
 
 
     
 

ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่      
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยนืและสมดลุ                         

และแนวทางการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ               
เพ่ือสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา 

(จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 

 

โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง 
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย  

www.GISTHAI.org 

Page : GISTHAI  

Email : sombat.yumuang@gmail.com 

 

 

โครงการสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น (บวร ๔.๐) ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม รุ่นท่ี ๒ (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี ) ในเดือนมกราคม  - มีนาคม ๒๕๖๒  จัดโดย   GISTDA 

http://www.gisthai.org/
https://web.facebook.com/Gisthai/


ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม” 

จ ำนวนประชำกรต่อ 
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Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment

    Geo-Informatics  for Good Government - GGG 
มิติใหม่ของกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ 
ข้อมูลเชิงพืน้ที่เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 

“ท าเป็นธรรม” 
 
 

 

    Page : Gisthai  

           โดย   ผศ.ดร.สมบัต ิอยู่เมือง 
                Email : sombat.yumuang@gmail.com 

 

Geo-Informatics Center for Thailand 

  

                  www.gisthai.org 
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หัวข้อการสัมมนา 
• ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท – ศาสตร์พระราชา” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล 
• แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา 

“คุณค่า (Value)” ที่คาดหวังจากสัมมนา 
• ผู้บริหารการศึกษาได้ “เรียนรู้และเข้าใจ ได้ภูมิปัญญาที่เข้าถึง เพ่ือการพัฒนา” ตามรอยพระบาท - ศาสตร์

พระราชา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด ารงชีวิตท่ีพอเพียงให้กับชุมชนและพ้ืนที่ ด้วยการบริหาร “แบบองค์รวม” 
และการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพ่ือก่อประโยชน์ให้เกิด “คุณค่า” อย่างยั่งยืนและสมดุลได้อย่างเป็นระบบ 
ด้วย “คุณธรรมน าความรู้”  ผ่านการก าหนดหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกัน 

• ผู้บริหารการศึกษาได้ แนวทางการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือยกระดับ 
“การเรียนรูแ้ละเข้าใจในเชิงพ้ืนที่ท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับโรงเรียน
อย่างสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จริง เพ่ือก่อให้เกิด “การเรียนรู้อย่างยั่งยืนและสมดุลตามหลักสากล” ท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ท่ีก่อให้เกิด “คุณค่า” ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกของเราได้อยา่งเป็นระบบ 

• ผู้บริหารการศึกษาได้ “แรงบันดาลใจ” มารังสรรค์ท่ีเร่ิมจาก “นวัตกรรมทางความคิดและการกระท าเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้การศึกษาไทยร่วมกันอย่างยัง่ยืน” เพ่ือสืบสานและสานต่อ พระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ          
ปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร เพ่ือด ารงประเทศไทยของเราให้ม่ันคงเจริญรุ่งเรืองถาวรอย่างสมดุลสืบไป 
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ที่มาของแรงบันดาลใจ : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

 
 “พระบรมราชวินิจฉัย”  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยรัชกาลท่ี ๙ ในการ 

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายรายงาน “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีบริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ”   

     เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

ภาพวาดจ าลองเหตุการณ์จากบันทึกของข้าพเจ้า ในระหว่างการเข้าเฝ้าถวายรายงานของโครงการฯ                  
ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ซ่ึงข้าพเจ้าน่ังพับเพียบอยู่ในแถว
หน้า ด้านขวาสุดของพระองค์ (ภาพวาดโดย นางสาวฐิติกานต์ อยู่เมือง, ๒๕๖๐) 
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• ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท – ศาสตร์พระราชา” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุ 

