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การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                                                           
เพื่อการบริหารจัดการโรคไขหวัดนก ในประเทศไทย 
(GIS application for HPAI management in Thailand) 

โดย 
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สมบัติ อยูเมอืง และคณะทํางาน 

ศูนยวิจัยภูมสิารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรคไขหวัดนก หรือ HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) เปนโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza virus type A ในตระกูล Orthomyxoviridae  ซึ่งเปน 
RNA VIRUS ชนิดมีเปลือกหุม  โดยโรคไขหวัดนกจัดเปนโรคในกลุมของโรคอุบัติใหม 
(Emerging disease) หรือโรคอุบัติซ้ํา (Re-emerging disease)  ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในสัตวปก 
และสามารถติดตอสูคนไดโดยการสัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือติดเชื้อ แหลงของเช้ือโรคที่สําคัญ
ไดแก นกเปดน้ํา นกอพยพ และนกตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงรังโรคโดยไมแสดงอาการ แตใน
กลุมของเปด-ไกในฟารมและในบานสามารถติดเชื้อและแสดงอาการของโรคได โดยโรคไขหวัด
นกไดเร่ิมระบาดครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 โดยพบการระบาดในรอบแรก (23 ม.ค. – 24 พ.ค. 
2547) รวม 181 แหงใน 41 จังหวัด และการระบาดในรอบที่สอง (ก.ค. – พ.ย. 2547) ไดมีการ
ตรวจยืนยันพบเชื้อ 206 แหงใน 39 จังหวัด และไดมีการทําลายสัตวปกทั้ง 2 รอบไปกวา               
60 ลานตัว ถึงแมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนจะยังไมมากนักเม่ือเทียบกับโรค
ระบาดอื่นๆ คือมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตเพียงสิบกวาราย แตผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นถือไดวามากมายมหาศาล เพราะจากประมาณการความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากการทําลายไก การบริโภคไกในประเทศที่ลดลง รวมทั้งการยกเลิกการนําเขาไก
ของประเทศคูคารายใหญชั่วคราว คิดเปนเงินทั้งสิ้นมากกวา 6 หม่ืนลานบาท  

ปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกนั้น ถือไดวามีความซับซอนและเกี่ยวพัน
เชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ หลายดาน  การแกปญหาจึงตองการความรวมมือในการแกปญหา
รวมกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก โดยตองดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการระบาด
ของโรคไขหวัดนกสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
สําหรับในประเทศไทย นักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังมีขอจํากัดในการที่จะ
นําระบบขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคไขหวัดนก
ที่มีความสมบูรณอยูแลวในระดับหน่ึงของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และจากการ
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ศึกษาวิจัยของนักวิชาการ มาใชในการดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปนระบบดังกลาว
ขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก  

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) เพ่ือเปลี่ยนขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของดังกลาว ใหสามารถนํามาทําการสืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ดังกลาวในเชิงพ้ืนที่ ใหสามารถมองเห็นเปนภาพแผนที่ สามารถจําแนกปญหาดวยมุมมอง
ใหมๆ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขอมูล หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานผิด ๆ และสามารถทดลอง
สรางแบบจําลองเชิงพื้นที่เพ่ือกําหนดพื้นที่ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงไดอยางไดอยางเปนพลวัต 
(Dynamics) และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานในเชิงบูรณาการอยางเปนระบบ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และ
เฝาระวังการระบาดของโรคไขหวัดนกสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกต (GIS Application) สําหรับใชเปน
ตนแบบในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวัง
การเกิดโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ที่สามารถ 

2.1  สืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ 
2.2  จัดทําแบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพ้ืนที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก 

 

3. ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
ทางคณะทํางานไดสรุปขั้นตอนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยไวในรูปที่ 1 ที่

ประกอบไปดวยขั้นตอนหลักของ 
 

3.1  การรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการโรค
ไขหวัดนก  
โดยรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคไขหวัดนก รวมทัง้

