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Abstract 
 The development of spatial 
decision support system (SPSS) was 
performed with objective of providing 
information for strategic planning of the 
provinces.  The framework covers 4 
main issues commonly found in 
Northeast Thailand : agricultural land 
use, conservation areas, amerioration of 
degraded lands and disaster protections.  
The study  areas include 8 provinces  :   
Loei,   Nong Bua Lamphu,  Udon Thani,  
Nong Khai,  Kalasin, Nakhon Phanom,   
Muk Dahan  and  Sakhon Nakhon.   The 
procedure of this study comprises the 
evaluation of information needed,  the 
establishment of spatial database of this 
study,    the program development and 
the strategic planning. The information 
needed was evaluated by identifying the 
aspects which are most critical for spatial 
planning.  The establishment of spatial 
database was then performed to 
formulate the thematic aspects identified. 
The program development was based on 
Avenue language of Arc View GIS with 
objective of developing menus that allow 
end users to apply it to meet their 
specific needs.  With the program 
development one can formulate the 
strategic plan according to the theme 
issues found with locational information. 
 
 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นที่ไดดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สารสนเทศในการวางแผนกลยุทธระดับจังหวัด   
ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 4 ประเด็นหลักที่พบ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ระบบการใชที่ดิน
การเกษตร  การอนุรักษพื้นที่  การฟนฟูพื้นที่เสื่อม
โทรมและการปองกันภัยพิบัติ  โดยมีพื้นที่ศึกษา
ครอบคลุม 8 จังหวัด  คือ จังหวัดเลย  หนองบัวลําภู  
อุดรธานี  หนองคาย   กาฬสินธุ   นครพนม 
มุกดาหาร และสกลนคร วิธีดําเนินการประกอบดวย 
การประเมินความตองการสารสนเทศ การสราง
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบโปรแกรมและ
การวางแผนกลยุทธสารสนเทศไดประเมินโดยการ
คนหาประเด็นเนื้อหาที่วิกฤตสําหรับวางแผนแลว
สรางฐาน ขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของ   หลังจากนั้นได
พัฒนาระบบโปรแกรมดวยภาษา Avenue บน 
ArcView GIS   โดยมีวัตถุประสงคพัฒนาเมนูที่ที่ให
ผูใชเลือกใชตามความตองการเฉพาะ จากโปรแกรม
ที่พัฒนาเราสามารถที่จะทําแผนตามประเด็นที่พบ
พรอมดวยสารสนเทศพื้นที ่    
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่
เพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน   โดยทั่วไปมีปจจัยที่
เกี่ยวของจํานวนมาก  ซ่ึงมีองคประกอบหลักที่เปน
ยุทธศาสตรของการวางแผนคือใชที่ดินเพื่อการ 

พัฒนา เพื่ออนุรักษและสงวนสําหรับอนาคต เพื่อการ
ฟนฟูใหดีขึ้นในกรณีของพื้นที่ที่เสื่อมโทรม และเพื่อ
การป อ งกั นภั ยพิ บั ติ ที่ อ า จจะ เกิ ดขึ้ น   ดั งนั้ น
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สารสนเทศเชิงพื้นที่อยางใดอยางหนึ่งจึงไม
เ พี ย งพ อ ในก า ร สนั บ สนุ น ก า รตั ด สิ น ใ จ 
โดยเฉพาะผูบริหารจังหวัด  สัมฤทธิผลการของ
ตัดสินใจบริหารพื้นที่นั้นไมใชระบบฮารดแวร  
ไม ใชระบบซอฟทแวรและไม ใชฐานขอมูล
เชิงเดี่ยว พบวาแผนงานบูรณาการที่นําเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัด CEO และแผนยุทธศาสตร
เพื่อสนอง PMOC ยังไมมีแนวทางเชิงรุก สวน
ใหญเปนแผนสรางเครื่องมือหรือสรางสมรรถนะ 

(Capacity building) ซ่ึงมีลักษณะเชนนี้มา
มากกวา 10 ป การบูรณาการสารสนเทศ หรือ
การสรางสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการ
ยังไมมี และจะไมเกิดขึ้นหากยังมีความตองการ
งบประมาณจํานวนมาก ตลอดเวลาที่จะทํางาน 
ป จ จุ บั นการที่ จ ะ ส ร า งความพร อม ให แก
หนวยงานจังหวัดเพื่อตอบสนองการบริหารของ
ผูวา CEO นั้นไมควรจะเริ่มตนที่ศูนย เพราะ
ปจจุบันมีหนวยงานหลายหนวยงานที่มีความ
พร อมอยู แ ล ว   ซ่ึ ง จ ะสร า ง ส า รสน เทศที่
ตอบสนองความตองการไดทันที และทันตอ
เหตุการณ อยางนอย    แมจะไมสมบูรณรอย
เปอรเซนต ขอมูลที่รวบรวมมาเปนเวลายาวนาน
และรัฐไดลงทุนจํานวนมากสนับสนุนหนวยงาน
หลักระดับประเทศนั้น ควรนําขอมูลที่มีอยูมาใช
อยางเต็มที่ เชน ขอมูลดิจิตอลของกรมแผนที่
ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุม
มลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เปนตน 
จังหวัดจะมีสารสนเทศเชิงพื้นที่ในภาพรวม 
แสดงการกระจายในประเด็นพื้นที่ เพื่ อ ใช
ประโยชนในการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และ
พื้นที่ปองกันภัยพิบัติ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นับวาเปน
เครื่องมือที่ใชในการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสรางแบบจําลองตาม
เง่ือนไขที่กําหนด ตลอดจนการสรางฐานขอมูล
เชื่อมโยงกับพื้นที่ นอกจากนี้ขอมูลที่ทันตอ
เหตุการณจากภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง 
เมื่อนํามาวิเคราะหสรางสารสนเทศ ก็จะทําให
ไดมาซ่ึงสารสนเทศเชิงบูรณาการที่ตอบสนอง
การบริหารจังหวัด 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ หรือ 
Spatial Decision Support System เขียนยอเปน 
SDSS เปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสนับสนุนการ
ทํางานเฉพาะดาน เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถ
เรียกใชขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว อันที่จะนํา
ขอมูลมาสนับสนุนการกําหนดแผนยุทธศาสตร
บริหารพื้นที่หรือวางแผนการใชประโยชนที่ดินและ/

หรือการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพสวนใหญ 
SDSS ไดพัฒนาอยูบนพื้นฐานของระบบ GIS เปน
หลัก   องคประกอบของระบบ SDSS ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและกลุมผูใชที่เปนเปาหมายแต       
องคประกอบ SDSS ที่เปนพื้นฐานจะประกอบดวย  
1) หนวยควบคุม (Control Unit)  2) ฐานขอมูล
(Database)   3) แบบจําลอง (Model base)  4) พื้น
ฐานความรู(Knowledgebase) และ 5) สวนที่
ประสานกับผูใช (user interface) (Bian et al, 2005)   
ปจจุบันนักวิจัยไดพัฒนา SDSS สนับสนนุการทํางาน
ในหลายดาน Batty and Densham (1996) ไดพัฒนา 
SDSS ขึ้นมาสนับสนุนการวางแผนที่อยูอาศัยการ      
วางแผนการใชที่ดินระดับหมูบาน (Chuenpichai et  

al, 2005) การวางแผนดานสาธารณสุขและการศึกษา 
ระดับอําเภอ (Ghosh et al., 2005)  การวางแผนการ
ใชที่ดินดานการเกษตร (Ayaly et al, 2005) การ
จัดการทรัพยากรการเกษตรและการบริการ (เมธี 
และคณะ,2548) (Venkatachalam and Murty,1991)           

ไดพัฒนา SDSS ดวยการบูรณาการความรูดาน 

Remote Sensing,GIS และองคความรูดานธรณีวิทยา
เพื่อหาแหลงน้ําใตดินสวน  (Bian et al, 2005)  ได
พัฒนาขึ้นมาเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
น้ําและปุยในระดับฟารม 

 ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) หมายถึง
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 

Information System) เทคโนโลยีการสํารวจขอมูล
ระยะไกล (Remote Sensing: เขียนยอวา RS) และ
เทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนผังโลก (Global 

Positioning System เขียนยอเปน GPS) (สนง.
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศ [องคการ
มหาชน], 2544) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
วิเคราะหขอมูลพรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่ได
ดวย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกหรือตรวจสอบ
ขอมูลในบริเวณที่ยากตอการเขาไปเก็บขอมูลไดดวย  
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     ปจจุบันภูมิสารสนเทศถูกนํามาประยุกต 
ใชงานรวมกับ SDSS มากขึ้น เนื่องจากระบบ GIS 

มีฟงกชันมากมายที่สนับสนุนการสรางแบบ จําลอง
เหตุการณไดสะดวกและใหผลรวดเร็ว  นอกจากนี้ได
มีการนําเอาภูมิสารสนเทศมาประยุกตการใชงาน
เพื่อสนับสนุนการการบริหาร หรือจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยเฉพาะทาง ดานการเกษตรมากมาย 
Mongkolsawat et al. (1997),ไดประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรเพื่อใชในการประเมินคุณภาพ
ที่ดินสําหรับปลูกขาว   ขาวโพด  (เฉลิมพล สําราญ
พงษ และคณะ, 2545)  ยางพารา (สุทัศน  ดาน
สกุลผล และสมยศ สินธุระหสั, 2542)  มะนาว 
(Thavone, 2002)   หมอน (Bera et al., 2003)     
(สมเจตนและคณะ, 2538) ไดนําภาพถายดาวเทียม
และสารสนเทศ มาจัดทําแผนที่เหมาะสมตอการ
ปลูกยาง 
 
2. วัตถุประสงค 
      เพื่อสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นที่ สําหรับการวางแผนยุทธศาสตรบริหารพื้นที่
จังหวัด 
 

3.  เปาหมายของโครงการ 

    การดําเนินโครงการไดกําหนดเปาหมาย 
คือ เพื่อใหไดโปรแกรมสําเร็จรูปหรือระบบสนับ 
สนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อใชเปนเครื่องมือ
สนับสนุนผูบริหารในการนําไปใชประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตรบริหารพื้นที่จังหวัด โดยที่
ระบบสนับสนุนไดใหขอสนเทศเชิงพื้นที่คลอบ
คลุม  4 ประเด็น   ประกอบดวย 

 3.1    การใชที่ดินเพื่อพัฒนาเกษตร 

 3.2    การอนุรักษพื้นที ่
 3.3    การฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม 

 3.4    การปองกันภัยพิบัติ 
 

4.  พื้นที่และขอบเขตการศึกษา 
 4.1 พื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษามีทั้งหมด 
8 จังหวัด แบงเปน 2 กลุมจังหวัดตามแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด (ดังภาพที่ 1) 

ไดแก 
 

1)  กลุมจังหวัดของภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน  (กลุมที่ 1) ประกอบดวย จังหวัด
เลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดหนองคาย 

2)  กลุมจังหวัดของภาคตะวันออก - 
เฉียงเหนือ (กลุมที่ 2) ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
สกลนคร  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พื้นทีศ่ึกษา  
 

 4.2 ขอบเขตการศึกษา 
การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป หรือระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจดวยการใชภาษา Avenue ของ
โปรแกรม ArcView GIS โดยที่โปรแกรมสําเร็จรูป
ประกอบดวยระบบสนับสนุนยอย 4 ระบบ ไดแก  

1) ระบบสนับสนุนการใชที่ดินเพื่อพัฒนาเกษตร
     2) ระบบสนับสนุนการอนุรักษพื้นที ่

3) ระบบสนับสนุนการฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม
     4) ระบบสนับสนุนการปองกันภัยพิบัติ 
 