พระราชด ารัส ตอนหนึ่ง “ประโยชน์ของการใช้แผนท่ี 
มคีวามส าคัญมาก  เพราะใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี” 
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ภำพถ่ำยจำกระยะไกลของเขำนำงพนัธุรัตน์ จำกด้ำนทิศตะวนัตก (เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ภาพถ่ายของบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีเกิดการถล่มตรงหน้าผา                  ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีหน้าดินถูกขุดออกไป  
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สภาพภูมิประเทศของเขานางพันธุรัตใ 
นปัจจุบัน (ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อ
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ     
Google Earth)  
ที่แสดงให้เห็นถึง “การเปล่ียนแปลงที่
เป็นไปตามธรรมชาติ” ในช่วงระยะเวลา 
๑๕ ปี ในบริเวณพื้นที่            
(ก) ทีเ่กิดการถล่มตรงหน้าผา และ 
(ข) ทีห่น้าดินถูกขุดออกไป  
ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายในพื้นที่
จริงเมื่อในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ด้านล่าง) ………………………..!!!!! 
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พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงงาน  
“แผนที่จ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน้ าของประเทศไทย”  

“แผนที่จ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน้ าของประเทศไทย” 

(ขนาด ๑.๒ X ๒.๐ เมตร) ที่ข้าพเจ้าและทีมงานศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย 
(GISTHAI) น าทูลเกล้าถวายฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

เม่ือวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จเปิดอาคาร “ภักดีจักรินทร์” 

ค่ายนเรศวร  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ที่มาของแรงบันดาลใจ : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
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“แผนที่จ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน า้ของประเทศไทย” (ขนำด ๑.๒ X ๒.๐ เมตร) ที่น ำทูลเกล้ำถวำยฯ (เมือ่วนัที่  ๒๑  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๔๖) 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 



ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 14 

 
วิดทัิศน์ ท่ีบันทึกภาพอิริยาบถของ ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงงาน “แผนที่จ าลอง

ลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน้ าของประเทศ
ไทย”ในวโรกาสท่ีพระองค์เสด็จทรงเปิด
อาคาร “ภักดจัีกรินทร”์ ค่ายนเรศวร   
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(แหล่งอ้างอิง : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

 

Page : Gisthai 

https://web.facebook.com/Gisthai/vi
deos/1817906315143810/ 

https://web.facebook.com/Gisthai/videos/1817906315143810/
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“สรุปภำพรวมข้อมูลโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ” เมื่อเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี  
(แหล่งข้อมลูอ้างอิง : http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/summary_roy_project59.pdf )  

 
ภำพแผนที่แสดงจ ำนวนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริทั้งหมด 
๔,๖๘๕ โครงกำร ที่จ ำแนกตำมภูมิภำคต่ำงๆ  
ของประเทศไทย ซ่ึงสำมำรถเข้ำไปสืบค้นเพือ่กำรศึกษำ และเรียนรู้ใน
รำยละเอียดเพิม่เตมิจำก http://www.rdpb.go.th/          
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำร                
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และสำมำรถแยกประเภทกำรพฒันำ                                
ของแต่ล่ะจงัหวดัในแต่ละภำค (แหล่งอ้างอิงข้อมูล : 
http://www.rdpb.go.th/Projects/ProjectPage/60?title=%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A
0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%
B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%
B8%87%E0%B9%86) 
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 19-8-2015 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 40 



ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 30-11-2004 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 41 



ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 30-11-2004 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 42 



ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 19-8-2015 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓ 

๕ ๔ 

๒ ๑ 
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๑ มกราคม ๒๕๖๑ :ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มเติม "ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ที่ ร.๙ ได้ทรงงานมาตั้งแต่ป ี๒๕๒๒ 
.. จากพ้ืนดินทรายที่แห้งแล้งทิ้งร้าง ไม่มีน้ า ไม่มีป่า ไม่มีพื้นที่เกษตร  
ในพื้นที่ ๕๖,๐๐๐ ไร่ (และพื้นที่ข้างเคียง !!) ที่ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสภาพเช่นน้ีในปัจจุบนั…. 

