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บทคัดยอ  

 เนื่องดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาไปยังจังหวัดนาน และยังจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมถึงคุณคาทางขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน จนควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิตดังกลาวใหคงอยูชั่วลูกชั่ว

หลาน อันจะเปนการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนใหมีความเขมแข็ง และเปนภูมิตานทานของทองถิ่น

ในการที่จะผลักดันหรือตอสูกับปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช

อยางไมถูกตอง จนเกินภาวะสมดุลแหงธรรมชาติ ตลอดจนกากของเสียตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช

วัตถุดิบตาง ๆ ในภาคการเกษตร หรือภาคอุสาหกรรม ก็ตามลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรอยาง

ไมคุมคาและไมถูกวิธี ซึ่งทางคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และตระหนักถึงปญหาเหลานี้

เปนอยางมาก จึงไดดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ที่ยังพอมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปนตัวอยางใน

พื้นที่อ่ืน ๆ ที่จะสามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใช โดยเคร่ืองมือที่เรียกวา ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) ที่จะตองใหความสําคัญกับสภาพพื้นที่ 

รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง โดยไดจัดระดับการพัฒนาของหมูบานจากขอมูล 

กชช.2ค ป 2538 และ 2546 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน รวมกับสภาพการใชประโยชน

ที่ดินที่มีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 7 ปที่ผานมา พบวามีหมูบานที่มีระดับการพัฒนา

เปล่ียนแปลงดีข้ึนมากจํานวน 68 หมูบาน  หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงดีข้ึนปาน

กลางจํานวน 113 หมูบาน หมูบานที่มีระดับการพัฒนาไมเปล่ียนแปลงจํานวน 346 หมูบาน 

หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงแยลงปานกลางจํานวน 40 หมูบาน หมูบานที่มีระดับการ

พัฒนาเปล่ียนแปลงแยลงมากจํานวน 10 หมูบาน  เม่ือพิจารณารวมกับการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินพบวามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่ปาที่ลดลง 

เปล่ียนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่เมืองมากข้ึน ความเปนจริงที่เกิดข้ึนเม่ือพื้นที่ปามีการ

เปล่ียนแปลงลดลงในระยะเวลาเพียง 7 ป ซึ่งลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลง

* ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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รอยละ 2.90 ซึ่งถือวาลดลงไปมากเกินความสมดุลตอระบบนิเวศ ผลที่เกิดข้ึนอาจจะใชเวลา

พอสมควรจนมนุษยไมอาจที่จะรับรูได และไมสนใจในส่ิงที่จะเกิดข้ึนตามมาหากธรรมชาติเสีย

สมดุล การเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ ลวนเปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกิดข้ึน 

และคงอยูได หากมนุษยไมไปเปนผูกระตุนใหเกิดเร็วข้ึน ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจอยางถองแทเปนส่ิงที่ควรตะหนักใหมนุษยรักษาสมดุลธรรมชาตไิว การ

ทําลายทรัพยากรตาง ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคายอมสงผลเสียตอ

มนุษยซึ่งเปนผูบริโภคลําดับสุดทายอยางแนนอน โดยโครงการดังกลาวไดเปนสวนหนึ่งของ

โครงการวิจัยแมบท เร่ือง “การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดนาน” เพ่ือให

องคความรูที่เกิดข้ึน สามารถที่จะนําไปดําเนินการพัฒนาใหเปนศูนยระดมความคิดอยางเปน

วิชาการและตอเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับการ

พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะเปนตนแบบการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ

ประเทศไดตอไป 

 

คําสาํคัญ ภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) ,การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) , การบริหารจัดการ (Management) 

 

บทนํา 
 ลักษณะโครงการเปนงานวิจัยที่อธิบายปรากฏการณทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคม โดยวิธีทางภูมิสารสนเทศที่อาศัยความเชื่อมโยงกันของขอมูล ที่สามารถหา

เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตรได ซึ่งองคความรูที่เกิดข้ึนจะเปนเคร่ืองมือที่ใชสนับสนุนดานการ

บริหารจัดการตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่จะสราง

เครือขายองคความรูใหเกิดข้ึนในชุมชนตาง ๆ เพื่อสรางบุคคลรุนใหมใหเกิดข้ึนในชุมชน ที่จะ

พัฒนาทองถิ่นของตนใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(efficiency) ยั่งยืน (sustainability) และเปนธรรม (equity) ซึ่งทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

ดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดนาน และยังจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี

ชั้นสูงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่

ยังมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  รวมถึงคุณคาทาง

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธซึ่งกันและกัน จนควรคาแกการอนุรักษ

และสืบทอดวิถีชีวิตดังกลาวใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน อันจะเปนการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง และเปนภูมิตานทานของทองถิ่นในการที่จะผลักดันหรือตอสูกับปญหาตาง ๆ อาทิ 

ปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใชอยางไมถูกตอง จนเกินภาวะสมดุลแหงธรรมชาติ 



 

 

3

ตลอดจนกากของเสียตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชวัตถุดิบตาง ๆ ในภาคการเกษตร หรือภาค

อุสาหกรรม ก็ตามลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรอยางไมคุมคาและไมถูกวิธี ผลลัพธที่เกิดข้ึนก็

จะไมตางกับการที่รัฐบาลตองลงทุนเปนเงินจํานวนมหาศาล เพ่ือที่จะแกไขปญหาดังกลาวทีเ่กดิข้ึน 

เชน การจัดสรางโรงงานบําบัดกากของเสียตาง ๆ ที่จะตองสรางใหสามารถรองรับกากของเสียที่

นับวันจะมีปริมาณมากข้ึนเร่ือย ๆ ใหเพียงพอ ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ไมถูกตอง  และไมเปนการ

คุมที่จะตองดําเนินการแบบนี้อยูตลอดเวลา นอกจากนี้แลววิถีชีวิตของคนในชุมชนยังมีโอกาสที่จะ

ถูกกลืนกินไปกับกระบวนการหรือเทคนิคสมัยใหมที่เปนประโยชนเพียงแคในเบื้องตนเทานั้น แตใน

ระยะยาวจะเกิดปญหามากกวา เนื่องจากไมคํานึงถึงศักยภาพของการพัฒนาที่แทจริงตามพ้ืนที่ ที่

มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชุมชน ตัวอยางเหลานี้เปนบทเรียนที่เกิดข้ึนแลวในหลายพ้ืนที่ เชน ใน

จังหวัดขอนแกน ซึ่งเคยมีปญหาในเร่ืองของส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดข้ึนทางน้ําสงผลให

สัตวน้ําจํานวนมากตองตายลงไปอยางนาเสียดาย หรือที่จังหวัดลําปาง กรณีของโรงงานผลิตไฟฟา

แหงหนึ่ง ซึ่งปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศ ทําใหมีปญหากับระบบทางเดินหายใจ 

และที่เห็นไดชัดเจนอยางกรณีของกรุงเทพมหานคร หรือเมืองอุตสาหกรรมตาง ๆ ลวนแลวแตเปน

การแกไขปญหาที่ปลายเหตุกันทั้งส้ิน ซึ่งทางคณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และตระหนักถึง

ปญหาเหลานี้เปนอยางมากวา จะเปนตัวเฟองหนึ่งที่ไมไดคุณภาพ ที่จะขับเคล่ือนไปสูภาวะที่เปน

อันตรายตอประเทศชาติ จึงไดดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ที่ยังพอมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปน

ตัวอยางในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่จะสามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใช โดยเคร่ืองมือที่เรียกวา ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) ที่จะตองใหความสําคัญกับ

สภาพพ้ืนที่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก โดยโครงการนี้ไดเปนสวนหนึ่งของ

โครงการวิจัยแมบท เร่ือง “การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดนาน” เพ่ือให