ขอมูลพ้ืนฐานทางดานกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary) ที่หนวยงานภาครัฐจัดทําขึ้น โดยนํามาประมวลผลและปรับรูปแบบ (Format) เพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (GIS Database) ใหเปนระบบเดียวกัน และทําการ
ตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนงใน GIS เพ่ือใหสามารถเรียกใช วิเคราะห ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนที่รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการควบคุม การปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนก สามารถจําแนกประเภท
ของขอมูลในฐานขอมูลไดดังนี้   
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• ขอมูลทางดานการระบาดของโรคไขหวัดนก เปนขอมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute 
Data) หรือขอมูล MIS ในรูปของตารางขอมูล (Table) ประกอบดวยขอมูลการ
ระบาดของไขหวัดนก ที่เผยแพรผาน www.dld.go.th ฐานขอมูลการเอ็กซเรย (X - 
Ray) ไขหวัดนก และฐานขอมูลการเฝาระวังและการสอบสวนโรคของกรมปศุสัตว 
ไดแก จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก จํานวนสัตวปกแตละประเภท ผลการตรวจ
เชื้อโรคไขหวัดนก (H5N1) ในป 2547 และ 2548  
 

 
 
 

รูปท่ี 1   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการ
โรคไขหวัดนกในประเทศไทย 

 
 
 

• ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของพื้นที่ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานทางดานลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่เพ่ือใชในการวิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลในดานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ โดยทางคณะทํางานไดทําการรวบรวมจากขอมูลที่จัดทําขึ้นโดย
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และนํามาประมวลผลเพื่อจัดรูปแบบใหอยูในระบบ
เดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีความทันสมัย ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ 
ไดแก  ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ ขอมูลขอบเขตการปกครองในระดับประเทศ 
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จังหวัด อําเภอและตําบล รวมถึงตําแหนงหมูบาน ขอมูลขอบเขตอาคารและ
สิ่งกอสราง ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน พ้ืนที่ลุมน้ําหลักและลุมนํ้ายอย ขอมูลเขตปา
ไม ขอมูลเสนทางการคมนาคม ขอมูลสถานที่ตั้งสําคัญ ขอมูลตําแหนงที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลแหลงน้ําและทางน้ํา เปนตน  

• ขอมูลพ้ืนฐานทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม ไดแก ขอมูลจากขอมูลพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค และ จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งคณะทํางานไดทําการปรับรูปแบบและเชื่อมโยงเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
(GIS Database) เพ่ือใหสามารถเรียกใช วิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลเชิง
พ้ืนที่ในดานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลในดานตางๆ เชน 
ขอมูลประชากร ขอมูลการประกอบอาชีพ ขอมูลความรูและการศึกษา ขอมูล
สุขภาพอนามัย ขอมูลการบริการสาธารณะ เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ขอมูลในระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งรวบรวมจากขอมูล 
ทุติยภูมิที่หนวยงานของกรมปศุสัตวจัดทําขึ้น ยังถือไดวาขาดความสมบูรณ  ซึ่งตองสํารวจ
เพ่ิมเติมอีกจํานวนมากในหลายรายการ โดยเฉพาะขอมูลทางดานการระบาดของโรคไขหวัดนก 
ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนตอการนําไปใชในการวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน การวางแผนและการกําหนดนโยบายในการควบคุม ปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค
ระบาดไขหวัดนก เชน ตําแหนงพิกัดของฟารมหรือสถานที่เลี้ยงสัตวปก รูปแบบของการเลี้ยง
สัตวปก ขอมูลผลการสอบสวนโรค ขอมูลเกี่ยวกับการอพยพของสัตวปก และขอมูลทางดานผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการฉีดพนยา รวมถึงการดําเนินมาตรการเชิงรุกตางๆ เปนตน 
ซึ่งขอมูลดังกลาว ทางหนวยงานและบุคลากรทีเกี่ยวของ ควรทําการสํารวจและจัดเก็บควบคูไป
กับการใช อุปกรณสํารวจพิกัดตําแหนงอางอิงของพื้นผิวโลก หรือ GPS (Geographic 
Positioning System) เพ่ือเก็บคาพิกัดของตําแหนงที่ตั้งของขอมูลหรือกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและประมวลผลในเชิงพ้ืนที่โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรไดตอไป  
 

3.2  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application)      
เพื่อการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เก่ียวของ และการจัดทํา     
แบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก 