๑ 
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๓ 

๕ 
๔ 

๒ 
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 31-12-2016  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพื้นที่ข้างเคียง  

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 46 



ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth : 31-12-1984   
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพื้นที่ข้างเคียง 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 47 



แผนที่แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นท่ีลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่าง  - LCPY)  ท่ีจัดท ามาจาก Digital 
Elevation Model  มาตราส่วน   ๑ : ๔,๐๐๐ ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีจ าแนกช่วงช้ันความสูง ทุกๆ ๑ เมตร 
จากระดับน้ าทะเล (MSL) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีใน
ตอนล่างเกือบทั้งหมดของ LCPY  ท่ีติดกับอ่าวไทย มี
ระดับความสูงท่ีต่ ากว่า ๑ เมตร จาก MSL (สีฟ้าเข้ม)  

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 48 



ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 49 

http://www.gisthai.org/


 

“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท : อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฯ ด้านแหล่งน้ าโครงการสุดท้ายในรัชกาลท่ี ๙) 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

แผนที่แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางล าน้ า ขอบเขตลุ่มน้ า และเขตการปกครอง ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก (ตอนบน) 

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI  

22/11/2561 50 



 
..ภำพถ่ำยจำกพืน้ที่ "อ่ำงเก็บน ้ำนฤบดินทรจินดำ - โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริโครงกำรสุดท้ำยในรัชกำลที่ ๙"   จังหวดัปรำจีนบุรี (ถ่ำยภำพเม่ือวนัที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๙) 

 
ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท : อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฯ ด้านแหล่งน้ าโครงการสุดท้ายในรัชกาลท่ี ๙) 
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..ภูมิใจทีไ่ด้มาเป็นส่วนหน่ึงในพิธีน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาทีสุ่ดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ ที ่"อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา" โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายใน
รัชกาลของพระองค์ ทีจั่งหวัดปราจีนบุรี  (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit ภาพมุมสูง : http://www.posttoday.com/local/east/463767 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท : อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฯ ด้านแหล่งน้ าโครงการสุดท้ายในรัชกาลท่ี ๙) 
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..ภูมิใจทีไ่ด้มาเป็นส่วนหน่ึงในพิธีน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาทีสุ่ดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ ที ่"อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา" โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายใน
รัชกาลของพระองค์ ทีจั่งหวัดปราจีนบุรี  (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit ภาพมุมสูง : http://www.posttoday.com/local/east/463767 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท : อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฯ ด้านแหล่งน้ าโครงการสุดท้ายในรัชกาลท่ี ๙) 
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"ลายพระหัตถ์ท่ีทรงมีพระราชด าริให้ไว้กับโครงการห้วยโสมงฯ" ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และพระองค์ยังทีพระราชด าริอีก ๖ ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๔ (ข้อมูลอ้างอิง : กรมชลประทาน ในพื้นที่โครงการฯ) 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 54 



แผนทีภู่มปิระเทศ (กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐)  
"โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" ที่กรมชลประทาน ได้น ามาใช้อธิบายไว้ในพื้นที่ฯ 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 55 



แผนท่ีภูมิประเทศ (กรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐)  
"โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" ท่ีกรมชลประทาน ได้น ามาใช้อธิบายไว้ในพื้นท่ีโครงการฯ 

 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 
22/11/2561 56 



ลักษณะของโครงการ"โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ"                                                       
ท่ีกรมชลประทาน ได้น ามาใช้อธิบายไว้ในพื้นท่ีโครงการฯ 

) 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 57 



แผนที่ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) เมื่อวันที่ 18/2/2559 แสดงขอบเขตลุ่มน้ าห้วยโสมงและข้อมูลพ้ืนฐานในพื้นที่ 

แนวสันเข่ือนอ่ำงเก็บน ้ำนฤบดินทร์จินดำ     
(ยำวประมำณ  4 กม.)                

