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โครงการวิจัยการจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดนานเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม อยางยัง่ ยืน
ปงบประมาณ 2548
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบัติ อยูเมือง Asst. Prof. Sombat Yumuang, Ph.D.
บทคัดยอ
เนื่องดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดํ าเนิน งานโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาไปยังจังหวัดนาน และยังจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ
ตําบลไหลนาน อําเภอเวี ยงสา ซึ่ง พื้นที่ดัง กลาวเปน พื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม รวมถึงคุ ณค าทางขนบธรรมเนีย มประเพณีตาง ๆ ที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน จนควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิตดังกลาวใหคงอยูชั่วลูกชั่ว
หลาน อันจะเปนการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนใหมีความเขมแข็ง และเปนภูมิตานทานของทองถิ่น
ในการที่จะผลักดันหรือตอสูกับปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช
อยางไมถูกตอง จนเกินภาวะสมดุลแหงธรรมชาติ ตลอดจนกากของเสียตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช
วัตถุดิบตาง ๆ ในภาคการเกษตร หรือภาคอุสาหกรรม ก็ตามลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรอยาง
ไมคุมคาและไมถูกวิธี ซึ่งทางคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และตระหนักถึงปญหาเหลานี้
เปนอยางมาก จึงไดดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ที่ยังพอมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเปนตัวอยางใน
พื้นที่อื่น ๆ ที่จะสามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใช โดยเครื่องมือที่เรียกวา ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) ที่จะตองใหความสําคัญกับสภาพพื้นที่
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง โดยไดจัดระดับการพัฒนาของหมูบานจากขอมูล
กชช.2ค ป 2538 และ 2546 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมกับสภาพการใชประโยชน
ที่ดิ น ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงในระยะเวลา 7 ป ที่ผ านมา พบว ามี ห มู บา นที่ มีร ะดั บ การพัฒ นา
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากจํานวน 68 หมูบาน หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นปาน
กลางจํ านวน 113 หมูบาน หมูบานที่มีระดับ การพัฒนาไมเ ปลี่ ยนแปลงจํานวน 346 หมูบาน
หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแยลงปานกลางจํานวน 40 หมูบาน หมูบานที่มีระดับการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงแยลงมากจํานวน 10 หมูบาน เมื่อพิจารณารวมกับการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินพบวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปาที่ลดลง
เปลี่ยนเปน พื้ นที่ เ กษตรกรรม และพื้น ที่ เมื องมากขึ้น ความเปน จริง ที่เกิ ด ขึ้น เมื่อพื้นที่ป ามีก าร
เปลี่ยนแปลงลดลงในระยะเวลาเพียง 7 ป ซึ่งลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลง
* ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รอยละ 2.90 ซึ่งถื อวาลดลงไปมากเกิน ความสมดุลตอระบบนิ เวศ ผลที่เ กิ ดขึ้นอาจจะใชเวลา
พอสมควรจนมนุ ษยไมอาจที่จะรับรูได และไมสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหากธรรมชาติเสีย
สมดุล การเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ ลวนเปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกิดขึ้น
และคงอยูได หากมนุษยไมไปเปนผูกระตุนใหเกิดเร็วขึ้น ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจอยางถองแทเปนสิ่งที่ควรตะหนักใหมนุษยรักษาสมดุลธรรมชาติไว การ
ทําลายทรัพยากรตาง ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคายอมสงผลเสียตอ
มนุษ ยซึ่ ง เปน ผูบ ริโ ภคลําดับ สุ ด ท ายอย างแน น อน โดยโครงการดัง กลาวได เ ป น สวนหนึ่งของ
โครงการวิจัยแมบท เรื่อง “การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดนาน” เพื่อให
องคความรู ที่เกิ ดขึ้ น สามารถที่จะนําไปดําเนินการพัฒนาใหเปนศูน ยระดมความคิดอยางเปน
วิชาการและตอเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะเปนตนแบบการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ของ
ประเทศไดตอไป
คําสําคัญ ภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) ,การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
ขอมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial Data) , การบริหารจัดการ (Management)
บทนํา
ลักษณะโครงการเปนงานวิจัยที่อธิบายปรากฏการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคม โดยวิธีทางภูมิสารสนเทศที่อาศัยความเชื่อมโยงกันของขอมูล ที่สามารถหา
เหตุและผลเชิ งวิ ทยาศาสตร ได ซึ่ง องคความรูที่เ กิด ขึ้น จะเปน เครื่องมือที่ ใชสนับ สนุน ดานการ
บริหารจัดการตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของจุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย ที่จะสราง
เครือขายองคความรู ใหเกิดขึ้ นในชุมชนต าง ๆ เพื่อสรางบุคคลรุนใหมให เกิ ดขึ้ นในชุมชน ที่จ ะ
พัฒนาทองถิ่นของตนใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(efficiency) ยั่งยืน (sustainability) และเปนธรรม (equity) ซึ่งทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
ดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดนาน และยังจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ชั้นสูงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่
ยั ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ทั้ ง ทางด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง คุ ณ ค า ทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธซึ่งกันและกัน จนควรคาแกการอนุรักษ
และสืบทอดวิถีชีวิตดังกลาวใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน อันจะเปนการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง และเปนภูมิตานทานของทองถิ่นในการที่จะผลักดันหรือตอสูกับปญหาตาง ๆ อาทิ
ปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใชอยางไมถูก ตอง จนเกินภาวะสมดุลแหงธรรมชาติ
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ตลอดจนกากของเสี ย ต า ง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น จากการใชวัต ถุ ดิ บ ตาง ๆ ในภาคการเกษตร หรื อภาค
อุสาหกรรม ก็ตามลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรอยางไมคุมคาและไมถูกวิธี ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็
จะไมตางกับการที่รัฐบาลตองลงทุนเปนเงินจํานวนมหาศาล เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาวทีเ่ กิดขึน้
เชน การจัดสรางโรงงานบําบัดกากของเสียตาง ๆ ที่จะตองสรางใหสามารถรองรับกากของเสียที่
นับวันจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ใหเพียงพอ ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ไมถูกตอง และไมเปนการ
คุมที่จะตองดําเนินการแบบนี้อยูตลอดเวลา นอกจากนี้แลววิถีชีวิตของคนในชุมชนยังมีโอกาสที่จะ
ถูกกลืนกินไปกับกระบวนการหรือเทคนิคสมัยใหมที่เปนประโยชนเพียงแคในเบื้องตนเทานั้น แตใน
ระยะยาวจะเกิดปญหามากกวา เนื่องจากไมคํานึงถึงศักยภาพของการพัฒนาที่แทจริงตามพื้นที่ ที่
มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชุมชน ตัวอยางเหลานี้เปนบทเรียนที่เกิดขึ้นแลวในหลายพื้นที่ เชน ใน
จังหวัดขอนแกน ซึ่งเคยมีปญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดขึ้นทางน้ําสงผลให
สัตวน้ําจํานวนมากตองตายลงไปอยางนาเสียดาย หรือที่จังหวัดลําปาง กรณีของโรงงานผลิตไฟฟา
แหงหนึ่ง ซึ่งปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศ ทําใหมีปญหากับระบบทางเดินหายใจ
และที่เห็นไดชัดเจนอยางกรณีของกรุงเทพมหานคร หรือเมืองอุตสาหกรรมตาง ๆ ลวนแลวแตเปน
การแกไขปญหาที่ปลายเหตุกันทั้งสิ้น ซึ่งทางคณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และตระหนักถึง
ปญหาเหลานี้เปนอยางมากวา จะเปนตัวเฟองหนึ่งที่ไมไดคุณภาพ ที่จะขับเคลื่อนไปสูภาวะที่เปน
อันตรายต อประเทศชาติ จึง ไดดําเนิ นงานวิจั ยในพื้นที่ที่ยังพอมีศั กยภาพในการพัฒนาเพื่อเปน
ตัวอยางในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะสามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใช โดยเครื่องมือที่เรียกวา ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) ที่จะตองใหความสําคัญกับ