5. วิธีการศึกษา 
 5.1 การประเมินความตองการและขอบเขต
ของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที ่
  ในขั้นตอนนี้ตองเริ่มตนดวยการประเมิน
ความตองการสารสนเทศจังหวัดซึ่งไดจากการทบทวน 
ศึกษาแผนกลยุทธในระดับประเทศ  มีโครงการหรือ
แผนพัฒนาจังหวัดที่อยูภายใตกรอบของประเทศ
อะไรบาง โดยเนนปญหาหลักในระดับจังหวัดที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ และตองจํากัด
ขอบเขตของสารสนเทศที่เปนสวนที่จําเปน และเปน
ประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวน ผลจากการประเมิน
ความตองการของจังหวัด พบวามีสารสนเทศทั้ง 4 
ประเภท/ดานที่ตอบสนองกับความตองการหลักแทบ
ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สารสนเทศนี้ 
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ประกอบดวย  1) การใชที่ดินเพื่อพัฒนาการ
เกษตร 2) การอนุรักษพื้นที่ 3) การฟนฟูพืน้ที่
เสื่อมโทรม และ 4) พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ  
 5.2 การพัฒนาและสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 

5.2.1 กําหนดมาตรฐานและ
โครงสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ไดกําหนดมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการจําแนกหลักของประเทศ ถา
หากมีฐานขอมูลใดที่นอกเหนือจากมาตรฐานก็จะ
ไดจัดทําขึ้นมาใหม โดยยังคงยึดถือตามลักษณะ
หรือรูปแบบของการจัดทํามาตรฐานและกําหนด
ระบบพิกัดอางอิงตําแหนงเพื่อจัดเก็บขอมูลเชิง
พื้นที่เปนระบบ UTM เขต 48 

5.2.2 การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน   
ไดรวบรวมขอมูลหลายประเภท และหลายแหลง   
ดังตารางที่ 1  

5.2.3 การนําเขาขอมลูเชิงพื้นที่
และขอมูลลักษณะสัมพันธ 

ก) ขอมูลเชิงพื้นที่ การนําเขา (Input) 

ขอมูล ซ่ึงสวนใหญจัดเก็บไวในรูปแบบกระดาษ 
หรือ Analog format โดยใชอุปกรณในการ
นําเขาหลายรูปแบบตามลักษณะของขอมูล      
มีดังนี้  

1) Digitizing Table ใชนําเขาขอมูล
ลายเสน และจัดเก็บไวในรูปโครงสรางเวคเตอร 

 2) Scanner ใชนําเขาขอมูลแผนที่และ
จัดเก็บขอมูลไวในรูปโครง สรางแรสเตอร และ 

 3) Text file / Digital file สําหรับขอมูล
ที่ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานอื่นๆ และ
นํามาจัดรูปแบบใหตรงกับการใชวิเคราะหของศึกษา
ครั้งนี้ 

ข) ขอมูลลักษณะสัมพันธ การนําเขา
ขอมูลลักษณะนี้ไดนําเขาผานทางโปรแกรม Excel 

และ Access โดยสรางฟลดขึ้นมาตามโครงสราง
ฐานขอมูลของแตละเนื้อหา และจัดเก็บไวในแฟม
ฐานขอมูลของ dbase (*.dbf) 

5.2.4 การตรวจสอบความถูกตอง 
เปนขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลทั้ง (1) ตรวจสอบ
ความถูกตองเชิงตําแหนง และ (2) ตรวจสอบความ 
ถูกตองเชิง Attribute ในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบ 
Attribute และความตอเนื่อง เพื่อพิจารณาดูวามี
ความสอดคลองของขอบเขตหรือหนวยแผนที่กับรหัส
ขอมูล (Code) ที่ใชหรือไม เปนตน 
 

 
ตารางที่ 1   ขอมูลพื้นฐานและแหลงขอมูล 

ขอมูลพื้นฐาน แหลงขอมูล 

  1  ขอบเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล แผนที่แสดงเขตอาํเภอ ตําบล เทศบาลและขอมูลพื้นฐาน ของจังหวัด 
พ.ศ.2543 

  2  ตําแหนงหมูบาน ขอมูลปกครอง ทองที่จังหวัดกาฬสินธุ กรมการปกครอง 2543 
  3  เสนทางคมนาคม แผนที่ภูมปิระเทศ กรมแผนที่ทหาร 
  4  ขอบเขตลุมน้าํ คณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสนเทศอุทกวิทยา (น้าํผิวดิน) 
  5  พื้นที่โครงการชลประทาน แผนที่ขอบเขตชลประทาน กรมชลประทาน 
  6  ลําน้ํา แหลงน้ํา  
  7  สภาพปาทีม่อียูจริง ป 2545 

 
ภาพถายดาวเทียม LANDSAT 7 พ.ศ. 2545 

  8 กลุมชุดดิน แผนที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 
  9  ขอบเขตอทุยานแหงชาติ  ปาสงวน

แหงชาติ ประเภทการใชที่ดินในปาสงวน
แหงชาติ  
วนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธสัตวปา  

กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(ปจจุบัน พ.ศ. 2546 เปนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  เสนชั้นความสูงเหนือระดับน้ําทะเล แผนที่ภูมปิระเทศ กรมแผนที่ทหาร 
11  ขอมลูสถิติน้ําฝน กรมอุตุนิยมวิทยา 
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5.3 การพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการ 
การพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการ 

ไดแยกพัฒนาเปนเรื่องๆ อิสระตอกัน ดังนี้ 
5.3.1 ระบบสนับสนุนการใชที่ดินเพื่อ

พัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อจําแนก
ความเหมาสมของพื้นที่สําหรับปลูกพืชขาว ออย 
และมันสําปะหลัง โดยการประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่เปนหลัก ตาม
แนวทางของ FAO (1983) ดวยการนําเอา
คุณภาพที่ดิน (Land Quality) ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตพืชโดยตรง หรือ 
ความตองการของการใชที่ดินของพืช (Crop 