 หลังจากขั้นตอนของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิง พ้ืนที่ ดังกลาวขางตน 
คณะทํางานไดทําการออกแบบและพัฒนารูปแบบในการวิเคราะหและประมวลผล และการจัดทํา
แบบจําลอง (Model) ในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนกจากผลการศึกษาของ 
FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations) ในรูปของโปรแกรม
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) ซึ่งพัฒนาขึ้นบนโปรแกรมระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร Arc View โดยภาษา Avenue Script เพ่ือใหผูใชสามารถเรียกใช 
เชื่อมโยง วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
รูปแบบหนาจอ เมนู และปุมควบคุมที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรมประยุกตดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2  ภาพหนาจอโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แสดงเมนู และปุมควบคุม และการ
เชื่อมโยงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ และแสดงผลการจัดทําแบบจําลอง (Model)
เชิงพ้ืนที่ในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก ตามผลการศึกษาของ FAO (ขอมูล
พ้ืนที่รูปปด (Polygon) ไลเฉดสีเหลืองเขม – ออน แสดงระดับความเสี่ยงไขหวัดนก) รวมกับ
ขอมูลการระบาดของไขหวัดนก (ธงสีแดง - เขียว) 

 

 การเชื่อมโยงแบบจําลองมาใชในการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก ตาม
ผลการศึกษาของ FAO ในโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนการนําผลการ
วิเคราะหและการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดนก จาก Model ของ FAO ซึ่งเปนการ
วิเคราะหเชิงสถิติ (Logistic Regression) เพ่ือหาปจจัยที่มีนัยสําคัญตอการเกิดโรคไขหวัดนก 
และคาดการณแนวโนมระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคไขหวัดนกในแตละพ้ืนที่ มาเชื่อมโยง
และแสดงผลรวมกับขอมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการทดลองนําขอมูลตําแหนงจุดเกิด
โรคไขหวัดนก และขอมูลผลการวิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนกมาซอนทับกันน้ัน 
พบวา มีทั้งพ้ืนที่ที่สอดคลองและไมสอดคลอง กลาวคือในพื้นที่ที่ผลการวิเคราะหจาก FAO ระบุ
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วามีความเสี่ยงสูง ในบางพื้นที่กลับไมพบการเกิดโรคไขหวัดนก แตในบางพื้นที่ผลที่ไดรับก็
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

 อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหในเบื้องตนจาก Model ของ FAO ไดระบุถึงปจจัยที่
นาจะมีความสัมพันธกับการเกิดโรคไขหวัดนกไว 2 ปจจัย คือ เปดไลทุง และนาขาว ซึ่ง
นักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรออกแบบการวิจัย และจัดตั้งทีมวิจัยเพ่ือ
วิเคราะหปจจัยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนกดังกลาว โดยทําการทดลองและตรวจสอบ
ขอมูลภาคสนามในพื้นที่จริง เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวของอยางแทจริง
ตอระดับความเสี่ยงของการเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ที่อาจจะมีความหลากหลาย
และแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ ความสามารถในการคาดการณความเสี่ยงของพื้นที่ไดแมนยํา
มากยิ่งขึ้นเทาใด การควบคุม ปองกันและเฝาระวัง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรลงไปในพืน้ที่
ที่เปนเปาหมายที่แทจริงซ่ึงมีลําดับความสําคัญเรงดวน ยอมกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถคาดหวังตอประสิทธิผลในการแกปญหาโรคไขหวัดนกไดอยางตรงเปาหมายไดมากขึ้น 
ในอนาคต 
 

4. สรุปผลจากการศึกษาวิจัยในเบื้องตน 

4.1 ผลการวิเคราะห และการประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่เก่ียวของสถานการณ
ของการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกเชิงพื้นที่ในประเทศไทย จากการ
ประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Application) ที่
พัฒนาข้ึน  

 จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพ่ือทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ของขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การระบาดของโรค (ในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548) สามารถสรุปและ
นําเสนอสถานการณและแนวโนมการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ที่นาจะเปนประโยชน
สําหรับใหนักวิชาการ หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ที่จะใชเปนแนวทางในการวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลตอไป เพ่ือใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการ
ควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนกในประเทศไทย  

 จากการรวบรวมขอมูลทางดานการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 พบวามีการตรวจพบไขหวัดนกรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 1,748 จุด โดยตรวจพบในป 2547 (ก.ค. – ธ.ค.) จํานวนทั้งสิ้น 1,560 จุด และป 2548 
(ม.ค. – พ.ย.) จํานวนทั้งสิ้น 188 ตามลําดับ ซึ่งเดือนที่พบมากที่สุด คือ เดือนตุลาคม 2547 โดย
ตรวจพบจํานวนทั้งสิ้นถึง 748 จุด (รูปที่ 3) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว มีการตรวจพบเชื้อไขหวัด
นกในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ สอดคลองกับชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยมีสภาพอากาศ
คอนขางเย็น ซึ่งคาดการณกันวาเปนสภาพที่เชื้อไขหวัดนก สามารถเจริญเติบโตและแพร
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ขยายพันธุไดดี อยางไรก็ตาม หลังจากชวงเวลาดังกลาว ทางหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดดําเนิน
มาตรการในการควบคุมและกําจัดโรคอยางเขมขน โดยมีการทําลายสัตวปกในพ้ืนที่ตางๆ ใน
ระยะรัศมีที่พบเชื้อไขหวัดนก รวมทั้งสิ้นกวา 60 ลานตัว และมีการใชมาตรการในการฉีดพนยา
ฆาเชื้อ ในบริเวณพ้ืนที่หรือโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก รวมทั้งขึ้นทะเบียนและควบคุมการขนยาย
สัตวปกอยางเขมงวด ทําใหในชวงเวลาเดียวกันของป 2548 จํานวนการตรวจพบเชื้อไขหวัดนก
ลดลงอยางเห็นไดชัด โดยในเดือนตุลาคม 2548 มีการตรวจพบเชื้อไขหวัดนกเพียง 29 จุด          
(รูปที่ 3 และ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3   กราฟแสดงผลการตรวจพบเชื้อไขหวัดนก (H5N1)ตามชวงเวลารายเดือน (ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2548) ในประเทศไทย 

 

   
เดือนตุลาคม 2547 พบเชื้อท้ังสิ้น 748 จุด เดือนตุลาคม 2548 พบเชื้อท้ังสิ้น 29 จุด 

 

รูปท่ี 4   แผนที่แสดงการกระจายตัวของผลการตรวจเชื้อไขหวัดนกในประเทศไทย เปรียบเทียบระหวาง
เดือนตุลาคม 2547 และเดือนตุลาคม 2548 



ผศ.ดร.สมบัติ อยูเมือง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                                                      www.gisthai.org 

 
8 

 

 จากการวิเคราะหทิศทาง แนวโนม และการกระจายตัวของการระบาดของโรค
ไขหวัดนกดังแสดงขางตน ทางคณะทํางานไดทําการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดนก โดยโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูล           
เชิงพ้ืนที่ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) และ
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคไขหวัดนกที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม           
เพ่ือวางแผนในการเฝาระวัง การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาไดอยางสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของแตละพื้นที่ไดอยางตรงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สําหรับความสามารถของโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่มี
ระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของที่ไดจัดทําขึ้นน้ัน สามารถนํามาใชทําการวิเคราะหขอมูล 
เชิงพ้ืนที่ไดในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การสรางแนวกันเขต (Buffer) ในรัศมี 5 กิโลเมตร
รอบหมูบานที่มีการทําลายสัตวปก ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเปนจุดตรวจพบโรคหรือสงสัยวา
จะเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก และนําผลที่ไดไปซอนทับกับขอมูลจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง
สัตวปก โดยใช Buffer เปนตัวเลือก (Selected by theme) จากโปรแกรมประยุกต  GIS จะ
พบวามีพ้ืนที่ที่ตองใชมาตรการในการสํารวจและทําลายสัตวปกทั้งสิ้นกวา 6,531.09 ตาราง
กิโลเมตร และพบวาในบริเวณดังกลาวจะมีเกษตรกรผู เลี้ยงสัตวปกที่ไดรับผลกระทบ                    

จากมาตรการทําลายสัตวปก จํานวนทั้งสิ้นถึง 101,359 ราย  (รูปที่ 5) 

  

การสรางบัฟเฟอรรอบหมูบานท่ีมีการทําลายสัตว
ปกในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร  

ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก          
จําแนกรายหมูบาน (คน) 