สภาพพื้นที่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก โดยโครงการนี้ไดเปนสวนหนึ่งของ
โครงการวิจัยแมบท เรื่อง “การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดนาน” เพื่อให
องคความรู ที่เกิ ดขึ้ น สามารถที่จะนําไปดํ าเนินการพัฒนาใหเปนศูน ยระดมความคิดอยางเปน
วิชาการและตอเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนตนแบบการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ของ
ประเทศไดตอไป การดําเนินงานโครงการดังกลาวนี้ก็เพื่อศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เชิงพื้นที่และความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอยางยั่งยืน จากขอมูลที่ใชเปน
ตัวกําหนดในการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีความสัมพันธกันกับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยจัดทํา
และสรางระบบขอมูลเชิงพื้นที่ตาง ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนที่ดินซึ่งเปนทรัพยากรพื้นฐาน
หลักทางภาคการผลิตของประเทศและดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากรในชวงระหวางป 2538
ถึง ป 2546 ซึ่ง นํ ามาใชเ ป นข อมูลทุ ติย ภูมิพื้น ฐานร วมในการวิเ คราะหท างระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคม
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สถานภาพ / สภาพ
ปญหาในพื้นที่
ตามชวงเวลา
(Asset – Maps
2 Periods of time)

การมีสวนรวมของประชาชน

กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนดําเนินการ
1. ทําการศึ ก ษาแนวคิด ที่เ กี่ย วของกับ การพัฒนาเชิ ง พื้ นที่ และความสัมพัน ธ ท างดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน โดยอางอิงแนวคิดจากองคการ
สหประชาชาติที่มีทัศนะตอการพัฒนาอยางยั่งยืน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการศึกษา
2. ทําการรวบรวมขอมูลที่เ กี่ย วของทั้งหมดเพื่อใชป ระมวลผลโดยแบงข อมู ลออกเปน 2
ลักษณะ ไดแก
2.1 ขอมูลเชิง พื้นที่ท างทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ขอมูลพื้นฐาน 10 ชั้นขอมูล ไดแก
 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
 การใชประโยชนที่ดนิ (Landuse)
 ธรณีวิทยา (Geology)
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 ปาไม (Forest)
 ทรัพยากรน้ํา (Water)
 สภาพอากาศ (Weather)
 ดิน (Soil)
 ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration)
 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)
 ตําแหนงสถานที่สําคัญ
ซึ่งขอมูลดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล ไดแก กรมแผน
ที่ท หาร กรมพัฒนาที่ ดิ น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุท ยานแหงชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมอุตุนิยมวิทยา เปนตน
2.2
ขอมูลเชิงอรรถาธิบายดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่สําคัญ ไดแก
 ประชากร เชน จํานวนประชากรรายหมูบาน ความหนาแนน
 การศึกษา เชน ระดับการศึกษา การอานออกเขียนได
 สุขภาพ เชน การใหบริการสาธารณสุข
 ยาเสพติด เชน กิจกรรมปองกัน จํานวนผูติดยารายหมูบาน
 การประกอบอาชีพ เชน ปจจัยการผลิต รายได
 เครื่องมือและที่ทํากิน เชนสภาพที่ทํากิน จํานวนเครื่องมือและเครื่อง
ทุนแรง
 แรงงาน เชน อัตราคาจาง จํานวนผูวางงาน
 รายไดประชากร เชนรายไดตามประเภทอาชีพ
 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 การบริการสาธารณะ เชน ธนาคารขาว ที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร
บริการโทรศัพทสาธารณะ
ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดรับความอนุเคราะหจากกรมการพัฒนาชุมชน
3. จัดทํารายงานความกาวหนา
4. ทํ า การศึ ก ษาถึ ง ความสัม พั น ธ ร ะหวา งข อ มู ล ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
เศรษฐกิจ และสังคม และการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนที่ดินที่มีความสัมพันธกันในทาง
เศรษฐกิจ และสังคมระหวางป 2538 ถึง ป 2546 จากขอมูลทุติยภูมิในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) เพื่อทําการวิเคราะหความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ดานใหเกิดความเหมาะสม และจะใช