Requirement) มาวิเคราะหประมวลผล คุณภาพ
ที่ดินประกอบดวยปจจัยบงชี้ (Diagnostic 

Factors) ที่แตกตางกัน มีทั้งหมด 12 ปจจัยบงชี้ 
ที่บอกถึงคุณภาพที่ดิน ไดแก  1) ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยรายป  2) สภาพการระบายน้ําของดิน 3) 
ความลึกของดิน   4) เนื้อดิน  5) ปริมาณ
ไนโตรเจน  6) ปริมาณฟอสฟอรัส   7) ปริมาณ
โปรแตสเซี่ยม  8) ปฏิกิริยาของดิน 9)ภูมิสัณฐาน 

10) ความลาดชัน 11) พื้นที่ชลประทาน และ 12) 

ศักยภาพการเกิดดินเค็ม ทุกปจจัยบงชี้ได  
นํามาสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรและไดสรางแบบจําลอง
เชิงพื้นที่โดยอาศัยเทคนิคการซอนทับ (Overlay)  

ของระบบ GIS มาใชในการวิเคราะหประเมนิ
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจและไดจําแนกระดับความเหมาะสม
ของพื้นที่ออกเปน 4 ระดับ ไดแก  

 1) พื้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1)   
 2) พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)       

 3) พื้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)   
 4) พื้นที่ไมเหมาะสม 

 (รายละเพิ่มเติมใน: สถาพร ไพบูลยศักดิ์.  
2548. การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และขอมูลการรับรูจากระยะไกล เพื่อ
การวางแผนการใชที่ดินดานการเกษตร จังหวัด
ขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน [ISBN 974-659-738-8]) 

5.3.2    ระบบสนับสนุนการอนุรักษพื้นที ่
ประกอบดวย 

1) ชั้นคุณภาพลุมน้ํา  ไดรับความ
อนุเคราะหขอมูลในรูปแผนที่ดิจิตอลมาตรสวนนําเขา 
1:50,000 จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2) พื้นที่คุมครองเกษตรกรรม ม ี 
วัตถุประสงคเพื่อจําแนกพื้นที่คุมครองเพื่อเกษตร-
กรรม โดยการวิเคราะหเชงิบูรณาการดวยขอมูล
ปจจัยหลายประเภท ไดแก 1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
(ปาโซนซี)  2) ขอบเขตผังเมืองรวม 3) ขอบเขตพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 (1A,1B)    4)  พื้นที่ชลประทาน 

และ  5) ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว  พืชไร และ   
ไมผล ทุกปจจัยไดสรางและจัดเก็บไวในรูปฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขั้นตอนการ
วิเคราะหไดสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ โดยอาศัยเทคนิค
การซอนทับของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
จําแนกพื้นที่ออกเปน 6 ประเภท ประกอบดวย  1) พื้นที่
คุมครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1    2) พื้นทีคุ่มครอง
เกษตรกรรมชั้นที่ 2    3) พื้นที่นอกเขตคุมครอง
เกษตรกรรม    4) พื้นที่หนวยสัมพันธ   5) พื้นที่อนุรักษ 
และ    6) แหลงน้ํา (รายละเอียดเพิ่มเติมในวารสาร
สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมศิาสตร
แหงประเทศไทย ปที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2547) 
 

5.3.3 ระบบสนับสนุนการฟนฟูพื้นที่เสื่อม
โทรม ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาพื้นที่ปาไมที่เสื่อม
โทรมใหเปนพื้นที่ที่ตองฟนฟู โดยจัดทําแผนที่ชนิด 
ปาไมในเขตปาอนุรักษ ดวยการตีความหมายจาก
ภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM 7 ที่บันทึก
ขอมูลในป 2545-2546 พรอมสํารวจผลในภาคสนาม 
และเก็บขอมูลแผนที่ชนิดปาไมไวในฐานขอมูลเชิง
พื้นที่ (Forest_T) ในระบบ GIS แลวนํามาซอนทับ
กับฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ (Forest_U) และจําแนกชนิดปาไมไปตาม
ประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตปา แสดงขั้นตอน  
การวิเคราะห ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่ที่ตองฟนฟูปาไม 
 

5.3.4 ระบบสนับสนุนการปองกัน
ภัยพิบัติ ประกอบดวย  

1) พื้นที่น้ําทวม ป 2544, 2545, 
2546 ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม RADARSAT ที่ถายภาพในชวง    
ฤดูฝน แลวทําการตีความภาพทําใหไดพื้นที่   
น้ําผิวดินในฤดูฝน แลวนําชั้นขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหหาพื้นที่ถูกน้ําทวมโดยใชฟงชันของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการซอนทับ
แบบยูเนียนกับพื้นที่แหลงน้ําในฤดูแลง ซ่ึงถูก
ตีความจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท ในชวง
ฤดูแลง ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศ ทําใหได
ชั้นขอมูลพื้นที่ถูกน้ําทวม  

2) พื้นที่เสี่ยงภัยแลง ไดแบงการ
วิเคราะหขอมูลแยกเปน 3 ดาน คือ 1) เสี่ยงภัย
แลงเชิงอุตุนิยมวิทยา โดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝน
จาก 264  สถานีตรวจวัดน้ําฝนที่เก็บขอมูล  

อยางนอย 15 ป  2) เสี่ยงภัยแลงเชิงกายภาพขอมูล
ที่ใชประกอบดวยขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ขอมูล
ลักษณะภูมิสัณฐาน และขอมูลการระบายน้ําของดิน 
3) เสี่ยงภัยแลงเชิงอุทกวิทยา ขอมูลที่ใชประกอบ 
ดวยขอมูลพื้นที่ชลประทาน แหลงน้ําผิวดินและขอมูล
น้ําใตดิน แสดงการวิเคราะห  
(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gisdevelopment.net/ 
aars/acrs/2000/ts5/env004.shtml  หรือ 
http://202.12.97.99/drought/index.htm) 