องคความรูที่เกิดข้ึน สามารถที่จะนําไปดําเนินการพัฒนาใหเปนศูนยระดมความคิดอยางเปน

วิชาการและตอเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับการ

พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนตนแบบการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ

ประเทศไดตอไป การดําเนินงานโครงการดังกลาวนี้ก็เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

เชิงพ้ืนที่และความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอยางยั่งยืน จากขอมูลที่ใชเปน

ตัวกําหนดในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธกันกับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยจัดทํา

และสรางระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่ตาง ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคม  นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงดานการใชประโยชนที่ดินซึ่งเปนทรัพยากรพื้นฐาน

หลักทางภาคการผลิตของประเทศและดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากรในชวงระหวางป 2538 

ถึง ป 2546  ซึ่งนํามาใชเปนขอมูลทุติยภูมิพื้นฐานรวมในการวิเคราะหทางระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 



 

 

4

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
               กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ขั้นตอนดําเนินการ 

1. ทําการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และความสัมพันธทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน โดยอางอิงแนวคิดจากองคการ

สหประชาชาติที่มีทัศนะตอการพัฒนาอยางยั่งยืน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการศึกษา 

2. ทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเพ่ือใชประมวลผลโดยแบงขอมูลออกเปน 2 

ลักษณะ ไดแก 

        2.1  ขอมูลเชิงพ้ืนที่ทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ประกอบดวย

ขอมูลพื้นฐาน 10 ชั้นขอมูล ไดแก 

 โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

 การใชประโยชนที่ดนิ (Landuse)  

 ธรณีวิทยา (Geology) 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

-  ดานเศรษฐกิจ 

-  ดานสังคม 

-  ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สถานภาพ / สภาพ

ปญหาในพื้นที่ 

ตามชวงเวลา 

(Asset – Maps            

2 Periods of time) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
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 ปาไม (Forest) 

 ทรัพยากรน้ํา (Water) 

 สภาพอากาศ (Weather) 

 ดิน (Soil) 

 ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration) 

 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 

 ตําแหนงสถานที่สําคญั 

ซึ่งขอมูลดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล ไดแก กรมแผน

ที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรม

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 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 

 เคร่ืองมือและที่ทํากิน เชนสภาพที่ทํากิน จํานวนเคร่ืองมือและเคร่ือง

ทุนแรง 

 แรงงาน เชน อัตราคาจาง จํานวนผูวางงาน 

 รายไดประชากร เชนรายไดตามประเภทอาชีพ 

 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

 การบริการสาธารณะ เชน ธนาคารขาว ที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 

บริการโทรศัพทสาธารณะ 

 ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดรับความอนุเคราะหจากกรมการพัฒนาชุมชน 

3. จัดทํารายงานความกาวหนา 

4. ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคม และการเปล่ียนแปลงดานการใชประโยชนที่ดินที่มีความสัมพันธกันในทาง

เศรษฐกิจ และสังคมระหวางป 2538 ถึง ป 2546 จากขอมูลทุติยภูมิในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(GIS)  เพ่ือทําการวิเคราะหความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ดานใหเกิดความเหมาะสม และจะใช

ผลการศึกษานี้อธิบายถึงระดับการพัฒนาในพ้ืนที่ วามีความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ดาน

หรือไม โดยแสดงไวเปนเขตพ้ืนที่ระดับการพัฒนา ซึ่งจะใชเคร่ืองชี้ วัดที่อางอิงมาตรฐานกัน
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โดยทั่วไปเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาวิเคราะหรวมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใหมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัดนาน และจะใชผลการวิเคราะหนี้เปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนด

แนวทางในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

5. ออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และฐานขอมูล

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยประกอบดวย Data Structure และ Data Dictionary เพื่อใชเปน

