดย วิ ธี 

Wischmeier et al (1978) ซ่ึงเปนวิธีที่กระทรวงเกษตร

สหรัฐอเมริกาใชในการประเมินคากษัยการของดินและ

ยอมรับกันทั่วไป สาเหตุที่คา LS-Factor2 ตางกับวิธี อ่ืน 

เนื่องจากหลักการหรือสูตรที่คํานวณที่ตางกับวิธีอ่ืนๆ LS-
Factor1 และ LS-Factor3 ยังยึดหลักการคํานวณวิธีของ 

Wischmeier et al ตามที่กลาวมาแลว สวน LS-Factor2 ได

จากการทดลองในภาคสนามจากแปลงทดสอบจํานวน 

10,000 แปลงแลวหาความสัมพันธมาสรางสมการในการ

คํานวณและเหมาะสมกับพื้นที่ในเขต arid และ semi arid 
(NSTC 2001) อยางไรก็ตามการที่จะใชสมการในการ

คํานวณ LS-Factor ในประเทศไทย ยังไมสามารถกําหนดได

ว าวิธี ใด เหมาะสม  ซ่ึ งจะตองมีแปลงทดสอบเพื่ อหา        

การสูญเสียดินเพื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียดินจาก   

แปลงทดสอบที่มีคา L = 72.6 ฟุต ภายใตสภาพเดียวกัน 

และเปรียบเทียบในแปลงทดสอบกับแปลงทดสอบที่มี    

ความลาดชัน 9% ดวย นี่เปนเพียงปจจัยคาของ LS-Factor 
อย า ง เ ดียว เท านั้ น  ซ่ึ ง เปนอิ ทธิพลของภูมิ ประ เทศ        
ขณะที่การคํานวณการสูญเสียดินมีปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้นขอเสนอแนะก็คือ ควรจะมีสถิติการวิเคราะหการ

สูญเสียดิน จากผลการทดลองที่มีแปลงมาตรฐานใน

พื้นที่ที่หลากหลาย การหาคาปจจัยอื่นๆ นอกจาก LS-
Factor ใหถูกตองจะนําไปสูการคํานวณหาคาการ

สูญเสียดินที่ถูกตองยิ่งขึ้น ในเบื้องตนจากขอเสนอแนะ

ในที่นี้ก็คงจะอาศัยสมมติฐานและแนวทางจากสมการ

ของ Wischmeier เปนหลักและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

 
5. สรุปผลศึกษา 

การคํานวณหาคา LS-Factor ที่นาจะไดผลดี 
ควรจะคํานวณจากแบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) 
เนื่องจากปจจัยในสมการสูญเสียดินสากลมีหลายปจจัย

ที่อาจจะควบคุมยากการที่จะคํานวณหาคา LS-Factor ที่
ถูกตองใกลกับความจริงมากที่สุดมีความจําเปนที่ตอง

ทําการศึกษา จัดทําแปลงทดสอบที่มาตรฐาน มีอุปกรณ

เครื่องมือที่จะจัดเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักการซึ่งตอง

คํานึงถึงปจจัยของ USLE อ่ืนๆ ดวย เมื่อมีขอมูลสถิติจาก

การทดสอบแลว การทําแบบจําลองเมื่อทําเปนแผนที่ตอง

อางอิงตรวจสอบกับผลการทดลองที่ไดจัดทําขึ้น ซ่ึงตองมี

สถิติที่นาเชื่อถือได ไมวาจํานวนแปลงทดลอง ระยะเวลาใน

การทดสอบ การเก็บขอมูล วิธีการที่ใช และอื่นๆ 
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบโปรแกรมที่ใช

คํานวณ LS-Factor และมีประสิทธิภาพสูงแตละระบบได
ทดสอบกับพื้นที่ภูมิประเทศและสภาพอากาศใน

ตางประเทศยังไมมีการทดลองความถูกตองในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะการใชสําหรับประเมินกษัยการของดิน

ในประเทศไทย แมวาไดมีการศึกษาในเรื่องนี้ในลักษณะ

ใชขอมูลทุติยภูมิ อนึ่งการทดสอบทดลองในภาคสนาม

ตองใชงบประมาณมากและเวลานาน ตลอดจนจํานวน

ตารางที่ 1  (ตอ) ความสัมพันธระหวาง LS-Factor สามวิธี กบัพื้นที่ของความลาดชัน 

LS-Factor3 

ความลาดชัน (องศา) 

LS factor 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-100 >100 

0-5 82.9934% 8.4665% 6.2919% 2.1204% 0.1173% 0.0106% 0.0000% 

5-10 6.0545% 8.1810% 43.0292% 39.0870% 3.5057% 0.1426% 0.0000% 

10-20 3.4355% 3.8904% 24.7008% 51.5993% 15.4823% 0.8918% 0.0000% 

20-30 2.4362% 2.5643% 12.0480% 47.0779% 32.4265% 3.4472% 0.0000% 

30-100 1.8057% 3.2774% 10.6124% 30.2827% 45.1309% 8.8908% 0.0000% 

>100 1.7797%  11.0752% 29.3426%  31.6664% 20.4442%  5.6920%  0.0000% 
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แปลงทดสอบที่ครอบคลุมพื้นที่หลากหลาย ในเบื้องตนหาก

ยังไมมีผลการทดลองและสถิติการคํานวณหาคา LS-Factor 
ในประเทศควรจะใชระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย Remortel 
et al (2004) หรือระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย Mitasova an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 and Mitas (1999) เพราะทั้งสองวิธีใหคาของ LS-
Factor ใกลเคียงกันและมีคา RMSE นอยที่สุด เมื่อ

อางอิงกับ LS-Factor ที่ใชอางอิงจากสมการใชสมการ
ของ Wischmeier et al (1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา LS_factor 3 วิธี เปรียบเทียบกับ LS_factor (Ref) และคา RMSE 
 