รูปท่ี 5  ตัวอยางการใชโปรแกรมประยุกต GIS ทําการสรางแนวกันเขต (Buffer) ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบ
หมูบานที่มีการทําลายสัตวปกซึ่งเปนจุดตรวจพบโรคหรือสงสัยวาจะเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดนก และนําผลที่ไดไปซอนทับกับขอมูลจํานวนเกษตรกรที่เล้ียงสัตวปกในพื้นที่ 10 
จังหวัดของภาคกลาง 
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 และเม่ือทดลองทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่จากโปรแกรมประยุกต  GIS โดยใช
เทคนิค Assign Data by Location ระหวางชั้นขอมูลของหมูบานที่มีการทําลายสัตวปก และ
ขอมูลทางดานการใชประโยชนที่ดิน จะพบวา ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่มีการทําลายสัตว
ปกจากการตรวจพบโรคไขหวัดนก มากที่สุด คือ การใชประโยชนที่ดินประเภทนาขาว ซึ่งมีถึง 
48 หมูบาน รองลงมาคือการใชประโยชนที่ดินแบบหมูบาน มีจํานวน 36 หมูบาน และลําดับ
รองลงมาคือ นาขาวในเขตชลประทาน มีจํานวน 29 หมูบาน ซึ่งจะสังเกตไดวา พ้ืนที่การใช
ประโยชนที่ดินแบบนาขาว คือพ้ืนที่ที่สําคัญที่เปนพ้ืนที่ที่ควรเฝาระวัง เพราะมีสถิติการตรวจพบ
โรคไขหวัดนกมากที่สุด ดังแสดงตัวอยางขอมูลและผลการวิเคราะหดังรูปที่ 6 
 

  
ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินและตําแหนงหมูบาน
ท่ีมีการทําลายสัตวปก (จุดสี่เหลี่ยมสีเหลือง) 

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดิน         
ประเภทนาขาว ในพื้นท่ีศึกษา 10 จังหวัด 

 

รูปท่ี 6  ตัวอยางการใชโปรแกรมประยุกต GIS ทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Assign Data by Location 
ระหวางชั้นขอมูลของหมูบานที่มีการทําลายสัตวปกและขอมูลทางดานการใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
หาความสัมพันธกัน ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดของภาคกลาง 

 

 และเมื่อทําการวิเคราะหเชื่อมโยงกับจํานวนประชากรรายหมูบานในพื้นที่ดังกลาว
ขางตน (อางอิงขอมูลพ้ืนฐานในระดับหมูบาน (กชช.2ค) ซึ่งสํารวจโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ในป 2547) ที่มีการทําลายสัตวปกจากมาตรการกําจัดสัตวปกในระยะรัศมี 
5 กิโลเมตรที่มีการตรวจพบโรคไขหวัดนก พบวามีจํานวนประชากรที่อยูในขายไดรับผลกระทบ
จํานวนทั้งสิ้นกวา 732,559 คน ซึ่งอยูในขายที่ตองเรงประชาสัมพันธใหความรู และสรางความ
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เขาใจในวิธีปฏิบัติและรับมือกับการระบาดของโรคไขหวัดนก รวมถึงการใหความชวยเหลือ
ครอบครัวของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกอยางเรงดวน 
 

4.2 การจัดทําแบบจําลองการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ ตอการเกิดโรค
ไขหวัดนก 

 จากตัวอยางการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังกลาวขางตนซ่ึงแสดงถึงสภาพการ
กระจายตัวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกใน 10 จังหวัดภาค
กลาง จะพบวาถึงแมเชื้อไขหวัดนกจะสามารถพบไดในเกือบทุกพื้นที่ แตจะมีรูปแบบของการ
กระจายตัว ความหนาแนนและความรุนแรงของสภาพปญหาที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
เง่ือนไขและปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ หากสามารถระบุถึงเง่ือนไข
และปจจัยที่สงผลตอระดับความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางถูกตอง ก็สามารถจะประเมินระดับความ
เสี่ยงของแตละพื้นที่ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการวางแผนในการควบคุม 
ปองกันและการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคระบาดไขหวัดนก ที่จะสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถทุมเทและจัดสรรทรัพยากร ลงไปยังพื้นที่แปรผัน
ตามระดับความเสี่ยงและสภาพความรุนแรงของปญหาได เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่คุมคามากขึ้น 