ขอมูลอางอิง สืบคน และวิเคราะห อันจะเปนการตอยอดผลการศึกษาตอไป  

6. ติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมถึงระบบฐานขอมูลที่ไดจัดสรางข้ึนลงบนเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่ไดมีการจัดหาโดยโครงการวิจัยแมบทดังกลาว 

7. เสนอแนวทางนโยบาย ในการจัดการเชิงพ้ืนที่ใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

รวมถึงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนพลวัต 

8. จัดทํารายงานผลการศึกษา และ ระบบฐานขอมูล ที่บันทึกลงแผน CD – ROM โดย

แบงเปนรายงานข้ันกลาง และรายงานฉบับสมบูรณตามแผนงาน 
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ผลการศึกษา 

แผนที่แสดงระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหมูบาน จังหวัดนาน ป 2538 
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 แผนที่แสดงระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหมูบาน จังหวัดนาน ป 2546 
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 แผนที่แสดงระดับการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ของการพัฒนารายหมูบาน จังหวัดนาน 
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แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินปพ.ศ. 2538 จังหวัดนาน 
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แผนที่แสดงการซอนทับขอมูลการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

จากพื้นที่ปาพ.ศ. 2538 เปนพื้นที่อื่น ๆ ปพ.ศ. 2545 และ 

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาในระดับตาง ๆ 
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 แผนที่แสดงการซอนทับขอมูลการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

จากพื้นที่อื่น ๆ พ.ศ. 2538 เปนพื้นที่ปา ปพ.ศ. 2545 และ 

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาในระดับตาง ๆ 



 

 

13

 จากการวิเคราะหพบวามีหมูบานทีมี่ระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงดีข้ึนมากจํานวน 68 

หมูบาน  หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงดีข้ึนปานกลางจํานวน 113 หมูบาน หมูบานที่มี

ระดับการพัฒนาไมเปล่ียนแปลงจํานวน 346 หมูบาน หมูบานที่มีระดบัการพัฒนาเปล่ียนแปลงแย

ลงปานกลางจํานวน 40 หมูบาน หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงแยลงมากจํานวน 10 

หมูบาน  เม่ือพิจารณารวมกับการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนทีด่ินพบวามีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่พ้ืนที่ปาที่ลดลง เปล่ียนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่

เมืองมากข้ึน ความเปนจริงทีเ่กิดข้ึนเม่ือพื้นที่ปามีการเปล่ียนแปลงลดลงในระยะเวลาเพียง 7 ป ซึ่ง

ลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลงรอยละ 2.90 ซึ่งถือวาลดลงไปมากเกินความ

สมดุลตอระบบนเิวศ ผลทีเ่กดิข้ึนอาจจะใชเวลาพอสมควรจนมนษุยไมอาจทีจ่ะรับรูได และไม

สนใจในส่ิงที่จะเกดิข้ึนตามมาหากธรรมชาติเสียสมดุล การเกิดเหตกุารณภัยธรรมชาตติาง ๆ ลวน

เปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกดิข้ึน และคงอยูได หากมนษุยไมไปเปนผูกระตุนใหเกิด

เร็วข้ึน ดังนัน้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจอยางถองแทเปนส่ิงที่

ควรตะหนักใหมนุษยรักษาสมดุลธรรมชาติไว การทําลายทรัพยากรตาง ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ

การใชทรัพยากรอยางไมรูคณุคายอมสงผลเสียตอมนษุยซึง่เปนผูบริโภคลําดับสุดทายอยาง

แนนอน 
 
วิจารณผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาทีเ่กิดข้ึนทางคณะผูวิจยัดําเนินการภายใตเง่ือนไขและขอจํากัดดังนี ้

1. ขอมูลเชิงอรรถาธิบายนัน้จะพจิารณาจากขอมูลทุติยภูมิเปนสําคญัที่สามารถนําเสนอในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรได 

2. ขอมูลที่ใชเปนแผนที่ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มีระดับความถูกตองที่มาตรา