ผลการศึก ษานี้อธิบ ายถึ งระดับ การพั ฒนาในพื้น ที่ วามีความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ด าน
หรือไม โดยแสดงไวเ ปน เขตพื้ น ที่ระดั บ การพั ฒนา ซึ่ง จะใช เ ครื่องชี้ วัด ที่อางอิ งมาตรฐานกั น
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โดยทั่วไปเป นสวนหนึ่งในการพิจารณาวิ เคราะหรวมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดนาน และจะใชผลการวิเคราะหนี้เปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
5. ออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และฐานขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยประกอบดวย Data Structure และ Data Dictionary เพื่อใชเปน
ขอมูลอางอิง สืบคน และวิเคราะห อันจะเปนการตอยอดผลการศึกษาตอไป
6. ติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมถึงระบบฐานขอมูลที่ไดจัดสร างขึ้นลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ไดมีการจัดหาโดยโครงการวิจัยแมบทดังกลาว
7. เสนอแนวทางนโยบาย ในการจัดการเชิงพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
รวมถึงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนพลวัต
8. จัดทํารายงานผลการศึกษา และ ระบบฐานขอมูล ที่บันทึกลงแผน CD – ROM โดย
แบงเปนรายงานขั้นกลาง และรายงานฉบับสมบูรณตามแผนงาน
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ผลการศึกษา

แผนที่แสดงระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหมูบาน จังหวัดนาน ป 2538
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แผนที่แสดงระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหมูบาน จังหวัดนาน ป 2546
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แผนที่แสดงระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของการพัฒนารายหมูบาน จังหวัดนาน
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แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินปพ.ศ. 2538 จังหวัดนาน
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แผนที่แสดงการซอนทับขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จากพื้นที่ปาพ.ศ. 2538 เปนพื้นที่อื่น ๆ ปพ.ศ. 2545 และ
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในระดับตาง ๆ

12

แผนที่แสดงการซอนทับขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จากพื้นที่อื่น ๆ พ.ศ. 2538 เปนพื้นที่ปา ปพ.ศ. 2545 และ
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในระดับตาง ๆ
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จากการวิเคราะหพบวามีหมูบานทีม่ ีระดับการพัฒนาเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ มากจํานวน 68
หมูบาน หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขนึ้ ปานกลางจํานวน 113 หมูบาน หมูบานที่มี
ระดับการพัฒนาไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 346 หมูบาน หมูบ านที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแย
ลงปานกลางจํานวน 40 หมูบาน หมูบ านที่มีระดับการพัฒนาเปลีย่ นแปลงแยลงมากจํานวน 10
หมูบาน
เมื่อพิจารณารวมกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทดี่ ินพบวามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่ พื้นที่ปาที่ลดลง เปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่
เมืองมากขึ้น ความเปนจริงทีเ่ กิดขึ้นเมื่อพื้นที่ปามีการเปลีย่ นแปลงลดลงในระยะเวลาเพียง 7 ป ซึ่ง
ลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลงรอยละ 2.90 ซึ่งถือวาลดลงไปมากเกินความ
สมดุลตอระบบนิเวศ ผลทีเ่ กิดขึ้นอาจจะใชเวลาพอสมควรจนมนุษยไมอาจทีจ่ ะรับรูได และไม
สนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหากธรรมชาติเสียสมดุล การเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ ลวน
เปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกิดขึ้น และคงอยูได หากมนุษยไมไปเปนผูกระตุน ใหเกิด
เร็วขึ้น ดังนัน้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจอยางถองแทเปนสิ่งที่
ควรตะหนักใหมนุษยรกั ษาสมดุลธรรมชาติไว การทําลายทรัพยากรตาง ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
การใชทรัพยากรอยางไมรูคณ