ID LS_Factor 1 LS_Factor 2 LS_Factor 3 LS_Factor (REF) 
1 38.627 184.988 46.371 39.58 
2 36.15 113.693 52.747 64.97 
3 27.364 103.168 34.170 41.18 
4 26.744 100.050 38.380 40.52 
5 44.797 193.311 65.876 54.56 
6 42.129 208.600 85.367 49.01 
7 34.685 83.347 45.216 62.31 
8 46.71 198.865 85.237 58.01 
9 39.917 175.388 64.562 41.76 

10 35.233 121.512 50.509 39.31 
11 33.687 90.716 46.640 72.27 
12 42.537 150.905 62.724 68.42 
13 28.904 163.055 49.064 24.14 
14 44.521 198.411 62.119 66.23 
15 26.266 79.049 36.474 42.43 
16 32.568 188.800 39.509 25.63 
17 37.746 186.984 60.949 42.53 
18 23.18 41.485 29.634 52.26 
19 49.307 222.942 68.565 55.13 
20 48.174 265.094 82.247 59.84 
21 56.533 311.068 133.650 58.06 
22 45.855 195.614 66.878 59.58 
23 44.05 115.699 48.446 78.27 
24 32.078 201.696 41.002 25.42 
26 29.959 48.932 42.188 18.02 
25 21.614 152.032 27.070 90.63 
27 33.532 78.905 42.438 31.90 
28 34.78 126.128 46.905 45.19 
29 17.364 55.489 22.203 42.59 
30 14.237 41.965 19.462 46.35 

RMSE 21.877 119.130 25.328  
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บทคัดยอ 

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ

ขอมูลอสังหาริมทรัพยของการจัดเก็บโดยหนวยงานทองถิ่น

ยั งอยู ในรูปของเอกสารและยากตอการจัดการ  ดวย

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของระบบภูมิสารสนเทศ 

การจัดการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทําไดงายและใช

เวลานอย วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือ การพัฒนา

โปรแกรมบนฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อ

สนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พื้นที่ศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลคําบง อําเภอบาน

ผือ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร 

วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย             

1) วิเคราะหการจัดเก็บขอมูล 2) ออกแบบและสราง

ฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 3) พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual 
Basic 6.0 รวมกับ MapOpject ฐานขอมูลสําหรับการจดัเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินประกอบดวย 2 สวน
คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของโรงเรือนและแปลงที่ดิน และ

ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลการชําระ

ภาษีบํารุงทองที่ โฉนด ชื่อผูเสียภาษี ขอมูลการชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดิน และขอมูลอื่น การเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธไดใช

ขอมูลของรหัสแปลงที่ดิน, รหัสโรงเรือน สําหรับขอมูลแปลง

ที่ดินและขอมูลโรงเรือนตามลําดับ 
 ความสามารถของโปรแกรมประกอบไปดวย การ

เพ่ิม/ปรับปรุงขอมูล การคนหาและออกรายงานขอมูล

เกี่ยวกับแปลงที่ดิน ขอมูลโรงเรือน และขอมูลการชําระภาษี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยจะใชขอมูลรหัสผูเสียภาษีในการคนหาขอมูลตางๆ 

การคํานวณคาเชาและภาษีโรงเรือนสามารถคํานวณโดย

อัตโนมัติ ในการออกรายงานจะประกอบไปดวย ใบแจง

คาภาษี, รายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 
 
Abstract 

The Land and Building Tax and asset 
information to be collected by a local government 
unit are currently undertaken on paper and difficult 
to manage. With advent of geoinformatics 
technology, effective management can be made 
with less time consuming. This study aims to 
develop GIS-based program for collection support 
of land and building taxes. 

The study area, Kumbong, Tambon 
administrative organization, covers an area of about 
87 Km2 and is located in Amphoe Banphue 
Udonthani province. 

The methodology to be used in this 
study included an analysis of the current tax 
collection procedures, establishment and designing 
of database for taxes and creation of the application 
program with Microsoft Visual Basic and MapObject 
components. The database of land and building tax 
collection comprise spatial layers of building and 
land parcels and their associated attributes. The 

การพัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุน
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attributes consist of tax payment land, land deed, 
owner, tax payment building and other related 
information. Both spatial and attribute database are 
linked by a common key field which contains look up 
tables of building_id and land_id for building and land 
taxes respectively. 

The program capability is able to record, edit, 
query and print the data of land and buildings and their 
tax payments as well. The data could be retrieved by 
owner code. In addition, yearly rental and building tax 
could be systematically evaluated. A tax evaluation form 
and building tax summary report could be printed. 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1.1 สถานการณการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545 - 2549) และนโยบายรัฐบาลไดกําหนดแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุงเนน

การกระจายอํานาจทางการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการบริหาร

งบประมาณของตนเองไดอยางอิสระ ยืนอยูไดดวยตนเอง 

โดยเฉพาะในภาวะปจจุบันที่ประเทศไทยประสบภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย การจัดเก็บภาษีไมเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดทําใหมีผลกระทบตองบประมาณแผนดิน รัฐบาลจึง

ตองลดรายจายและสงผลตอเงินอุดหนุนที่ใหแกองคกร

ทองถิ่น องคกรทองถิ่นจึงจําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารและจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยตองเนนระบบการ

จัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได เพื่อใหองคกรทองถิ่นสามารถที่

จะดําเนินการตามอํานาจที่ไดโดยไมตองพึ่งพาเงินอุดหนุน

หรือเงินอื่นๆ ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให หรือพึ่งพาใหนอยลง 

อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร

จัดการมากขึ้น และสดการควบคุมจากรัฐบาลกลางลง 

นอกจากนั้น ยังเปนการสอดรับนโยบายการกระจายอํานาจ

ในการเสริมสรางขีดความสามารถใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในการวางแผนทางดานการเงินการคลัง โดย

เนนหนักในเรื่องการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินมาใชในการประเมิน การจัดเก็บและการเรงรัดภาษี 

นอกจากนี้ ยังเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

23 กุมภาพันธ 2536 ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินทั้งระบบเอกสารและระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาการทุจริตการจัดเก็บภาษี

ตามขอเสนอของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (กระทรวงมหาดไทย, 2544) 
การนําระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสินมา

ใชกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เริ่มมีจุดกําเนิดเมื่อประมาณป 2520กระทรวงมหาดไทย
ไดสั่งการใหเทศบาลทั่วประเทศจัดทําทะเบียนทรัพยสิน

ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรายได การ

ติดตามเรงรัดภาษี แตแนวทางการปฏิบัตินั้นไมชัดเจน 

ตอมาแผนแมบทกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2525-2529) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการคลัง 

จึงมีการศึกษาแนวทางการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน กรมการปกครอง โดยกองคลังสวน

ทองถิ่นในระหวางป พ.ศ.2526-2527 เพื่อจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในเทศบาลทั่วประเทศและ

เมืองพัทยา โดยกําหนดเทศบาลเปาหมายเพื่อทดลอง 

จํานวน 10 แหง ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ผลการ

ดําเนินการประสบความสําเร็จกระทรวงมหาดไทยจึงสั่ง

ใหเทศบาลทั่วประเทศและเมืองพัทยาจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน และนําไปใชประโยชนเปน

ฐานขอมูลและเครื่องมือในการจัดเก็บรายไดตั้งแตป 

2529 เปนตนมา (เทศบาลนครเชียงใหม, ม.ป.ป.)

 เทศบาล เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่น มี

หนาที่หลักตามกฎหมายในการบริหารและพัฒนาความ

เจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหไดรับ

ความผาสุกและความสะดวกสบาย การบริหารพัฒนา

ทองถิ่นใหประสบความสําเร็จดังที่กลาวมาขางตนมี

องคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ เทศบาลจะตองมี

รายไดเพียงพอ และมีขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ

นํามาใชในการวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาตางๆ 

(จรัส สุวรรณมาลา, 2529)   
ปจจุบันการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม

ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบปญหา

หลายประการ   เชน  การกําหนดอัตราภาษีและ

คาธรรมเนียมไมเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ การ

จัดเก็บไมครบถวน การจัดเก็บไมตรงเวลา ไมเปนระบบ

และไมถูกตอง ทําใหขาดความครบถวนสมบูรณ และ

ความเปนธรรม ปญหาเหลานี้องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญและพยายามปรับปรุง
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แกไขตลอดมา ปญหาตางๆเหลานี้อาจเกิดขึ้นจากหลาย

สาเหตุ แตถาจะกลาวโดยภาพรวมแลวสาเหตุสวนใหญมา

จากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการจัดการขอมูลที่

ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการจัดการ

ขอมูลที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีตางๆ ภาษีเหลาน้ีมีความ

เก่ียวของกับแปลงที่ดิน และอาคารตางๆในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดพัฒนา

และนําระบบจัดการขอมูลที่อยูในรูปแบบตารางหรือคํา

บรรยายการแจกแจงและวิ เคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 

(Attribute Data) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับแปลงที่ดินและอาคาร 

จะไมมีความหมายใดๆเลย ถาผลการวิเคราะหขอมูลเชิง

บรรยายไมมีความสัมพันธกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่แทจริง

ของขอมูลนั้น 

1.2 การนําเทคโนโลยีทางดาน GIS มา

ประยุกตใชงาน 

  เทคโนโลยี GIS เปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถใน
การรวบรวมขอมูลแผนที่ ซ่ึงอยูในรูปแบบดิจิตอลเขาดวยกัน 

กับขอมูลเชิงบรรยายที่อธิบายถึงลักษณะของวัตถุตางๆบน

แผนที่ และเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะห

ขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับการใช

บริการ การจัดการ การวางแผนและการวางนโยบายของ

เทศบาล เนื่องจากเทคโนโลยี GIS สามารถจัดเก็บขอมูล

แผนที่ในรูปแบบดิจิตอล การประมวลผลและการวิเคราะห

ขอมูลเชิงบรรยายรวมกับขอมูลแผนที่สามารถกระทําไดใน

เวลาเดียวกัน โดยไมตองอาศัยบุคลากรในการทํางานเปน

จํานวนมาก (พรทิพย กาญจนสุนทร และคณะ, 2545) 
 ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System, GIS) ไมไดถูกจํากัดการ
ใชงานเฉพาะในกิจกรรมที่มีการใชแผนที่โดยตรงเทานั้น 
หากแตมีการนําไปประยุกตใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่ตองอาศัย

แผนที่ในการวิเคราะห ตัวอยางการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร กับงานดานตางๆ ไดแก การเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร  การวิ เคราะหและพยากรณ

ปรากฏการณแผนดินไหว การจัดการระบบขนสงมวลชนและ
การวางการผังจราจร เปนตน สําหรับประเทศไทยเองก็มีการ
นําเทคโนโลยี GIS มาใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจใน
การปลูกขาว วางแผนการเดินทาง ตลอดจนนํามาใชกับงาน
ดานการจัดเก็บภาษี และงานดานอสังหาริมทรัพย (ผกาสิน 

พูนพิพัฒน & ภัทรชัย ลลิตโรจนวงศ, 2544) 
 ระบบขอมูลภูมิศาสตร (GIS) เปนตัวเลือกที่
เหมาะสมสําหรับงานวิศวกรในหลายๆสาขา อยางไรก็ตาม 

การใช GIS เพื่องานการจัดการดานวิศวกรรม (EMSFs) ใน

ระยะแรกไดมีการนําเอาโปรแกรมประยุกตทางดาน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไปใชกับงานดานตางๆ เชน 

การจัดเก็บขอมูลภาษี การเก็บรักษาขอมูล (Venigalla 
& Baik, 2007) 

เนื่องจาก “ภาษีบํารุงทองที่” เปนแหลงรายได
หนึ่ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดเก็บ

เปนหนาที่ของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 

ในการจัดเก็บภาษีจะทําการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย  

ในการจัดเก็บนั้น มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต การ

เก็บขอมูล การตรวจสอบ การเก็บภาษี การเรงรัดรายได 

การสรุปรายงาน  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยุ งยากในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากการเก็บขอมูลตางๆ จะจัดเก็บดวย

