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บทคัดยอ 
 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ท่ี เพื่อการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรระดับจังหวัด ได
พัฒนาขึ้นมาดวยภาษา Avenue ภายใตโปรแกรม ArcView ประกอบดวย 4 ระบบสนับสนนุยอย ซึ่งให
ขอสนเทศเชิงพ้ืนที่เปนรายจงัหวัด (อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย และเลย) ไดแก 1)พ้ืนที่ท่ีเหมาะสม
สําหรับปลูกพชืเศรษฐกิจ(ขาว ออย และมันสําปะหลัง) 2)พื้นที่ปาอนุรกัษ 3)พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 4)พ้ืนที่
คุมครองเกษตรกรรม 5)พื้นท่ีแสดงลําดับความสําคัญทีค่วรไดรับการฟนฟู(ปาไม) 6)พ้ืนที่เสี่ยงภยัแลง 7)พ้ืนที่
แสดงขอบเขตน้ําทวม นอกจากนี้ยังใหขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบอื่นๆ เชน เสนทางคมนาคม ขอบเขตการปกครอง 
ลําน้ํา และแหลงน้ํา ที่สามารถนํามาใชแสดงประกอบรวมไดเปนอยางดี ทําใหผูใชสามารถเขาใจถงึสภาพพ้ืนที่
รับผิดชอบไดมากขึ้น ระบบสนับสนุนที่ไดพัฒนาขึน้มา นับวามีความสําคัญ เนื่องจากไดสรางขอสนเทศเชิง
พื้นที่เฉพาะดาน ที่พรอมสนบัสนุนการใชงานในระดับจงัหวัด 
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1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนการใชประโยชนทรพัยากรในระดบัจังหวัด เพือ่พัฒนาสูความยั่งยืน โดยทั่วไปมี
ปจจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก ซ่ึงมีองคประกอบหลักทีเ่ปนยุทธศาสตรของการวางแผนคือ การใชที่ดินเพื่อการ
พัฒนา เพ่ือการอนรุักษและสงวนไวสําหรับอนาคต เพ่ือการฟนฟใูหดีข้ึนในกรณีของพ้ืนที่เสื่อมโทรม และเพื่อ
การปองกันภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นสารสนเทศเชงิพ้ืนที่อยางใดอยางหนึ่งจึงไมเพียงพอในการสนับสนุน
การตดัสินใจ โดยเฉพาะผูบริหารจังหวัด ความสัมฤทธิผลของการตดัสินใจบริหารพื้นทีไ่มใชระบบฮารดแวร 
ไมใชระบบซอฟทแวร และไมใชฐานขอมูลเชิงเดีย่ว พบวาแผนงานบูรณาการทีน่ําเสนอตอผูวาราชการจังหวดั 
CEO และแผนยุทธศาสตรเพื่อสนอง PMOC ยังไมมแีนวทางเชิงรุก สวนใหญเปนแผนสรางเครื่องมือ หรือสราง
สมรรถนะ (Capacity Building) ซึ่งจะมลีักษณะเชนนี้มามากกวา 10 ป การบรูณาการสารสนเทศ หรือการสราง
สารสนเทศที่ตอบสนองความตองการยังไมมี และจะไมเกิดขึ้นหากยังมีความตองการงบประมาณจํานวนมาก 
ตลอดเวลาที่จะทํางานปจจุบนัการที่จะสรางความพรอมใหแกหนวยงานจังหวัด เพือ่ตอบสนองการบริหารของ
ผูวา CEO นั้นไมควรจะเริม่ตนท่ีศูนย พบวาปจจุบันมีหลายหนวยงานที่มีความพรอมอยูแลว ซึ่งควรจะสราง
สารสนเทศที่ตอบสนองความตองการไดทนัที่ และทันตอเหตุการณ อยางนอย แมจะไมสมบูรณรอยเปอรเซ็นต 
ขอมูลที่รวบรวมมาเปนเวลายาวนาน และรัฐไดลงทุนจํานวนมาก สนบัสนุนหนวยงานหลักระดับประเทศ ควร
นําขอมูลท่ีมีอยูมาใชอยางเตม็ท่ี เชน ขอมลูดิจิตอลของกรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมควบคมุ
มลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมอุทยาน สัตวปาและพันธุพืช เปนตน 
 ในพื้นทีจ่ังหวดัจะไดมีสารสนเทศเชิงพ้ืนทีใ่นภาพรวม แสดงการกระจายในประเด็นพืน้ท่ีเพื่อใช
ประโยชนในการพฒันา การอนรุักษ ฟนฟู พื้นที่ปองกนัภัยพิบัต ิและการทองเทยีว 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) นับวาเปนเครื่องมือท่ีใชในการบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสรางแบบจําลองตามเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนการสรางฐานขอมูลเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ขอมูลมีขอมูลท่ีทันตอเหตุการณจากภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง เมื่อนํามาวิเคราะหสราง
สารสนเทศ ก็จะทําใหการไดมาซ่ึงสารสนเทศเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการบริหารจังหวัด 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการทีต่อบสนองการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรระดบัจังหวัด 
 
3. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษาประกอบดวย 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู 
หนองคาย และเลย (ภาพที่ 1) โดยตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของภาค มีพื้นที่รวมท้ังหมด 34,346 ตาราง
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กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทางดานตะวันตกเปนพื้นที่ภูเขา (จังหวัดเลย) 
สวนตอนกลางและบน  มีสภาพพื้นที่ราบลุมสลับพื้นที่ดอนมี
ลักษณะคลายกับพื้นท่ีลูกคลื่นลอนลาด ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปเชิง
พื้นที่มีตั้งแต 1100-3000 มิลลิเมตร โดยที่ปริมาณน้ําฝนทางตอนบน 
(จังหวัดหนองคาย) มีมากสุด พืชเศรษฐกิจของพื้นท่ีศึกษาสวนใหญ
เปนขาว พืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) ไมผล
(มะมวง มะขาม) และไมยืนตน(ยางพารา) 
 

ภาพที่ 1  พ้ืนที่ศึกษา(จังหวดัเลย หนองบวัลําภู  
อุดรธานี และหนองคาย) 

 
4. ประโยชนทีจ่ะไดรับ 
 4.1 ในแตละจังหวดัมีระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ เพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากร ดานเกษตรกรรม ดาน
อนุรักษพืน้ที่ ดานการฟนฟพ้ืูนที่เสื่อมโทรม และดานปองกันภยัพิบัต ิ
 4.2 ผูวาราชการ CEO มีระบบการตดัสินใจในการวางแผนที่สามารถใชงบประมาณพฒันาจังหวัดได
ถูกตองตามศกัยภาพของพื้นที่ 
  4.3 ผูบริหารระดับประเทศสามารถมองภาพการบริหาร ตัดสินใจการจดัสรรงบประมาณดําเนินการ
ระดับจังหวัด 
 
5. องคประกอบของระบบสนับสนุน 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ท่ี เพ่ือการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรระดับจังหวัด ไดสราง
หรือพัฒนาบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcView ดวยการใชภาษาเฉพาะหรือภาษา Avenue โดยที่
ระบบสนับสนุนสามารถแสดงขอมูลขอสนเทศเชิงพื้นที่ไดท้ัง Softcopy และ/หรือ Hardcopy รวมทั้งขอมูลสถติิ 
เนื้อท่ีรายอําเภอ รายจังหวัด ระบบสนับสนุนประกอบดวย 4 ระบบสนับสนุนยอย (ภาพท่ี 2) ไดแก 
 5.1 ระบบสนับสนุนการใชท่ีดนิเพื่อพัฒนาเกษตร เพ่ือใหขอสนเทศเชิงพื้นที่ความเหมาะสมของพื้นที่
สําหรับปลูกพชืเศรษฐกิจ 
 5.2 ระบบสนับสนุนการอนรุักษพื้นที่ เพื่อใหขอสนเทศเชิงพื้นที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํ 
พื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 
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อื่นๆ 
ความลาดชนั 
ชนิดปา 
ถนน 
ดิน 