(แหล่งขอ้มูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS) 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 

22/11/2561 58 



แบบจ าลองสามมิติของสภาพพื้นที่โครงการ 
จากข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) เมื่อวันท่ี 18/2/2559 

แนวสันเขื่อนอ่างเก็บน้ านฤบดินทร์จินดา     (ยาวประมาณ  4 กม.)                

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 

(แหล่งข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 : USGS) 
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แนวสันเขื่อนอ่ำงเก็บน ้ำนฤบดินทร์จินดำ     (ยำวประมำณ  4 กม.)                

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 

(แหล่งขอ้มลูภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS) 
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จากข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) เมื่อวันท่ี 18/2/2559 

แนวสันเขื่อนอ่ำงเก็บน ้ำนฤบดินทร์จินดำ     
(ยำวประมำณ  4 กม.)                
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(แหล่งขอ้มลูภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS) จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 
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แบบจ าลองเบื้องตันในระบบภูมิสารสนเทศ 
 แสดงการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่จากข้อมูลภาพ

ดาวเทียม Landsat เมื่อวันที่ 18/2/2545,  
4/11/2549, 18/1/2554 และ 15/11/2559 

แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 
 และพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากในพื้นที่   
ในช่วงปี  2549-2560 

              จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 

(แหล่งข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 : USGS) 

“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท : อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลท่ี ๙) 
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Google Earth – 31/12/1984 (พ.ศ.2527) จังหวัดจันทบุรี  
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http://www.rdpb.go.th/Projects/ProjectImpDetails/4589 
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• แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา 
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  คิดและวิเคราะห์ในเชิงพื้นท่ี 

บทบาทส าคัญ : ระบบภูมิสารสนเทศจะมีค าตอบของค าถาม “ใคร อะไร เม่ือไร่ ที่ไหน ท าไม และอย่างไร”              
ท่ีสัมพันธ์กับการบริหารในเชิงพ้ืนที่ 
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ฮาร์ดแวร์ (Hardwares) 

              ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 
(Solution & Application Softwares) 

บุคลากร (Human Resources) 

ฐานข้อมูล (Data Base) 

ขั้นตอน/วิธีการในการด าเนินงาน
(Procedures/Methods) 
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(์Geographic Information System – GIS)  

GIS 
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ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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MIS-ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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แบบจ าลองแสดงปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของศาสตร์การท าแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์ 
รวมทั้งศาสตร์ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมศาสตร์  
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 
ในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในต่างประเทศ มีใช้กันอย่างแพร่หลายมาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการปฏิบัติการและการ
วางแผน ซึ่งการบริหารงานภาครัฐนั้นหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถงึข้อมูล    
อันซับซ้อนของพ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้ใช้ในการท าความเขา้ใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และ    
มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับการบริหารราชการสว่นภูมิภาคและสว่นท้องถ่ิน                 
ซึ่งในต่างประเทศใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการในประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 
• การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

• การคมนาคม และบริการด้านการขนส่ง  

• สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

• การสาธารณสุข  

• การให้บริการประชาชน  

• การบังคับใช้กฎหมาย  

• วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

• การจัดเก็บภาษี  

• แบบจ าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม  

• การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน  

        เป็นต้น 
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www.gisthai.org                                                                 Page : GISTHAI 

 

GISTHAI has innovated Geo-Informatics learning-materials  
for sustainable development courses in Thai-School classrooms of 
Science, Mathematics, History, Geography, English ….. in types of : 
• Digital and printed Geo-Informatics maps, posters,  
     presentation documents, researched papers of the studied cases     
     in Thailand, relevant textbooks & tutorial-training materials..  
• Intensive training courses of developed GIS Software-application 
• Etc. 

http://gisthai.org/v2/
http://www.gisthai.org/
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http://www.gisthai.org/index.html
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http://www.gisthai.org/Education/gisforschool26-9-2015.pdf 
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Google Earth 
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GIS for sustainable development courses 
  

• https://gis-for-
schools.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.
html?appid=936ab51613b94d84be60965dce3
dc1f9 
 