 เม่ือพิจารณาถึงสภาพพื้นที่เพ่ือทําการวิเคราะหและสังเคราะหหาปจจัยและเง่ือนไข
ที่สงผลตอความสามารถในการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในหลายๆ พ้ืนที่ ในเบื้องตนพบวา
มีเง่ือนไขหลายๆ ประการที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การเลี้ยงสัตวปกใน
ระบบเปด สัตวพาหะที่สําคัญเชน เปดไลทุง (ซึ่งไมแสดงอาการเมื่อรับเชื้อไขหวัดนก โดย
สามารถแพรเชื้อและหากินไดอยางปกติ) ลักษณะการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ (เชน นาขาว 
หรือพ้ืนที่ชุมนํ้า ซึ่งเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อไขหวัดนก) เปนตน ทางคณะทํางานจึงไดทํา
การออกแบบและพัฒนาแบบจําลองในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัด
นก โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) ดวยเทคนิคการ
ซอนทับ (Overlay) ขอมูลเชิงพื้นที่ในดานตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอระดับความเสี่ยง และ
ประมวลผลเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของพื้นที่ดวยเทคนิคการตัดสินใจดวยวิธีการใหอันดับและ
น้ําหนัก (Rate and Weight: Linear Additive Rules) ซึ่งเปนการพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจใหกับผูใชสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แตความถูกตองและความแมนยํานั้นขึ้นอยูกับผูใช ซึ่งเปนผูทําการคัดเลือกขอมูลที่
จะนํามาวิเคราะหและประมวลผล และทําการกําหนดอันดับ (Rate) และใหน้ําหนัก (Weight) กับ
ขอมูลแตละตัว โดยผูใชตองเปนผูตัดสินใจเองวาจะใชตัวแปรใดและจะใหน้ําหนักและอันดับ
อยางไร ซึ่งนักวิชาการ บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปทําการวิจัยตอยอดเพื่อ
ทําการวิเคราะห สังเคราะห และทําการทดลองในภาคสนาม เพ่ือกําหนดปจจัยเสี่ยง และ
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กําหนดคาของอันดับและนํ้าหนักที่เหมาะสมสําหรับแตละปจจัยตอไป ไดอยางเปนพลวัต 
(Dynamics) 

 ตนแบบของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นรวมกับโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซึ่งประกอบดวยเมนู และปุมควบคุม ที่สนับสนุนการทํางานของผูใชในการคัดเลือก
ปจจัย การใหอันดับและน้ําหนัก รวมทั้งการวิเคราะหเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงของพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (รูปที่ 7 และรูปที่ 8) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

รูปท่ี 7  รูปแสดงหนาจอของเมนู และปุมควบคุมการทํางานของแบบจําลองการ วิเคราะหความเสี่ยงใน
เชิงพ้ืนที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนกที่พัฒนาขึ้น รวมกับโปรแกรมประยุกต GIS 
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รูปท่ี 8  รูปแสดงตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนที่ตอการเกิดโรคไขหวัดนก ที่
ใช ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 3 ประเภท ไดแก ความหนาแนนของเปดไลทุง การใชประโยชนที่ดิน 
(ประเภทนาขาว) และ Buffer จากแมน้ําระยะ 250 เมตร (ไลเฉดสีเขียวเขม – ออน ตามระดับ
ความเสี่ยงมาก – นอย) 

5. ขอเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาวิจัยในลําดับตอไป  

 จากตนแบบการประยุกตใช GIS ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังการเกิดโรคระบาดไขหวัดนก ดังไดนําเสนอขางตน 
จะเห็นไดวาการเขาถึงขอมูลเชิงพื้นที่โดยโปรแกรมประยุกต GIS ที่สามารถวิเคราะหและ
ประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะชวยใหการทําความเขาใจกับสภาพปญหา การตั้ง
สมมุติฐาน รวมถึงการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการปญหาทั้งในเชิงรุกและเชิง
รับ สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 
ที่ตองอาศัยปฏิบัติการที่รวดเร็วในการควบคุมและกําจัดโรค ซึ่งการระบุตําแหนงของจุดตรวจ
พบโรค และการเขาถึงขอมูลสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็ว ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญ  

การดําเนินการในขั้นตอนตอไป คณะศึกษาจะทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต GIS ใหมีประสิทธิภาพรองรับการทํางานไดมากยิ่งขึ้น และมีระบบฐานขอมูล
ที่ครบถวน สมบูรณ สามารถรองรับความตองการในการบริหารจัดการและการแกไขปญหาการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานมีดังนี้  