ภูมิสัณฐาน 

ฐานขอมูลเชิงพืน้ท่ี 

ระบบสนับสนุนการใชท่ีดิน 
เพื่อพัฒนาการเกษตรจังหวัด 

ระบบสนับสนนุ 
การอนุรกัษพืน้ที่จังหวัด 

ระบบสนับสนนุการฟนฟ ู
พื้นท่ีเสื่อมโทรมจังหวัด 

ระบบสนับสนนุ 
การปองกันภัยพิบัติจังหวัด 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นที่ เพื่อการวางแผน 

 5.3 ระบบสนับสนุนการฟนฟูพ้ืนที่ เพ่ือใหขอสนเทศเชิงพื้นที่บริเวณท่ีควรไดรับการฟนฟู ไดแก พ้ืนที่
ปาถูกบกุรกุ พืน้ที่เส่ือมโทรม 
 5.4 ระบบสนับสนุนการปองกนัภัยพิบัติ เพ่ือใหขอสนเทศเชิงพื้นท่ีเกีย่วกับพ้ืนที่เสีย่งภยัแลง และ
ขอบเขตน้ําทวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ เพื่อการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากร

ระดับจังหวัด 
 
6. ข้ันตอนดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของกบัระบบสนับสนุนยอยทั้ง 4 ระบบ 
 6.2 รวบรวมขอมลูทั้งเชิงพ้ืนและไมเชิงพ้ืนที่ ที่เกี่ยวของกับโครงการ จากหนวยงานตางๆ ที่ไดจัดทาํ

หรือรวบรวมขอมูลไวแลว 
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 6.3 ขอมูลจากภาพถายดาวเทยีม นํามากําหนดพิกดัตําแหนงใหสัมพันธกับพ้ืนโลก และทําการแปล
ความหมายขอมูลจากภาพตามวัตถุประสงคของงาน พรอมทั้งสํารวจ ตรวจสอบในภาคสนาม และ
เก็บขอมูลตําแหนงที่ตรวจสอบในสนามดวยเครื่อง GPS 

 6.4 สรางฐานขอมลู  
 (1) ฐานขอมูลและโครงสรางของฐานขอมูลไดยึดตามมาตรฐานระบบขอมูล ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ซึ่ง สกอ. ไดจัดทําไวแลว  
  (2) นําเขา/แปลงขอมูลท้ังเชิงพ้ืนที่และไมเชิงพืน้ที่ ที่จัดเก็บขอมูลไวในรปูแผนที่ เอกสาร หรือ

รูปแบบ Analog แปลงใหเปนรูปแบบ Digital ขอมูลเชิงพื้นท่ีหรือแผนท่ีถูกนําเขาและจัดเก็บ
ไวเปนชัน้ขอมูล สวนขอมูลไมเชิงพืน้ท่ี หรือขอมูลเอกสาร สถิติตางๆ ถูกนําเขาและจัดเกบ็
ไวเปนแฟมขอมูลของ database (*.dbf) 

  (3) สําหรับขอมูล Digital จากหนวยงานอืน่ ตองนํามาปรับโครงสรางขอมูลหรือระบบพิกัด
ตําแหนงใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

  (4)  สรางความเชือ่มโยง/ความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลและแฟมขอมูล ท่ีมีเนือ้หาขอมูล
เกี่ยวของหรือประเภทเดียวกัน และจัดเก็บไวรวมกนัหรือสรางไวเปนฐานขอมูลของแตละ
ประเภท 

  (5) ตรวจสอบความถูกตองของชัน้ขอมูลและแฟมขอมูล สําหรับชั้นขอมูล จะพิจารณาถึงความ
ตอเนื่องและตาํแหนงขอมูล โดยเทียบกับขอมูลตนฉบับ สวนแฟมขอมลู จะพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงกับชัน้ขอมูล และอื่นๆ 