ุ คายอมสงผลเสียตอมนุษยซงึ่ เปนผูบ ริโภคลําดับสุดทายอยาง
แนนอน
วิจารณผลการศึกษา
ผลการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ทางคณะผูวิจยั ดําเนินการภายใตเงือ่ นไขและขอจํากัดดังนี้
1. ขอมูลเชิงอรรถาธิบายนัน้ จะพิจารณาจากขอมูลทุติยภูมิเปนสําคัญที่สามารถนําเสนอในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรได
2. ขอมูลที่ใชเปนแผนที่ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีระดับความถูกตองที่มาตรา
สวน 1:50,000 และที่ 1:250,000
3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคม ไดรับความอนุเคราะหจากกรมการพัฒนาชุมชนสวนหนึ่ง และ
อีกสวนหนึ่งไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของทีเ่ ปนขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากเอกสาร
รายงาน และเครือขายทางอินเตอรเน็ต
4.การกําหนดระดับการพัฒนาอางอิงจากผลการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทใี่ ชขอมูล
อางอิงเทาที่สามารถจัดหาไดตามปจจัยตาง ๆ ที่ใชเปนตัวกําหนดในการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
อางอิงตามทัศนะขององคการสหประชาชาติ โดยคาความสําคัญของปจจัย จะพิจารณาในดาน
ของเศรษฐกิจ สังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีคาความสําคัญเทากัน
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สรุปผลการศึกษา
เมื่ อพิจารณาผลการศึก ษาการเปลี่ยนแปลงที่เ กิ ด ขึ้น พบวาหมูบ านที่มีระดั บ การ
พัฒนาไมเปลี่ยนแปลงมีจํานวนถึง 346 หมูบานหรือคิดเปนรอยละ 59.96 ของจํานวนหมูบาน
ทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นปานกลาง และหมูบานทีม่ ี
ระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก มีจํานวน 113 และ 68 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 19.58
และ 11.78 ตามลําดับ สวนหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแยลงปานกลาง และหมูบาน
ที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแยลงมาก มีจํานวน 40 และ 10 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 6.93
และ 1.73 ตามลําดั บ จะเห็น ไดวามีหมูบานที่มีระดับการเปลี่ ยนแปลงที่ดีขึ้นมีจํานวนมากกวา
หมูบานที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงที่แยลง ซึ่งผลการศึกษานี้เปนเพียงขั้นตนเทานั้นที่นําขอมูลตาง
ๆ ที่เกี่ยวของเขามาวิเคราะห จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบขอมูลโดยการออกสํารวจทาง
ภาคสนามเพื่อเก็บตั วอยางหมู บานที่นาสนใจ เช นมีการกระจุก ตัวของหมูบานที่มีทั้ง ระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและแยลง อยูในบริเวณเดียวกัน หรือหมูบานที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนปานกลาง
ในป 2538 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนอยในป 2546 ซึ่งพบเพียงแค
หมู บา นเดีย ว เป น ต น โดยการศึ ก ษาเพิ่ม เติ มนี้ จ ะเปน โครงการวิจั ย ต อเนื่อ งเพื่ อต อยอดผล
การศึกษาในปงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ยังพบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปน
อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปาที่ลดลง เปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เมืองมากขึ้น
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ปามีการเปลี่ยนแปลงลดลงเปนอยางมากในระยะเวลาเพียง 7 ป
ซึ่งลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลงรอยละ 2.90 ซึ่งถือวาลดลงไปมากเกิน
ความสมดุลตอระบบนิเวศ ผลที่เกิดขึ้นอาจจะใชเวลาพอสมควรจนมนุษยไมอาจที่จะรับรูได และ
ไมสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหากธรรมชาติเสียสมดุล การเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ
ลวนเปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกิดขึ้น ใหคงอยูไดตามธรรมชาติ หากมนุษยไมไป
เปนผูกระตุนใหเกิดเร็วขึ้น ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจ
อยางถองแทเปนสิ่งที่ควรตะหนักใหมนุษยรักษาสมดุลธรรมชาติไว การทําลายทรัพยากรตาง ๆ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคายอมสงผลเสียตอมนุษยซึ่งเปนผูบริโภค
ลําดับสุดทายอยางแนนอน
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