ตัวอยางขอมูลผลการวิเคราะหพื้นที่เส่ียง
ไขหวัดนก จากปจจัยตางๆ ในเบ้ืองตน ดังน้ี 

 ความหนาแนนของเปดไลทุง 
 การใชประโยชนที่ดิน (นาขาว) 
 Buffer แมนํ้า ระยะ 250 เมตร 

 พบวาจุดเกิดโรคไขหวัดนก (จุดสี
แดง) จากขอมูลในเดือนตุลาคม 2547 น้ันมี
ความสอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาว (วงรีสี
แดง) คือ มักเกิดในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเปดไล
ทุงหนาแนน บนการใชประโยชนพื้นที่ดิน
ประเภทนาขาว ซ่ึงสวนใหญจุดเกิดโรคจะอยู
ในระยะรัศมี 250 เมตรจากแมนํ้าลําคลอง 
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 การปรับปรุง และเพิ่มเติมความครบถวนและความสมบูรณของระบบฐานขอมูล
เชิงพ้ืนที่ โดยขอมูลที่ยังไมมีพิกัดตําแหนง ซึ่งควรจัดเก็บขอมูลในภาคสนามโดย
ใชอุปกรณ GPS (Geographic Positioning System) เชน  
- ขอมูลตําแหนงที่ตั้งของฟารมหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และรูปแบบการเลี้ยง 
- ขอมูลผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การฉีดพนยาฆาเชื้อ การควบคุม
 การเคลื่อนยายสัตวปก การขึ้นทะเบียน และการประชาสัมพันธ เปนตน  
- ขอมูลเสนทางการอพยพสัตวปก 
- ขอมูลผลการสอบสวนโรค 
- ฯลฯ 

 การปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการ
เกิดโรคไขหวัดนก ใหสามารถวิเคราะหและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเนนการลดขั้นตอนการทํางาน และการเพ่ิมเติมองคความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญมาผนวกเขากับเง่ือนไขและวิธีการทํางาน (Procedure)  

 การทําวิจัยเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทางดานปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
ระบาดไขหวัดนกดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือจัดอันดับและใหน้ําหนัก
กับปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะเกี่ยวของกับระดับความเสี่ยงในการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดนก เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่โดยแบบจําลองใน
การวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ ตอการเกิดโรคไขหวัดนก  

 การประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing ) เชน 
ขอมูลภาพดาวเทียม เพ่ือปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพที่เกี่ยวของใหมี
ความทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ เชน ขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน และพ้ืนที่เกษตรกรรม เปนตน  

 การกําหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการรายงานขอมูล การวิเคราะห
และประมวลผล การนําเสนอขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ          
โดยระบบขอมูลและสารสนเทศในเชิงพ้ืนที่ตอผูบริหารประเทศ และการสื่อสารกับ
สาธารณชน เพ่ือลดผลกระทบ ความตื่นตระหนก และสรางความเขาใจอันดีใหเกิด
ขึ้นกับทุกฝาย  

 อยางไรก็ตาม GIS ก็เปนเพียงเครื่องมือชวยเหลือหรือสนับสนุนการทํางานของผูใช
เทานั้น ยอมไมสามารถสรางผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่ ดีใหเกิดขึ้นได หากไมมี
นักวิชาการและผูบริหารที่ใหความสําคัญและนําไปประยุกตใช ซึ่งประสิทธิผลในการนําไปใชที่
แทจริงน้ันยอมไมอาจละเลยเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานที่ดีขึ้นมารองรับ
ได เพราะ GIS ที่เปนระบบนั้นไมไดมีองคประกอบเพียงขอมูล และฮารดแวร/ซอฟตแวรเทานั้น 
แตยังตองมีองคกรและบุคลากรซึ่งมีเปาหมาย ความสามารถ และมีกระบวนการและขั้นตอนใน
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การดําเนินงานที่ชัดเจนมารองรับ โดยเฉพาะในภาพรวมของประเทศ ซึ่งตองการยุทธศาสตรใน
การแกปญหาระดับชาติ ที่ความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน รวมทั้งการบูรณาการองคความรูในดานตางๆ เขามาใชในการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ซึ่งภาครัฐควรพิจารณาจัดรูปแบบของหนวยงานกลางขึ้นมารองรับเพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยเฉพาะหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
ขาวสาร และการรายงานขอมูลในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห ประมวลผล และเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับขอมูลที่
ครอบคลุมและทันตอเหตุการณ เพ่ือใชในทําการสืบคน วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดังกลาว
ในเชิงพื้นที่ และนํามาใชการวางแผนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจรวมกันอยางเปนพลวัต 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลตอไป  

 
(แหลงขอมูลอางอิง: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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