 6.5 การปรับปรุงฐานขอมูล สําหรับในกรณนีี้เพ่ือตองการปรบัปรุงบางฐานขอมูลเดิมท่ีมอียูแลว ใหเปน
ฐานขอมูลปจจุบันที่สุด โดยพิจารณาเฉพาะฐานขอมูลที่สาํคัญหรือมผีลตอการวิเคราะหของ
โครงการยอยตางๆ  

 6.6 การสรางแบบจําลองเชิงพืน้ที่ตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งชั้นขอมูลประกอบระบบสนับสนุนในดานตางๆ 
แบบจําลองทีส่รางขึ้นมาเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการยอย ดวยการใชฟงกชันของระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร พรอมท้ังตรวจสอบความถกูตองของผลลัพธจากรูปแบบจําลองเหลานี้  

 6.7 สรางระบบสนับสนุนท้ัง 4 ระบบยอย โดยใหระบบสนับสนุนสามารถแสดงชั้นขอมูลในรูปแผนที่ 
ขอมูลสถิติ ไดตามที่ผูใชตองการ 
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7. ผลการพัฒนาระบบสนับสนุน 
 การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเชิงพื้นท่ี เพื่อการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรระดบั
จังหวัด(ตอไปเรยีกวา ระบบสนับสนุนหลกั) ไดเนนใหระบบสนับสนนุ 1) สามารถใชงานไดงาย 2) การทํางาน 
หรือมีชุดคําสั่งไมซับซอน ชุดคําสั่งเปนภาษาไทย ในลักษณะของ Graphic User Interface (GUI) ที่จําเปน  
 การใชงานระบบสนับสนุนหลักตองใชงานภายใตโปรแกรม ArcView เทานั้น ภายในระบบสนับสนุน
หลัก ประกอบดวย 4 ระบบสนับสนุนยอยท่ีมีการทํางานแยกจากกัน ไดแก  
 1) ระบบสนับสนุนการใชทีด่ินเพื่อพัฒนาเกษตร  
 2) ระบบสนับสนุนการอนรุกัษพื้นที่  
 3) ระบบสนับสนุนการฟนฟพูื้นที่  
 4) ระบบสนับสนุนการปองกันภยัพิบัติ  
 ทั้ง 4 ระบบสนับสนุนยอย สามารถใชขอมูลเชิงพ้ืนที่รวมกัน รวมท้ังสามารถดึงขอมลูเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ เขามา
ภายในระบบสนับสนุนไดงาย แตทกุระบบสนับสนุนยอยมีชุดคําสั่งหลักเดยีวกัน ไดแก 
 1. จัดแฟมขอมูล เปนชุดคําส่ังหลัก ประกอบดวยชุดคําส่ังยอยที่ทําหนาท่ีเกี่ยวกับ เพ่ิม/ลบชัน้ขอมูล 

หรือสรางชั้นขอมูลใหม เลอืกพื้นที่ศึกษา เลือกระบบสนับสนุนยอย ตั้งคาพิมพ การ
สงออกขอมูล รวมท้ังบันทึกการทํางานตามสภาพการใชงานของผูใช และการปด
ระบบสนับสนุน 

 2. คนหา  เปนชุดคําสั่งท่ีใชคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ตองการ 
 3. พิมพแผนท่ี เปนชุดคําส่ังที่ใชในการจัดพมิพแผนที่ โดยไดจัดทํา Layout ไวแลว เพียงเลือกขอมลูท่ี

ตองการพิมพ การพิมพสามารถจัดกําหนดขนาดกระดาษไดเพยีง 2 ขนาด A4 หรือ A3 
 4. คําแนะนํา  ไดจัดพิมพคําแนะนําการใชระบบสนับสนุนไวในรูปแฟมขอมูล PDF  
 5. ปรับสูสภาวะเริ่มตน เปนคําสั่งที่ตองการปรับระบบใหกลับสูข้ันเริ่มตนการใชงาน 
 