มือ ขอมูลจะอยูในรูปเอกสารซึ่งในการคนหาขอมูลตางๆ

คอนขางยุงยากและลาชา บางครั้งขอมูลอาจเกิดความ

ผิดพลาดและสูญหายไดหากเรามีการนําเทคโนโลยี GIS 
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหลายๆ 

อยางของเทศบาล ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบมา

เปนอยางดี จะสามารถชวยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานและทําใหเทศบาลสามารถนําขอมูลตางๆ ที่ได

จากการจัดเก็บไวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นการ

นําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ภาษี จะทําใหลดความซอนของขั้นตอนตางๆลงไดและชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีไดมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่ อพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ สามารถ

นํามาใชในการจัดเก็บ และสืบคนภาษีบํารุงทองที่ ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน  
 
3. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่พัฒนาขึ้น สําหรับใชงานใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กและทํางานบน

คอมพิวเตอรสวนบุคคล 

 
4. วรรณกรรมวิจัย 
 ในการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยของเทศบาล

ประกอบดวย ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีปาย แตจะกลาวถึงเฉพาะการจัดเก็บภาษีบํารุง
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ทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การประยุกตใชเทคโนโลยี

อวกาศและระบบภูมิสารสนเทศ มาชวยใหการบริหารจัดการ

เกิดผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพได 3 ระดับ ไดแก 1) 
การจัดเก็บ รวบรวมขอมูลจําแนกขอมูล 2) การประยุกตใช

ในการวิเคราะหนโยบาย 3) การประยุกตใชในการบริหาร

และตัดสินใจ (วิชาญ อมรากุล & สิริรัตน แสนยงค, 2548) 
การศึกษาครั้ งนี้ เปนการพัฒนาโปรแกรมบน

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใช

เปนแนวทางการศึกษาวิจัย โดยแบงประเด็นนําเสนอได

ดังตอไปนี้ 1) ความหมายของภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 2) แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 3) ฐานขอมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) และ 4) การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการจัดเก็บรายได 

4.1 ความหมายของภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
 4.1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 
 ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของ
ที่ดิน ตามราคาประเมินที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง

ทองที่ 
 4.1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 การมีอาคารหรือโรงเรือนกับที่ดินที่นํามาใช

ประโยชนเพื่อการพาณิชย ใชประโยชนในการประกอบธุรกิจ

จ ะ ต อ ง เ สี ย ภ า ษี อ า ก ร ใ ห กั บ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดมีพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินพุทธศักราช 2475 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน พุทธศักราช 2475 และแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม ได

กําหนดใหทรัพยที่เปนที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง

จะตองนําไปเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้ งนี้ ขึ้นอยูกับ

หลักเกณฑและเงื่อนไข (นิวัฒน อริยะ, 2537) 
4.2 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือ มาตรการ

เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของหนวยงานเทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล โดยใหหนวยงานปกครอง

ทองถิ่นทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีดวยการ

ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือชวยในงาน

ดานบริหาร การจัดการ เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี

ไดถูกตองและมีระบบ ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดแกทองถิ่น 

 4.2.1 ความหมายของแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 แผนที่ภาษี หมายถึง ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
Data) ที่แสดงตําแหนงรูปรางลักษณะ และขนาดที่ดิน 

อาคาร สิ่งปลูกสราง แบงออกเปน 3ประเภท คือ แผนที่

ภาษีบํารุงทองที่ แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แผนที่

ภาษีป าย  ขั้ นตอนทํ าแผนที่ภา ษีตองดํ า เนินการ

ประกอบการสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยนําขอมูลที่ได

จากการสํารวจในภาคสนามมาใชประกอบกับแผนที่

ทะเบียนทรัพยสิน หมายถึง ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย 

(Non-Spatial Data) ที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียมตางๆ โดยบันทึก และแสดงรายการ

ทรัพยสินของเจาของทรัพยสินแตละราย ประกอบดวย

ขอมูลที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง ปายการคา ลักษณะ

ประกอบการค า  เปนตน  ทะเบียนทรัพยสิน เปน

กระบวนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับทรัพยสินของแตละ

บุคคล ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียมตางๆ (ธีรญา อุทธา, 2546) 

 4.2.2 ประโยชนของแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ชวยให

เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทราบวาผูใดเปน

เจาของทรัพยสินประเภทใดบาง และทรัพยสินดังกลาว

อยูในขายที่จะตองชําระภาษีหรือไม เปนจํานวนเทาใด 

ตลอดจนสามารถตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินนั้นๆ

ได ดังนั้น แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจึงเปน

เครื่องมือสําคัญทําใหเทศบาลสามารถเรงรัด ตรวจสอบ 

และจัดเก็บภาษีไดถูกตอง สมบูรณ และเปนธรรม 

รวมท้ังสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมา

ติดตอชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 4.3 ฐานขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 
 ระบบฐานขอมูล คือ การจัดเก็บบันทึกขอมูลที่

สัมพันธกันไวในลักษณะระบบเบ็ดเสร็จ (Integrated 
system) กลาวคือมีการเก็บบันทึกขอมูลไวสวนกลาง 

เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของขอมูล อีกท้ังเพื่อใหผูใช

สามารถเรียกใชและปฏิบัติการกับขอมูลในฐานขอมูล

รวมกันได โดยผูใชแตละคนจะมองเห็นขอมูลไดแตกตาม

กันไปตามวัตถุประสงคของการประยุกตใชงาน สําหรับ

ปฏิบัติการตางๆที่ ผู ใชสามารถกระทํากับขอมูลใน

ฐานขอมูล (พุธษดี ศิริแสงตระกูล, ม.ป.ป.) ไดแก 
 1) เพิ่ม ลบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล  
 2) สามารถคนหาขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล 
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 4.4. การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในการจัดเก็บภาษี 

 กิติพจน วิริยะธรรมไพศาส และคณะ (2546) 
การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบจัดการ

ฐานขอมูล ในการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษี พบวา 

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

สามารถนําขอมูลที่อยูในรูปของแฟมกระดาษแปลงเขาสู

ระบบคอมพิวเตอรและเก็บไวในรูปของขอมูลดิจิตอลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ทําใหการจัดการเกี่ยวกับขอมูลแผนที่ภาษีมี

ความสะดวกในการปรับแกเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสืบคนขอมูล

ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยแสดงออกมาในรูปของ

ตารางขอมูล นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพของทรัพยสิน

พรอมตําแหนงท่ีตั้งไดดวย สําหรับการแกไขขอมูลสามารถ

ทําการแกไขไดทั้งขอมูลเชิงบรรยายหรือฐานขอมูลทรัพยสิน

และขอมูลเชิงพื้นที่หรือผังแปลงที่ดิน โรงเรือน โดยทําการ

แกไขผานทางหนาจอโปรแกรม ArcView  
 ธีรญา อุทธา (2546) การประยุกตระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน : กรณีศึกษาในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 3 
สวน ไดแก 1) วิเคราะหวิธีการจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย การประเมินและรับชําระภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 2) ออกแบบและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ArcView เพื่อจัดเก็บขอมูลจําเปน

สําหรับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) พัฒนา

โปรแกรมประยุกตดวยไมโครซอฟวิชวลเบสิกรวมกับ 

MapObject Component 
วิชาญ อมรากุล & สิริรัตน แสนยงค (2548) การ

จัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินในระบบเชิงเลข เพื่อ

การบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลวัดโบสถ พื้นที่ 36 ตร.กม. ขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม QUICKBIRD ใชเปนแผนที่ฐาน สวนกรณีศึกษา

เทศบาลตําบลวงฆอง พื้นที่ศึกษา 4.4 ตร.กม. ใชขอมูลภาพ

ถายทางอากาศสี มาตราสวน 1:25,000 มีการปรับแกขอมูล
ใหมีระบบพิกัดและจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลเชิงกริด

ใหอยู ในรูปแบบขอมูล เชิ งพิกัด  ดวยระบบโปรแกรม

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ERDAS Ver.8.7 และ 
ARCGIS Ver.8.3 สวนขอมูลเชิงอธิบายเก็บในระบบ

ฐานขอมูล Access และพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองที่และทะเบียนทรัพยสิน โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Visual Basic รวมกับ Map Object เปนโปรแกรม

สําเร็จรูปชื่อวา “TAX MAP Ver.1.0 OF CGISTNU” 
เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และทะเบียน

ทรัพยสินเกี่ยวกับปาย โรงเรือนและที่ดิน สามารถทํา

การปรับปรุงแกไขขอมูลได สะดวกตอการบริหารและ

จัดการ 
มนู แกวแหวน & สราวุธ มหายศนันท 

(2538) การพัฒนาระบบสารสนเทศไดพัฒนา เพื่อการ

จัดการ การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลอางอิง

แผนภาพ ทางภูมิศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แบง

ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนฐานขอมูลปกติ ใช

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Foxpro ในการจัดการ 

Table ตางๆ ในรูปแบบของ(.dbf) สวนที่สองเปน

ฐานขอมูลแผนภาพ ใชโปรแกรมภาษา MapBasic ใน
การพัฒนาการจัดการฐานขอมูล การเชื่อมโยง

ฐานขอมูล .dbf จาก Foxpro การนําภาพจาก DXF ของ
AutoCad ดวยการ Import แผนภาพแปลงเปน Map ใน
ระบบของ MapInfo และการปรับขอมูลใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง  
 Chaula (2003)การพัฒนาโปรแกรมทางดาน 

GIS ไดแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) การทํางานของ

โปรแกรม สามารถที่จะทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ 

ผู ใชสามารถทําการเขาถึงขอมูลไดจากชื่อหรือเลข

ประจําตัวของแผนที่ภาษีและสามารถที่จะทําการ

แสดงผลขอมูลที่สัมพันธกันและแผนที่  เครื่องมือ

ทางดาน GIS ถูกใชสําหรับวิเคราะหหาผลลัพธ และ 2) 
ซอฟตแวร สวนใหญใช ArcInfo บน UNIX  โปรแกรม

สวนใหญถูกสรางโดย AML ขอมูลสวนใหญอยูในรูปของ 
AutoCAD และฐานขอมูลใช DBASE 
 Adhikari & Singh (n.d.) ไดทําการศึกษาการ
รวมขอมูลระหวางขอมูลขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูลลักษณะ

สัมพันธ และขอมูลรูปภาพ ขอมูลเชิงพื้นที่ไดมาจาก 

ภาพถายIKONOS ขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก ขอมูล

ที่ดิน ขอมูลอาคารและขอมูลอื่นๆ ขอมูลเชิงพื้นที่และ

ขอมูลลักษณะสัมพันธมีการเชื่อโยงกันโดยใช Map 
Object และ คําสั่งภาษาวิชวลเบสิก ฐานขอมูลใช 

Microsoft Access 
 Kumar et al. (2006) การจัดเก็บภาษีของเมือง
เชนไนไมสามารถทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาษีได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการประมาณงบประมาณ

ผิดพลาด ดังนั้นในปจจุบันไดมีการเก็บภาษีในระบบ



การพัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

24 

ฐานขอมูลและอนุญาติใหมีการจายภาษีออนไลน และไดใช

ระบบสารสนเทศมิศาสตร ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาไดแก 

Arcview 3.2 เพื่อทําการสรางอาคาร ถนน ,visual basic 6.0 

ในการสรางหนาจอโปรแกรมประยุกต และ mapobject 2.2 
ในการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่ 

Sutanta & Sularno (2004) ในการศึกษาครั้งนี้ได
แสดงขอมูลเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

บนอิน เตอร เน็ต  ผลที่ ไดคื อตนแบบของแผนที่  SVG 
(Scalable Vector Graphic) ขอมูลเกี่ยวกับภาษีไดแก ชื่อผู
เสียภาษี ที่อยู ภาษีที่ตองชําระ สวนที่สําคัญคือการเขาถึง