• https://esriaustralia.com.au/gis-for-
schools/learning-materials 
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These schools are using GIS technology …. For classroom learning 
in Science, Mathematics, History, Geography and more… 
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   เมือ่ใดทีต้่องใช้ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์  

ควำมสำมำรถของ GIS ในแง่มุมที่ส ำคญัที่จะส่งผลต่อกจิกรรมต่ำงๆ ที่ต้องมีกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ เช่น   
•กำรสร้ำงแบบจ ำลองของพืน้ที่เพื่อดูลกัษณะของปัญหำ หรือกำรทดลองสมมุติฐำนในกำรแก้ไข
ปัญหำ (ถ้ำ...แล้ว)  
•กำรลดข้อผดิพลำดของข้อมูล และกล่ำวถึงกระบวนกำรในกำรตัดสินใจ ซ่ึงล้วนแล้วแต่จะได้
ประโยชน์จำก GIS โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรแสดงหรือ 
•น ำเสนอปัญหำต่ำงๆ ให้เห็นเป็นภำพแผนที่ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรตัดสินใจอย่ำงมี
นัยส ำคญั 
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GGIISS  IImmpplliiccaattiioonn  

ตน้แบบในกำรจดัสรรทรัพยำกรภำครัฐและโครงสร้ำงของระบบรำชกำรท่ีฐำนล่ำง ตน้แบบในกำรจดัสรรทรัพยำกรภำครัฐและโครงสร้ำงของระบบรำชกำรท่ีฐำนล่ำง 

ตัวแปร ตัวแปร 

เศรษฐกิจ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ส่ิงแวดล้อม 

 ลูกค้ำ 

(ประชำชน/เอกชน) 

กำรเมือง 

กำรปกครอง 

หน่วยงำน/ก ำลังคน/

งบประมำณภำครัฐ 

ตัวแปร ตัวแปร 

ปัญหำ 

ตัวแปร ตัวแปร 

ตวัแปร ตวัแปร 

Copyright ® www.gisthai.org 
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   เปลีย่นข้อมูลและสำรสนเทศให้มองเห็นเป็นภำพแผนท่ีได้ 

   กำรจ ำแนกปัญหำด้วยมุมมองใหม่ๆ 

   กำรทดลองสร้ำงแบบจ ำลอง  

   หลกีเลีย่งควำมผิดพลำดของข้อมูล 

   หลกีเลีย่งกำรต้ังสมมุติฐำนผิด ๆ  
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1. ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล  
  2.  ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  3.  ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนการก าหนด 

     นโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบผลการน านโยบาย 

       และแผนงานไปปฏิบัติ  

 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร    
 องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง อย่างยั่งยืนและสมดุล 
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การสาธารณสขุ 

  

  

การติดตาม
ตรวจสอบทางด้าน 

สิ่งแวดลอ้ม 

  
  

การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

  
 
วิเคราะหก์ารแพร่ กระจายของ
โรคตามเวลาที่เปลี่ยนไปหรือ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสาเหตุ
การเกดิโรคกบัเงือ่นไขทางด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

  

  
การวิเคราะหห์าต าแหนง่  
จดุก าเนิดหรือจุดแพร่กระจาย
โรคติดต่อ 

  

  
การจัดเกบ็ต าแหน่งของผูป้ว่ย      
ที่เป็นโรคตา่งๆ  

  

  
การวเิคราะหก์ารแพรก่ระจายและ
การสะสมของมลพิษทีม่ผีลตอ่
ประชากร 

  

  
การสรา้งแบบจ าลองของการ
วิเคราะห์แหล่งมลพิษรา้ยแรง       
ที่มีผลตอ่พืน้ที่เฉพาะ 

  

การจัดเกบ็ต าแหนง่ของแหลง่
จัดเก็บสารพษิร้ายแรง ซึ่งมี
ความสัมพนัธ์กับขอ้มลูเชงิพืน้ที่
ซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ 
เช่น น้ าใต้ดิน 