 นอกจากนี้ไดจัดเตรียม Tool ไวอํานวยความสะดวกในการทํางาน ประกอบดวย เชน การยอย ขยาย เลือก
ภาพ หรือยอนกลับมุมมองกอนหนานี้ การเลือก/ยกเลกิ Feature การสอบถามขอมูล การแสดง/ซอนสัญลกัษณ
ขอมูล การเลือกชนิด สี ขนาดตัวอักษรขอความ เปนตน 
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 ภาพท่ี 3  แสดงลักษณะการทํางานของระบบสนับสนุนการตดัสินใจเชิงพ้ืนที่ เพื่อการวางแผนการใช

ประโยชนทรพัยากรระดับจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4  GUI สําหรับใชในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ตองการ 
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 7.1 ระบบสนับสนนุการใชท่ีดนิเพื่อพฒันาเกษตร ไดใหขอสนเทศเชิงพ้ืนท่ีเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
พื้นที่สําหรับปลูกพืชเศรษฐกจิหลัก โดยเฉพาะขาว ออย และมันสําปะหลัง รวมทั้งขอมูลพื้นฐาน เชน ขอบเขต
การปกครองตัง้แตตําบล อาํเภอ จังหวัด และตําแหนงหมูบาน เสนทางคมนาคมสายหลัก ลาํน้ํา แหลงน้าํ 
ขอบเขตลุมน้ํา ขอบชนิดดิน 
 สําหรับภาพที ่ 5 เปนตวัอยางระบบสนับสนุนการใชที่ดินเพื่อพัฒนาเกษตร ที่แสดงใหพื้นที่ความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกออยของจังหวัดอุดรธานี ภาพที่ 6 แสดงจํานวนเนื้อที่ของแตละระดับความเหมาะสม 
โดยคํานวณไวในหนวย ไร และภาพที ่7 เปนตัวอยางของการแสดงขอมลูชนิดดินหรือกลุมชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ระบบสนับสนุนการใชท่ีดินเพือ่พัฒนาเกษตร (แสดงพื้นทีค่วามเหมาะสมเหมาะสมสําหรับปลูกออย 

จังหวัดอุดรธานี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 6 แสดงจํานวนเนื้อท่ี(ไร)แตละระดบัความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกออย 
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 ภาพท่ี 7  ระบบสนับสนุนการใชทีด่ินเพื่อพัฒนาเกษตร (แสดงขอบเขตชนิดดิน/กลุมดิน จังหวัดอุดรธาน)ี 
 
 7.2 ระบบสนับสนนุการอนรุักษพื้นท่ี ใหขอสนเทศเชิงพื้นท่ีปาอนุรกัษ (ภาพท่ี 8) พื้นทีช้ั่นคุณภาพลุม
น้ํา (ภาพที่ 9) และพ้ืนที่คุมครองเกษตรกรรม (ภาพท่ี 10) เปนรายจังหวัด พรอมทั้งไดคํานวณเนื้อท่ีของแตละชัน้
ขอมูลไวดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  แสดงการใชประโยชนที่ดนิในเขตปาสงวนแหงชาติ จังหวัดอุดรธานี (พ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ พืน้ทีป่า

เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม) 
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       ภาพที่ 9  แสดงขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ํา จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 10  แสดงขอบเขตพืน้ที่คุมครองเกษตรกรรม จังหวัดอุดรธาน ี
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 7.3 ระบบสนับสนนุการฟนฟพูืน้ที ่ ใหขอสนเทศเชิงพื้นที่บริเวณที่ควรไดรับการฟนฟู ไดแก พื้นที่ปา
ถูกบุกรุก พื้นท่ีเสื่อมโทรม (ภาพที่ 11) โดยจัดใหแสดงไวเปนรายจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 11  แผนที่แสดงบริเวณท่ีควรไดรับการพืน้ฟู(ปาไม)ของจังหวัดอุดรธาน ี
 