ขอมูลของผูเสียภาษี จะมีการกําหนดรหัสผานในการเขาถึง

ขอมูล ซ่ึงผูเสียภาษีจะเห็นขอมูลเฉพาะของตัวเองเทานั้น 

ฐานขอมูลที่ใชคือ Oracle 8i ไดมีการทดสอบการพัฒนา

โปรแกรมบนเวป เพื่อใหแนใจวาระบบมีความนาเชื่อถือ ไดมี

การเทสอยู 3 อยางคือ เวลาในการเขาถึงขอมูล ,  ความ
ปลอดภัย และ การเชื่อมตอโดยตรงกับระบบฐานขอมูล 

Sharma & Ghosh (n.d.) โปรแกรม MPLIS เปน
เครื่ องมือสําหรับใช ในการจัดการขอมูลที่ดินอยางมี

ประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ MPLIS ประกอบไปดวยขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 

(LIS) ซ่ึงใชสําหรับตัดสินใจในการจัดการที่ดิน การพัฒนาได

ใชเครื่องมีทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ระบบ

การวิเคราะหเชิงพื้นที่ และ Arcview ซ่ึงแสดงผลในระบบการ
ทํางานของ Microsoft Windows พื้นที่ศึกษาคือ เมืองฮูกกี้ 

ทางตะวันตกของเบงกอล ประเทศอินเดีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พื้นที่ศึกษา  

 องคการบริหารสวนตําบลคําบง อําเภอบานผือ 

จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 90 ตร.กม. ประกอบไปดวย

หมูบาน ดังนี้ บานคําบง, บานเจริญสุข, บานดงหมู, 
บานชัยเจริญ, บานนาลอม, บานนาลอมนอย, บานโนน
สมบูรณ, บานคําแหน, บานดงเย็นพัฒนา ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 
6. วิธีการศึกษา 

 การดําเนินงานศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบน

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบง

ออกเปน 3 สวนคือ 1) การวิเคราะหขอมูล 2) การสราง
ฐานขอมูล และ 3) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังภาพที่ 1 
 6.1 การวิเคราะหวิธีการจัดเก็บภาษี 
การวิ เคราะหวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน เปนการศึกษาวิธีดําเนินงานจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินของอบต.คําบง 

การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการ

วิเคราะหระบบงาน 2 วิธีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคําบง 
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6.1.1 การทบทวนเอกสาร ไดแก 
 (1) การรวบรวมขอมูลและศึกษาตํารางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดของเทศบาล เพื่อที่จะนํามาใช

ในการวิ เคราะหและออกแบบระบบการจัดเก็บภาษี 

สนับสนุนการทํางานดานการคลังของหนวยงานเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล อํานวยความสะดวกในการ

ประเมินและจัดเก็บภาษี ไดแก วิธีการประเมินคารายป การ

คํานวณคาภาษี และเงื่อนไขตางๆเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
 (2) รวบรวมและศึกษาเอกสาร แบบพิมพ และ

รายงานตางๆที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 6.1.2 การสัมภาษณและการสังเกตการณ

ปฏิบัติงาน เก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี พรอม

กับเขาศึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ซ่ึงมีความ

เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีโดยตรง ไดแก งานแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บรายได 

6.2 การสรางฐานขอมูล 

 ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ

สนับสนุนการจัดเก็บภาษีนี้ ประกอบไปดวยฐานขอมูล 3 
สวนคือ 
 6.2.1 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ขอมูลแปลงที่ดิน, 
ขอมูลอาคาร, ขอมูลถนน โดยชั้นขอมูลที่ไดนี้ ไดรับความ

อนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตําบลคําบง ซ่ึงเปนขอมูล

ที่อยู ในรูปแบบขอมูลดิจิตอล จากภาพถายทางอากาศ 

มาตราสวน 1:5,000 กรมที่ดิน 
6.2.2 ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก ขอมูลผู

ชําระภาษี ขอมูลเจาของที่ดิน ขอมูลเจาของอาคาร และ

ขอมูลการชําระภาษี ขอมูลดังกลาวขางตน จัดเก็บโดยใช

ไมโครซอฟตแอ็กเซส 2003 
 ความสัมพันธของขอมูลตางๆในฐานขอมูลจําแนก

ออกเปน 3 กลุมไดแก 
 (1) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ขอมูลแปลงที่ดิน 

ขอมูลโรงเรือน  
 (2) ขอมูลเกี่ยวของกับเจาของทรัพยสิน เชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับเจาของทรัพยสิน รายละเอียดขอมูล

แปลงที่ดิน รายละเอียดขอมูลโรงเรือน  
 (3) ขอมูลเกี่ยวของกับการชําระภาษี เชน ขอมูล

รายละเอียดการชําระภาษี 
 6.2.3 การเชื่อมโยงฐานขอมูลตามแนวคิดเบื้องตน
เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินนั้น กลาวคือ 

ทรัพยสินทุกอยางที่ตั้งอยูบนดินสามารถหาตําแหนงท่ีตั้ง 

ขนาด ลักษณะการใชประโยชน และเจาของทรัพยสินนั้นๆได 

และการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสินนั้นถือหลักความ

เปนเจาของเปนสําคัญ ดังนั้นการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธนั้น จึง

ใชรหัสแปลงที่ดิน  รหัสโรงเรือนและรหัสเจาของ

ทรัพยสิน เปนตัวเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลทั้งสอง ดัง

ภาพที่ 2 
6.3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อจัดเก็บภาษี 
 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจะประกอบไปดวย

ขั้นตอนตางๆดังนี้ 

 6.3.1 การวิเคราะหขอมูลที่จะนําเขาเพื่อ

ออกแบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูล 
 6.3.2 กําหนดขอบเขตความตองการของ

โปรแกรม เชน การเพิ่มขอมูล ปรับปรุงขอมูล การ

แสดงผลการสืบคนขอมลู 
 6.3.3 ออกแบบหนาจอใหสามารถทําการเก็บ

ขอมูลรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.4 พัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดวยโปรแกรม 

Microsoft Visual Basic 6.0 รวมกับ MapObject การ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี แบงไดเปน 

3 สวน คือ 
6.3.4.1 การจัดการขอมูลพื้นฐาน ไดแก 

ขอมูลหมูบาน ขอมูลตําบล ขอมูลอําเภอ ขอมูลจังหวัด 

ขอมูลระวาง ขอมูลผูชําระภาษี ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 

ขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.4.2 การจัดเก็บภาษี ไดแก การชําระ

ภาษีและยกเลิกการชําระภาษี 
 6.3.4.3 รายงานสรุปขอมูล ไดแก รายงาน
สรุปยอดเงินที่จัดเก็บ รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษี 

สอบถามขอมูลภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.5 ทดสอบโปรแกรม มีการทดสอบเพื่อ

หาขอผิดพลาดของการทํางานของโปรแกรม 

 
7.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลที่ไดการวิจัยในครั้งนี้ คือโปรแกรมประยุกต

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหเปนระบบ มี

มาตรฐาน สะดวกตอการสืบคน การปรับปรุงขอมูล และ

สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดเก็บรายได และ
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ติดตามเร งรัดผู ที่ อยู ในข ายที่ ต อง เสียภาษีไดอย างมี

ประสิทธิภาพ โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศที่ไดทํา

การพัฒนาขึ้นนี้ไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบและออกแบบหนาจอ User 
Interface ที่ทําหนาที่ในการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ ซ่ึงขอมูล
ที่ใชเปนตัวเชื่อมระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลลักษณะ

สัมพันธคือขอมูลรหัสแปลงที่ดิน และขอมูลรหัสโรงเรือน 

ฐานขอมูลที่ ใชในการจัดเก็บขอมูลลักษณะสัมพันธคือ 

Microsoft Access 2003 ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยมีดังนี้ 1) 
โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี และ 

2) ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
1. โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกอบไปดวย

โปรแกรมตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 และในแตละโปรแกรม
ยอยนั้น มีสวนของการแสดงผลแตกตางกัน ซ่ึงแบงออกเปน 

4 สวน ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ไอคอน(1) เปนสวนของคําสั่งในการควบคุม

การแสดงผลของขอมูลเชิงพื้นที่ 

• ขอมูลเชิงพื้นที่(2) เปนสวนแสดงชั้นขอมูล

แปลงที่ดิน ชั้นขอมูลโรงเรือน ชั้นขอมูลถนน และชั้น

ขอมูลขอบเขตองคการบริหารสวนตําบลคําบง 

• ขอมูลลักษณะสัมพันธ(3) เปนสวนแสดงขอมูล
เจาของที่ดินและโรงเรือน ขอมูลแปลงที่ดิน ขอมูล

โรงเรือน และขอมูลการชําระภาษี 

• ชุดปุมคําสั่ง(4) เปนสวนของชุดคําสั่งท่ีใชใน
การจัดการขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก การเพิ่มขอมูล 

การลบขอมูล การลางขอมูล การเลื่อนขอมูล 
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ตารางที่ 1 เมนขูองโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 
 

เมนูหลัก โปรแกรมยอย 
การจัดการขอมูลหลัก 1.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลหมูบาน 

2.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลตําบล 

3.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลอําเภอ 

4.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลจังหวัด 

5.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลระวาง 

6.โปรแกรมยอยจัดการขอมูลเจาของทรัพยสิน 
รายการประจําวัน 1.บันทึก/ปรับปรุงขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 

2.บันทึกการชําระภาษีบํารุงทองที่ 

3.บันทึกยกเลิกการชําระภาษีบํารุงทองที่ 

4.บันทึก/ปรับปรุงขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

5.บันทึกการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

6.บันทึกยกเลิกการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

สอบถามขอมูล 1.โปรแกรมยอยสอบถามขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 

2.โปรแกรมยอยตรวจสอบภาษีคางชําระภาษีบํารุงทองที่ 

3.โปรแกรมยอยสอบถามขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

4.โปรแกรมยอยตรวจสอบภาษีคางชําระภาษีบํารุงโรงเรือนและที่ดิน 

รายงาน 1.รายงานจํานวนแปลงที่ดินที่คางชําระภาษีบํารุงทองที่ 

2.รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษีบํารุงทองที่ 

3.รายงานสรุปยอดเงินที่จัดเก็บไดของภาษีบํารุงทองที ่

4.รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 

5.ใบแจงคาภาษีบํารุงทองที ่

6.รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงินการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของแตละหมูบาน 

7.รายงานจํานวนโรงเรือนที่คางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

8.รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

9.รายงานสรุปยอดเงินที่จัดเก็บไดของภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

10.รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน 

11.ใบแจงคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

12.รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของแตละหมูบาน 
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โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีสมรรถนะหลักๆใน

การทํางานแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1) สมรรถนะในการ
บันทึก/ปรับปรุงขอมูล 2) สมรรถนะในการสอบถาม และ 3) 
สมรรถนะในการออกรายงาน 

1.1 สมรรถนะในการบันทึกและแกไขขอมูล ซ่ึง

สามารถเพิ่ม ลบ แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดตางๆ 

ไดแก เมนูการจัดการขอมูลหลัก และเมนูรายการประจําวัน 

ซ่ึงมีการพัฒนาโดยชุดคําสั่งของภาษาวิชวลเบสิก6  
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหนาจอโปรแกรมบันทึก

ปรับปรุงรายละเอียดที่ดิน ประกอบดวย รายละเอียดผูเสีย

ภาษี ที่อยูของผูเสียภาษี และขอมูลรายละเอียดที่ดิน ซ่ึงมี

สมรรถนะในการเพิ่มขอมูลใหม สําหรับขอมูลที่ยังไมมี ถา

ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยู จะตองทําการคนหาขอมูล

ดวยรหัสผูเสียภาษีกอนเพื่อที่จะนํามาแกไขขอมูลผูเสียภาษี 
1.2 สมรรถนะในการสอบถาม ไดแก สอบถาม

ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ สอบถามขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