 
 5.4 การพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธในการพัฒนาจังหวัด 

  ในขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาโปรแกรม 
เพื่อรวบรวมเอาทั้ง 4 ระบบสนับสนุนมาอยูรวมกัน
เปนระบบเดียว และใหเปนระบบที่พรอมใชงาน หรือ
สนับสนุนงานดานวางแผนกลยุทธในการพัฒนา
จังหวัด การพัฒนาไดแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี ้



  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัดดวยการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่: ๑๗    
        การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและภาพถายดาวเทียม 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 

5.4.1 การจัดเก็บขอมูล ไดเนนการ
จัดเก็บขอมูลเปนรายจังหวัด แตละจังหวัดไดเก็บ
ขอมูลไวเปนกลุมๆ ตามประเภทขอมูล เชน 
ขอมูลจังหวัดกาฬสินธุ ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวใน
โฟลเดอร Kalasin เปนตน  และในแตละกลุม
นั้นจะถูกจัดกลุมยอยลงไปอีกตามลําดับ คือ 
โฟลเดอรชื่อจังหวัด \ ชื่อระบบสนับสนุนยอย \ 

ชื่อกลุมชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ \ ชื่อชั้นขอมูลเชิงพื้นที่  
5.4.2  การออกแบบหนาจอของ

ระบบ ไดออกแบบหนาจอที่จะติดตอกับผูใชงาน
โปรแกรมระบบฯ ดวยภาษาเอเวนิว ซ่ึงเปนส
คลิปของโปรแกรม ArcView GIS หนาจอจะถูก
ออบแบบใหผูใชโปรแกรมระบบฯ สามารถเรียก 
ใชงานฟงกชันตางๆ ของระบบผานทางเมนูหรือ
ไอคอนที่เปนภาษาไทย 

5.4.3  การเขียนชุดคําสั่ง ชุดคําสั่ง
ของแตละฟงกชันของโปรแกรมระบบฯถูกพัฒนา 
ดวยภาษาเอเวนิว โดยมีการออกแบบใหเริ่มตน
ระบบดวยการใหผูใชงานโปรแกรมระบบฯ เลือก
จังหวัด   เลือกระบบสนับสนุนยอย    โปรแกรม
จะแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ระบบสนับสนุนยอยใน
จังหวัดที่เลือก พรอมทั้งแสดงขอมูลเชิงพื้นที่
พื้นฐานอื่น ๆ  

5.4.4   การติดตั้งระบบไดเนนใหติดตั้ง 
ระบบสนับสนุนฯไดงาย    โดยสรางเปนไฟล 
Setup.exe ไว 

 
 5.5 การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัด
จากโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่  

 การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา
จังหวัดในครั้งนี้มีขอบเขตอยูใน 4 ประเดน็
ดวยกัน ไดแก  1) การใชที่ดินเพื่อการพัฒนา 
การเกษตร 2) การกําหนดการอนุรักษพื้นที่  
3) การกําหนดพื้นที่ฟนฟูพื้นทีท่ี่เสื่อมโทรม และ  
4) การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมและภัยแลง
ในระดับจังหวัด  

 
6. ผลการศึกษาและการอภิปราย 
 6.1 ฐานขอมูลพื้นที่พื้นฐาน 

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่พื้นฐาน เปน
ฐานขอมูลที่ไดนําไปใชวิเคราะหระบบสนับสนุน

ทั้ง 4 ระบบ โดยไดจัดรวมไวเปนกลุมตามเนื้อหาที่
ประเภทเดียวกัน ดังนี ้

1) ฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง 
ประกอบดวยชั้นขอมูล ขอบเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล 
เทศบาล และจุดตําแหนงหมูบาน  

2) ฐานขอมูลแหลงน้ํา ประกอบดวย
ชั้นขอมูลแหลงน้ําผิวดิน ลําน้ํา ขอบเขตลุมน้ํา และ
พื้นที่โครงการชลประทาน 

3)  ฐานขอมูลเสนทางคมนาคม ประกอบ 
ดวยชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม(ถนน) 

4)  ฐานขอมูลดิน ประกอบดวยชั้นขอมูล 
กลุมชุดดิน  

5) ฐานขอมูลปาไม ประกอบดวยชั้นขอมูล
การใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ชนิดปาไม 
อุทยานแหงชาติ วนอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ 
เขตรักษาพันธสตัวปา และสภาพปาที่มีอยูจริง  

6.2 ฐานขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการ แบงเปน
ระบบสนับสนุน 4 ระบบ ดังนี้ 

1)  ระบบสนับสนุนการใชที่ดินเพื่อ
พัฒนาเกษตร ไดใหขอสนเทศเชิงพื้นที่เกี่ยวกับระดับ
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลัก ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง เมื่อนํามา
แสดงรวมกับขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ ทําใหไดผลของทั้ง 
8 จังหวัด ดังภาพที่ 6 (เปนตัวอยางแผนที่แสดงพื้นที่
ความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวจังหวัดสกลนคร) 
สําหรับสัดสวนของเนื้อที่ในแตละจังหวัดกับระดับ
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกขาว ออย และ
มันสําปะหลัง ไดรวบรวมไวในตารางที่ 2, 3, และ 4 
ตามลําดับ 

2) ระบบสนบัสนุนการอนุรักษพื้นที่ได
ใหขอสนเทศเชิงพื้นที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ควรอนุรักษ 
ประกอบดวย 1) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา และ 2) พื้นที่
คุมครองเกษตรกรรมเมื่อนําขอสนเทศนําแสดงรวมกับ
ขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ   ทําใหไดผลของทั้ง 8 จังหวัด   
ดังภาพที่ 7   (เปนตัวอยางแผนที่แสดงพื้นที่คุมครอง
เกษตรกรรมจังหวัดหนองคาย) สําหรับสัดสวนของ
เนื้อที่ในแตละจังหวัดกับระดับชั้นพื้นที่คุมครอง
เกษตรกรรม ไดรวบรวมไวในตารางที่ 5  