 7.4 ระบบสนับสนนุการปองกนัภัยพิบตัิ ใหขอสนเทศเชิงพ้ืนที่เกี่ยวกับพืน้ที่เสี่ยงภยัแลง (ภาพท่ี 12) 
และขอบเขตพืน้ท่ีน้ําทวมแตละปในชวง พ.ศ. 2544 - 2547 (ภาพที่ 13) โดยไดจัดใหแสดงไวเปนรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 12  แผนที่แสดงพืน้ท่ีเสี่ยงภยัแลง จังหวัดอุดรธาน ี
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ภาพที่ 13 แผนที่แสดงขอบเขตน้ําทวมในชวงป 2546 จังหวัดอุดรธาน ี(ตีความจากขอมูลท่ีบันทึก
จาก RADARSAT) 

 
8. สรุป 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ท่ี เพื่อการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรระดับจังหวัด ไดให
ขอสนเทศเชิงพ้ืนที่หลักประกอบดวย 1)พืน้ที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ(ขาว ออย และมันสําปะหลัง) 
2)พื้นที่ปาอนรุักษ 3)พื้นทีช้ั่นคุณภาพลุมน้ํา 4)พื้นที่คุมครองเกษตรกรรม 5)พื้นที่แสดงลําดับความสําคัญที่ควร
ไดรับการฟนฟู(ปาไม) 6)พื้นท่ีเสี่ยงภยัแลง 7)พื้นที่แสดงขอบเขตน้ําทวม และขอสนเทศเหลานี้ไดใหรายละเอยีด
ในระดับจังหวดั(อุดรธานี หนองบัวลําภ ูหนองคาย และเลย) นอกจากนี้ยังใหขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบอื่นๆ เชน 
เสนทางคมนาคม ขอบเขตการปกครอง ลาํน้ํา และแหลงน้ํา ท่ีสามารถนํามาใชแสดงประกอบรวมไดเปนอยางด ี
ทําใหผูใชสามารถเขาใจถึงสภาพพืน้ที่รับผดิชอบไดมากขึ้น  
 ระบบสนับสนุนที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้มีความสําคัญและจําเปนมาก เนื่องจากไดนําขอมูลตางๆ มากมาย มา
สังเคราะหหรอืประมวลผล ใหเปนขอสนเทศเฉพาะดาน พรอมสนับสนุนการจัดทําแผนการใชประโยชน
ทรัพยากรระดบัจังหวัด ใหมคีวามยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมทั้งสามารถนําไปสนับสนุนงานของ POC ไดเปน
อยางดี และมคีวามจําเปนทีจ่ะตองไดรับการพัฒนาระบบสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ที่ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนนิงานวิจยัครั้งนี ้  
 
10. บรรณานุกรม 
กรมชลประทาน.  แผนที่ขอบเขตชลประทานในรูปขอมลูดิจิตอล.  2546. 
กรมแผนที่ทหาร.  แผนทีภู่มปิระเทศ มาตราสวน 1:50,000 ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวลําภ ูอุดรธานี 

และหนองคาย.  กรุงเทพฯ.  2512-2538. 
กรมพฒันาที่ดนิ.  แผนท่ีกลุมชุดดินจังหวดัเลย หนองบวัลําภู อุดรธานี และหนองคาย. กรุงเทพฯ. 2532-2535. 
ศูนยขอมูลขอสนเทศ.  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแลงภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม.  2543" 
ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  แผนทีข่อบเขตน้ําทวมภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ป 2544, 2545, 2546. ศูนยคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2544-2546. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  โครงการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอมูล การพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่นเพื่อการบริหาร. กรุงเทพฯ.  2546. 
สํานักงานสถติิแหงชาติ.  แผนทีแ่สดงเขตอําเภอ ตําบล เทศบาลและขอมูลพื้นฐาน ของจังหวัด พ.ศ. 2543.  

กรุงเทพฯ.  2543 
ESRI.  Using Avenue Manual.  USA, 1996. 
ESRI.  Using ArcView GIS Manual. USA, 1996.  
 