และสอบถามรายชื่อผูคางชําระภาษี สามารถทําการสอบถาม

โดยใชเ ง่ือนไขดังนี้ รหัสผู เสียภาษี ชื่อผู เสียภาษี หรือ

นามสกุลผูเสียภาษี อยางใดอยางหนึ่ง ในการคนหาขอมูล

เพื่อที่จะนํามาแสดงผล ซ่ึงการแสดงผลจะแสดงผลในรูปของ

ขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงสัมพันธ ซ่ึงมีการพัฒนาโดย

ชุดคําสั่งของภาษาวิชวลเบสิก 6 รวมกับ MapObject 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
ภาษีบํารุงทองที่และตําแหนงแปลงที่ดิน ประกอบดวย

ขอมูล 3 กลุมดังนี้ 1) ขอมูลรายละเอียดเจาของ

ทรัพยสิน 2) ขอมูลรายละเอียดที่ดิน และ 3) แผนที่
แสดงแปลงที่ดินของผูเปน 

1.3 สมรรถนะในการจัดทํารายงาน สามารถ

ทําการออกรายงานไดดังนี้ รายงานจํานวนผูคางชําระ

ภาษี, รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษี, รายงานสรุป
ยอดเงินที่เก็บได, รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน, ใบแจงคาภาษี, รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงิน
การจัดเก็บภาษีของแตละหมูบาน โดยมีเง่ือนไขในการ

ออกรายงาน คือ ปที่ตองการจะคนหาขอมูล 
ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดจํานวนแปลงที่ดิน

ทั้งหมดและแปลงที่ดินที่คางชําระภาษีบํารุงทองที่ โดย

ทําการคนหาจากปที่ชําระภาษี  
ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดจํานวนโรงเรือน/

ที่ดินทั้งหมดและโรงเรือน/ที่ดินที่คางชําระภาษี โดยทํา

การคนหาจากปที่ชําระภาษี 
2. ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี ประกอบ
ไปดวยฐานขอมูล 2 สวนคือ 

2.1 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ หรือฐานขอมูลเชิง

ภาพ ไดแก ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน ชั้นขอมูลอาคาร ชั้น

ขอมูลถนน ชั้นขอมูลขอบเขตอบต.คําบง ดังตารางที่ 2 

 

ภาพที่ 3 แสดงสวนประกอบของโปรแกรมยอยตางๆ 
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 ตารางที่ 2 แสดงชั้นขอมูล เพื่อสนับสนุนการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ลําดับ ช้ันขอมูล ลักษณะขอมูล 

1 ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน อาณาบริเวณ 
2 ชั้นขอมูลโรงเรือน อาณาบริเวณ 
3 ชั้นขอมูลถนน เสน 

2.2 ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ประกอบไปดวย
ขอมูลตางๆที่ เก็บรายละเอียดเกี่ ยวกับขอมูลเจ าของ

กรรมสิทธิ์ ขอมูลรายละเอียดที่ดิน ขอมูลรายละเอียด

โรงเรือน และขอมูลรายละเอียดการเก็บภาษี เปนตน ดัง

ตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงชื่อตารางขอมูลในฐานขอมูลลักษณะ
สัมพันธ 
ลําดับ ตารางขอมูล ช่ือตาราง 

1 ตารางขอมูลเจาของผูมี

กรรมสิทธิ์ 

OWNER 

2 ตารางขอมูลเชื่อมโยง

ระหวางเจาของผูมี

กรรมสิทธิ์และที่ดิน 

LAND_DESC 

3 ตารางขอมูลประเภท

เอกสารสิทธิ์ 
LAND_DOC_ 
TYPE 

4 ตารางขอมูลเชื่อมโยง

ระหวางเจาของ

กรรมสิทธิ์และโรงเรือน 

BLDG_DESC 

5 ตารางขอมูลประเภท

โรงเรือน 

BLDG_TYPE 

6 ตารางขอมูลการชําระ

ภาษีบํารุงทองที่ 

TAX_PAYME
NT_LAND 

7 ตารางขอมูลการชําระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
TAX_PAYME
NT_BLDG_MT
, 
TAX_PAYME
NT_BLDG_DT 

8 ตารางรายละเอียดขอมูล

คํานําหนาชื่อ 

PRENAME 

9 ตารางขอมูลหมูบาน VILLAGE 
10 ตารางขอมูลถนน ROAD 

11 ตารางขอมูลตําบล TAMBOL 

12 ตารางขอมูลอําเภอ AMPHOE 
13 ตารางขอมูลจังหวัด PROVINCE 

 ในการพัฒนา โปรแกรมประยุ กต ร ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น การเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลลักษณะ

สัมพันธของขอมูลภาษีบํารุงทองที่ ใชเลขที่เอกสารสิทธ์ิ

ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางรายละเอียดขอมูลเจาของ

ที่ดินกับชั้นขอมูลแปลงที่ดิน และขอมูลภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ใชรหัสโรงเรือนและที่ดินในการเชื่อมโยงขอมูล

ระหวางรายละเอียดขอมูลเจาของโรงเรือนกับชั้นขอมูล

โรงเรือน การพัฒนาโปรแกรมประยุกตนี้เหมาะสําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กเนื่องจากฐานขอมูล 

Microsoft Access นั้นสามารถทําการเก็บขอมูลไดไม
มากและการทํางานของโปรแกรมนั้นไมมีการเชื่อมโยง

กับระบบเครือขาย 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข อมู ลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษีและขอมูล

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ตามพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 โปรแกรมประยุกตที่ทําการ

พัฒนาขึ้นสามารถทําการบันทึกและแกไขขอมูล การสืบคน

ขอมูล และออกรายงาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual Basic 6.0 
รวมกับ MapOpject และจัดเก็บรายละเอียดของขอมูล

ทะเบียนทรัพยสินดวยโปรแกรม Microsoft Access 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหนาจอโปรแกรมบันทึก/ปรับปรุง 

ขอมูลรายละเอียดที่ดิน 
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ภาพที่ 5 ขอมูลผูชําระภาษีบํารุง  
ทองที่กับตําแหนงแปลงที่ดิน 

ภาพที่ 6 ขอมูลจํานวนแปลงที่ดินที่
คางชําระภาษีบํารุงทองที่และตําแหนง

แปลงที่ดิน 

ภาพที่ 7 ขอมูลจํานวนโรงเรือนที่
คางชําระภาษีโรงเรือน/ที่ดินและ

ตําแหนงโรงเรือน 
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