3) ระบบสนับสนุนการฟนฟูพื้นที่เสื่อม
โทรมไดใหขอสนเทศเชิงพื้นที ่เกี่ยวกับพื้นที่ควรไดรับ
การฟนฟู โดยเฉพาะพื้นที่ปาไม เมื่อนํามาแสดง
รวมกับขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ  ทําใหไดผลของทั้ง 8 
จังหวัด ดังภาพที่ 8 สําหรับสัดสวนของเนื้อที่ในแตละ
จังหวัดกับระดับความเรงดวนของพื้นที่ที่ควรไดรับ
การฟนฟู ไดรวบรวมไวในตารางที่ 6   



๑๘  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัดดวยการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่:     
      การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและภาพถายดาวเทียม 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 

4) ระบบสนับสนุนการปองกันภัย
พิบัต ิ ไดใหขอสนเทศเชิงพื้นทีเ่กี่ยวกับพื้นที่ที่เกิด
น้ําทวม ในป พ.ศ. 2544 - 2546 และพื้นที่
เสี่ยงภัยแลง เมื่อนํามาแสดงรวมกับขอมูลพื้นฐาน
อ่ืน ๆ ทําใหไดผลของทั้ง 8 จังหวัด ดังภาพที่ 9 
และ 10 (เปนตัวอยางแผนที่แสดงพื้นที่ถูกน้ําทวม 

ป 2546 จงัหวัดกาฬสินธุ และพื้นที่เสี่ยงภัยแลง
จังหวัดหนองบัวลําภู) สําหรับสัดสวนของเนื้อที่ในแต
ละจังหวัดกับพื้นที่น้ําทวม และพื้นที่เสี่ยงภัยแลงได
รวบรวมไวในตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ตามลําดับ 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6  แผนที่แสดงความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกขาว  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

        ภาพที่ 7  แผนที่แสดงพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 



  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัดดวยการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่: ๑๙    
        การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและภาพถายดาวเทียม 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       ภาพที่ 8 แผนที่แสดงบริเวณควรไดรับการฟนฟูปาไม จังหวัดเลย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกน้ําทวม ป 2546 จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 10 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแลง จังหวัดหนองบัวลําภู 
 



๒๐  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัดดวยการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่:     
      การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและภาพถายดาวเทียม 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 

ตารางที่ 2   พืน้ที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

ระดับความเหมาะสม จังหวัด พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) มาก ปานกลาง เล็กนอย 

ไม
เหมาะสม 

พื้นที่อ่ืนๆ แหลงน้ํา 

เลย     11,424.61  0.86 3.76 4.74 89.76 0.44 0.44 
หนองคาย        7,332.28  20.77 5.43 45.14 24.59 0.78 3.27 
หนองบัวลําภู        3,859.09  1.80 47.11 9.85 38.38 0.75 2.10 
อุดรธานี      11,730.30  5.11 10.30 16.38 63.89 2.10 2.22 
กาฬสินธุ        6,946.75  24.53 21.29 4.94 43.81 1.64 3.79 
นครพนม        5,512.67  14.57 9.73 44.51 23.38 4.47 3.34 
มุกดาหาร        4,339.83  1.10 5.82 17.10 75.31 0.39 0.27 
สกลนคร        9,605.76  14.72 17.66 23.45 38.24 2.40 3.53 

 
 
ตารางที่ 3   พืน้ที่เหมาะสมสําหรับปลูกออย (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

ระดับความเหมาะสม จังหวัด พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) มาก ปานกลาง เล็กนอย

ไม
เหมาะสม 

พื้นที่อ่ืนๆ แหลงน้ํา 

เลย     11,424.61  0.00 10.60 7.78 79.97 1.22 0.44 
หนองคาย        7,332.28  4.83 30.17 3.95 56.74 1.03 3.27 
หนองบัวลําภู        3,859.09  0.00 3.02 50.62 42.59 1.66 2.10 
อุดรธานี      11,730.30  0.85 17.97 19.12 56.24 3.60 2.22 
กาฬสินธุ        6,946.75  0.51 16.90 32.48 44.20 2.11 3.79 
นครพนม        5,512.67  35.36 12.53 0.11 45.82 2.73 3.45 
มุกดาหาร        4,339.83  9.95 29.52 2.33 55.83 2.05 0.32 
สกลนคร        9,605.76  3.54 14.27 5.35 70.45 2.86 3.53 

 
 
ตารางที่ 4   พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

ระดับความเหมาะสม จังหวัด พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) มาก ปานกลาง เล็กนอย

ไม
เหมาะสม 

พื้นที่อ่ืนๆ แหลงน้ํา 

เลย     11,424.61  4.46 9.70 6.85 77.29 1.26 0.44 
หนองคาย        7,332.28  1.17 12.88 26.11 55.46 1.11 3.27 
หนองบัวลําภู        3,859.09  18.45 33.29 4.05 40.44 1.66 2.10 
อุดรธานี      11,730.30  18.58 16.52 3.01 56.02 3.66 2.22 
กาฬสินธุ        6,946.75  24.53 21.29 4.94 43.81 1.64 3.79 
นครพนม        5,512.67  7.97 38.22 5.32 42.28 2.73 3.45 
มุกดาหาร        4,339.83  17.04 23.11 2.46 55.00 2.06 0.32 
สกลนคร        9,605.76  7.94 9.72 5.14 70.78 2.88 3.53 

 
 
 
 
 



  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัดดวยการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่: ๒๑    
        การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและภาพถายดาวเทียม 

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
ตารางที่ 5    พืน้ที่คุมครองเกษตรกรรม (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

พื้นที่คุมครอง
เกษตรกรรม จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 

พื้นที่นอก
เขตคุมครอง 

พื้นที่ไมไดจําแนก 

/ พื้นที่อนุรักษ 
แหลงน้ํา 

เลย     11,424.61  6.48 14.45 21.89 56.83 0.34 
หนองคาย        7,332.28  3.85 13.42 73.47 6.00 3.26 
หนองบัวลําภู        3,859.09  2.54 15.90 67.29 12.42 1.84 
อุดรธานี      11,730.30  1.59 10.06 76.78 10.48 1.09 
กาฬสินธุ        6,946.75  2.61 5.74 78.47 11.00 2.17 
นครพนม        5,512.67  1.38 22.50 70.70 2.62 2.80 
มุกดาหาร        4,339.83  1.02 26.20 32.37 39.30 1.10 
สกลนคร        9,605.76  2.27 17.71 74.65 2.98 2.39 