สวน 1:50,000 และที่ 1:250,000   

3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคม ไดรับความอนเุคราะหจากกรมการพัฒนาชุมชนสวนหนึ่ง และ

อีกสวนหนึ่งไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของทีเ่ปนขอมูลทตุิยภูมิจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากเอกสาร 

รายงาน และเครือขายทางอินเตอรเน็ต  

4.การกําหนดระดับการพัฒนาอางอิงจากผลการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทีใ่ชขอมูล

อางอิงเทาที่สามารถจดัหาไดตามปจจยัตาง ๆ ที่ใชเปนตัวกําหนดในการพัฒนาอยางยั่งยนืที่

อางอิงตามทัศนะขององคการสหประชาชาติ โดยคาความสําคัญของปจจัย จะพิจารณาในดาน

ของเศรษฐกิจ สังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหมีคาความสําคัญเทากนั  
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สรุปผลการศึกษา 
เม่ือพิจารณาผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน พบวาหมูบานที่มีระดับการ

พัฒนาไมเปล่ียนแปลงมีจํานวนถึง 346 หมูบานหรือคิดเปนรอยละ 59.96 ของจํานวนหมูบาน

ทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงดีข้ึนปานกลาง และหมูบานทีมี่

ระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงดีข้ึนมาก มีจํานวน 113  และ 68 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 19.58 

และ 11.78 ตามลําดับ สวนหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงแยลงปานกลาง และหมูบาน

ที่มีระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงแยลงมาก มีจํานวน 40 และ 10 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 6.93 

และ 1.73 ตามลําดับ จะเห็นไดวามีหมูบานที่มีระดับการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนมีจํานวนมากกวา

หมูบานที่มีระดับการเปล่ียนแปลงที่แยลง ซึ่งผลการศึกษานี้เปนเพียงข้ันตนเทานั้นที่นําขอมูลตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของเขามาวิเคราะห จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบขอมูลโดยการออกสํารวจทาง

ภาคสนามเพื่อเก็บตัวอยางหมูบานที่นาสนใจ เชนมีการกระจุกตัวของหมูบานที่มีทั้งระดับการ

เปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนและแยลง อยูในบริเวณเดียวกัน หรือหมูบานที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนปานกลาง

ในป 2538 มีการเปล่ียนแปลงไปเปนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนอยในป 2546 ซึ่งพบเพียงแค

หมูบานเดียว เปนตน โดยการศึกษาเพิ่มเติมนี้จะเปนโครงการวิจัยตอเนื่องเพ่ือตอยอดผล

การศึกษาในปงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ยังพบวามีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปน

อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่ปาที่ลดลง เปล่ียนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่เมืองมากข้ึน 

ความเปนจริงที่เกิดข้ึนเม่ือพื้นที่ปามีการเปล่ียนแปลงลดลงเปนอยางมากในระยะเวลาเพียง 7 ป 

ซึ่งลดลงถึงประมาณ 230.03 ตารางกิโลเมตรหรือลดลงรอยละ 2.90 ซึ่งถือวาลดลงไปมากเกิน

ความสมดุลตอระบบนิเวศ ผลที่เกิดข้ึนอาจจะใชเวลาพอสมควรจนมนุษยไมอาจที่จะรับรูได และ

ไมสนใจในส่ิงที่จะเกิดข้ึนตามมาหากธรรมชาติเสียสมดุล การเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ 

ลวนเปนการปรับความสมดุลของธรรมชาติใหเกิดข้ึน ใหคงอยูไดตามธรรมชาติ หากมนุษยไมไป

เปนผูกระตุนใหเกิดเร็วข้ึน ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาง ๆ การเรียนรูและเขาใจ

อยางถองแทเปนส่ิงที่ควรตะหนักใหมนุษยรักษาสมดุลธรรมชาติไว การทําลายทรัพยากรตาง ๆ 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคายอมสงผลเสียตอมนุษยซึ่งเปนผูบริโภค

ลําดับสุดทายอยางแนนอน  
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