 
 
ตารางที่ 6   พืน้ที่ที่ตองฟนฟูปาไม (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

ระดับความเรงดวน จังหวัด พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) มาก ปานกลาง นอย 

พื้นที่อ่ืน ๆ 

เลย     11,424.61  11.26 17.11 0.72 70.91 

หนองคาย        7,332.28  1.66 36.18 0.45 61.71 

หนองบัวลําภู        3,859.09  3.04 39.57 6.43 50.96 

อุดรธานี      11,730.30  2.40 26.49 4.55 66.57 

กาฬสินธุ        6,946.75  2.24 8.98 1.02 87.75 

นครพนม        5,512.67  0.84 4.51 0.00 94.66 

มุกดาหาร        4,339.83  10.10 14.14 0.00 75.76 

สกลนคร        9,605.76  0.66 15.95 4.68 78.71 
 
 
ตารางที่ 7   พื้นที่น้ําทวมป พ.ศ. 2544, 2545  และ  2546 (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

พื้นที่น้ําทวม จังหวัด พื้นที่จังหวัด    
(ตร.กม.)        2544    2545      2546 

เลย     11,424.61  0.53 0.43 0.32 

หนองคาย        7,332.28  15.89 12.56 6.85 

หนองบัวลําภู        3,859.09  7.10 5.09 2.84 

อุดรธานี      11,730.30  10.47 5.71 3.57 

กาฬสินธุ        6,946.75  7.89 8.30 4.59 

นครพนม        5,512.67  10.72 6.75 2.48 

มุกดาหาร        4,339.83  0.43 2.23 0.36 

สกลนคร        9,605.76  8.37 7.43 3.16 
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ตารางที่ 8 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงป พ.ศ. 2543 (คิดเปนรอยละของพื้นที่จังหวัด) 

ระดับความเสี่ยงภัยแลง 
จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.)   นอยที่สุด   นอย  ปานกลาง      มาก 

เลย     11,424.61  6.46 28.76 64.18 0.00 
หนองคาย        7,332.28  78.61 21.39 0.00 0.00 
หนองบัวลําภู        3,859.09  9.22 10.46 71.06 7.96 
อุดรธานี      11,730.30  27.69 38.97 33.01 0.33 
กาฬสินธุ        6,946.75  25.53 39.27 35.19 0.00 
นครพนม        5,512.67  84.85 15.14 0.00 0.00 
มุกดาหาร        4,339.83  56.76 43.24 0.00 0.00 
สกลนคร        9,605.76  53.25 40.36 6.39 0.00 

 
 
6.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธในการ
พัฒนาจังหวัด  

6.2.1 ผลการออกแบบการติดตั้งระบบ 
          การพัฒนาโปรแกรมระบบฯ เรียก

โปรแกรมนี้วา “Spatial Decision 1.0” ซ่ึงนับเปน 
รุน (Version) 1.0 โดยพัฒนาจากภาษาเอเวนิว ซ่ึง
เปนภาษาสคลิปในโปรแกรม ArcView GIS 

ฉะนั้น กอนจะใชงานโปรแกรมระบบฯ จําเปนตอง
ติดตั้งโปรแกรม ArcView GIS กอน  

6.2.2 ผลการออกแบบหนาจอและ      
การเขียนชุดคําสั่งของฟงกชันตางๆ 

            โปรแกรมระบบฯ ไดถูกออกแบบ
หนาตางการทํางานไว 8 สวน (ดังภาพที่ 11) 

ประกอบดวยสวนที่ 1) แสดงชื่อระบบสนับสนุน
ยอย 2) เมนูหลัก 3) ไอคอน 4) มาตราสวนของ
แผนที่ 5) ตําแหนงพิกัดของ Cursor 6) ชื่อแผน
ที่ 7) แสดงชั้นชื่อขอมูลที่เรียกใช และ 8) แสดง
แผนที่หรือขอมูลที่ใช 

 ภายใตเมนูหลักจะประกอบดวยเมนูยอย 
ที่สามารถทํางานในลักษณะเลือกพื้นที่ศึกษา
(จังหวัด)  เลือกระบบสนับสนุนยอย เพิ่มและลบ
การแสดงผลชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ การคนหาแบบ

กําหนดเงื่อนไข และแบบเลือกจากขอมูลที่แสดง
การพิมพแผนที่ตามชั้นขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการ
แบบอัตโนมัติ การสรุปผลรวมพื้นที่ของชั้นขอมูล
พื้นที่เชิงบูรณาการ รายจังหวัด รายอําเภอ ราย
ตําบล การปรับการแสดงผลชั้นขอมูลสูสภาวะ
เริ่มตนของระบบ การแสดงตารางขอมูล การ
แสดงปายชื่อตามคอลัมนที่เราตองการของชั้น
ขอมูลตาง ๆ การยอ ขยาย เลื่อนภาพ การวัด
ระยะทาง การสงออกภาพที่แสดงบนหนาจอ และ
ที่เปนแผนที่ในรูปแบบตาง ๆ เชน Placeable 
WMF, Windows Bitmap, PostScript (EPS), 
CGM Character, JPEG คําแนะนําและวิธีการใช
งานโปรแกรม 
 6.3การวางแผนกลยุทธจากโปรแกรม
ระบบฯ  

จากโปรแกรมระบบฯ สามารถแสดง
ขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการรวมกับขอมูลพื้นฐานอื่นๆ 
ทําใหสามารถแกไขปญหาตรงพื้นที่ที่มีปญหาและ
วางแผนการพัฒนาจังหวัดไดอยางถูกตอง แมนยํา
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดลําดับความเรงดวนของ
พื้นที่ที่ตองการพัฒนาไดอีกดวย  จากระบบ
โปรแกรมดังกลาวสามารถกําหนดกลยุทธของ
จังหวัดไดตามตารางที่ 9 
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           ภาพที่  11 แสดงสวนประกอบของหนาตางหลัก 
 
ตารางที่ 9 การวางแผนกลยุทธจากสารสนเทศและโปรแกรมระบบ 

ประเด็น วัตถุประสงค หลักการ พ้ืนที่เปาหมาย กลยุทธ 
1. การใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือ
พัฒนาการเกษตร 

-  เพ่ือใชประโยชนที่ดิน
ตามศักยภาพของพื้นที่ 

-   พืชแตละชนิดมีความ
ตองการที่ตางกันไมวาจะ
เปนธาตุอาหาร พืช น้าํ  
สภาพพื้นที่และใช input  
ที่เหมาะสม 

-  ตามเขตความเหมาะสมในแตละ
จังหวัดที่มีความเหมาะสมระดับดี
และปานกลาง (ดูจากแผนที่ความ
เหมาะสมสําหรับพืชแตละชนิดใน
แตละจังหวัด) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
-  สงเสริม กําหนดเขตเศรษฐกจิ 
    ของพืชตามสมรรถนะของดิน 

2.  การอนุรักษ
พ้ืนที่ 

-   เพ่ือสงวนทรัพยากรและ
อนุรักษพ้ืนที ่

-   พ้ืนที่ที่สงวนคาม
กฎหมาย  เชน     ชั้น
คุณภาพลุมน้ํา  พ้ืนที่ปา
อนุรักษและพื้นที่
เกษตรกรรมที่อดุม
สมบูรณตองไดรับการ
คุมครอง 

 

-  ในแตละจังหวัดในระบบมีแผนที่ชั้น  
    คุณภาพลุมน้ําแผนที่การใช

ประโยชนที่ดินในปาสงวนแหงชาติ
และแผนที่เกษตรกรรมที่อุดม
สมบูรณ 

โครงการ/กิจกรรม 
-  ปองกันการบกุรุกพ้ืนที่สงวน 
    ตามกฎหมาย 
-  รักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่   
    อุดมสมบูรณ 

3. การฟนฟูพ้ืนที่ที่
เสื่อมโทรม 

-   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สงวนตาม
กฎหมายที่มีปญหา 

    การบุกรุกใหเปนพ้ืนที
อนุรักษ 

-   พ้ืนที่ที่เปนปาอนุรกัษที่
แปรสภาพเปนพ้ืนที่ที่
เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟ ู

-   ในแตละจังหวัดไดแสดงพื้นที่
เปาหมายที่จะฟนฟู ดงัแสดงใน 
แผนที่ คือ พ้ืนที่ปาอนรุักษที่ถกู  
บุกรุกซ่ึงไดจากเขตปาอนุรักษ 
ซอนทับกับสภาพปาไมที่เปนจริง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
-  ปลูกปาในเขตบุกรกุ 

4. พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ํา
ทวมและภัยแลง 

-  เพ่ือดําเนินการปองกัน
พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยสูง 

- พ้ืนที่ที่เสี่ยงตอภัยน้าํทวม
และภัยแลงไดมีมาตรการ
เตรียมปองกันลวงหนา 

-  พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยน้ําทวมและภัยแลงที่
เปนที่เสี่ยงภัยสูงไดแสดงในแผนที่
ในแตละ  จังหวัดซึ่งไดจากการ
วิเคราะหดวย GIS แลว 

โครงการ/กิจกรรม 
- ปองกันภัยน้ําทวมและภัยแลง 
  ในพื้นที่ที่เสี่ยงสูง 
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7.  สรุปผล 
  "ระบบสนับสนนุการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อ
การวางแผนกลยุทธในการพัฒนาจังหวัด" ไดพัฒนา 
ขึ้นมาดวยการใชภาษา Avenue ของโปรแกรม Arc 

View GIS ระบบสนับสนุนฯ ไดใหขอสนเทศเชิงพื้นที่
หลักประกอบดวย  1) การใชที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม  2) การอนุรักษพื้นที่  3) การฟนฟูที่
เสื่อมโทรม  และ 4) การปองกันภัยพิบัติ โดยที่
ขอสนเทศเหลานี้ไดจัดเตรียมแสดงรายละเอียดเปน
รายจังหวัดของพื้นที่ศึกษา ไดแก จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวลําภู หนองคาย เลย กาฬสินธุ สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร นอกจากนี้ระบบสนับสนุนฯ 
ยังไดจัดเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบอื่นๆ เชน 
เสนทางคมนาคม, ขอบเขตการปกครอง, ลําน้ําและ 
แหลงน้ําที่สามารถนํามาใชแสดงประกอบรวมกับ
ขอสนเทศตางๆไดเปนอยางดี ทําใหผูใชสามารถ
เขาใจถึงสภาพพื้นที่รับผิดชอบไดมากขึ้น  
 ระบบสนับสนุนที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้มีความ 
สําคัญและจําเปนมากเนื่องจากไดนําขอมูลตางๆ 
มากมายมาสังเคราะหหรือประมวลผลใหเปนขอ 
สนเทศเฉพาะดานพรอมสนับสนุนการจัดทําแผนการ
ใชประโยชนทรัพยากรระดับจังหวัด ใหมีความยั่งยืน
ตอไปในอนาคต รวมทั้งสามารถนําไปสนับสนุนงาน
ของ POC ไดเปนอยางดี และมีความจําเปนที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาระบบสนับสนนุอยางตอเนื่อง ดวย
การเพิ่มขอสนเทศ      เชิงพืน้ที่ดานอื่นๆ เขาไป ซ่ึง
คาดวาจะไดระบบสนับสนุนที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

 การดําเนินโครงการนี้จนแลวเสร็จ ไดรับการ     
สนับสนุนดานงบประมาณจาก สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)   
นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหทางดานขอมูล
และอุปกรณ เครื่องมือ    ในการดําเนินงานจาก     
ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออก-  
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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