  

การวิเคราะหค์วามต้องการ
ทรัพยากรตามศกัยภาพของ         
ผู้จัดหา (Supplier) การสร้าง
แบบจ าลองพืน้ทีท่ี่เหมาะสม
ส าหรับการพฒันา 

  

 
สนบัสนนุใหม้กีารใช้ทรพัยากร
หรือผู้จดัหาวตัถดุิบในทอ้งถิน่ 

  

 
การจัดเกบ็ต าแหนง่ทีต่ั้งของธุรกิจ  
ที่ส าคัญ และความต้องการ
ทรัพยากรที่ส าคญั 

  

  การประยุกต์ใชใ้น 
การวิเคราะหน์โยบาย 

การประยุกต์ใชใ้นการบริหาร
จัดการ/การจดัท านโยบาย 

การประยุกต์ใชใ้นการจดัเกบ็
ข้อมูลในรายการต่างๆ 

  
  

การจัดการ 
ภาวะฉุกเฉนิและ

พิบัติภัย 

  
การวเิคราะหศ์กัยภาพของความ
ร้ายแรงของเหตกุารณ์ในระดบั
ต่างๆ  

  

  
การสรา้งแบบจ าลองเพือ่วเิคราะห์
ผลกระทบจากเหตกุารณฉ์กุเฉนิที่
มีตอ่สาธารณปูโภคในสถานที่
ต่างๆ  

  

 
การจัดเกบ็ต าแหนง่เสน้ ทางที่ใช้
ในกรณีฉุกเฉนิ เช่น เส้นทางที่มี
การจราจรหนาแนน่ที่ควร
หลีกเลีย่ง หรือจดัเกบ็ต าแหนง่
ของสถานที่ทีเ่สี่ยงต่อการเกดิ
อันตราย เช่น คลังเก็บอาวธุ หรือ
คลังแสง คลงัน้ ามนั  

  ข้อมูลและ        
สาร สนเทศ

เกี่ยวกบัประชาชน 

ในพื้นทีต่่างๆพื ้ 

  
การวเิคราะหล์กัษณะของการใช้
สิทธิเลือกตั้งในแตล่ะพืน้ที ่

  

แบบจ าลองผลกระทบของการ
ติดตั้งตูอ้เิลก็ทรอนกิสส์ าหรับ
ให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร            
ณ จุดต่างๆ  

  
  

ข้อมลูประชาชนในพืน้ที่/ รปูแบบ
ของการใช้สทิธิในการเลอืกตัง้/ 
การใช้บรกิารภาครฐั/เสน้ทางการ
คมนาคม/การประกอบอาชพี 

  

ตัวอย่างระดับการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ในการจัดเก็บข้อมูล  
ในการวิเคราะห์นโยบาย และการบริหารจัดการ/การจัดท านโยบายสาธารณะ ในงานด้านต่างๆ 
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INNOVATIVE 
CITY 

Create SD Investment Environment 

Rural Areas 

“Building Sustainable Development Infrastructure” for  our Thailand :  
 CONNECTIVE WHOLE; INCLUSIVE โดยค านึงถึง FUTURE CHANGE & CREATION IN SPATIAL APPROACH   

ชนบทและ
เกษตรกรรม 

Agri. Infrastructure & Management 
Development Productivity 

Tourism Recreation 

Urban & Rural Areas 
• Healthy Environment 
• Disaster Prevention 
• Agri. Products 
• Tourism  
• Employment, etc. 

Co-exist 

Co-Prosperity 

TOURISM 
VILLAGES 

& 
NATURE 

Tourism Recreation 

ROYAL 
PROJECTS 

Urban Areas 

Agri. Products, Tourism (Nature, Culture, Royal 
Projects, Tourism Villages, etc.) 

GREEN INFRASTRUCTURE 

NATURE 

TOURISM 
CULTURE 

       ความเช่ือมโยงการพฒันาพืน้ทีแ่บบองค์รวมอย่างยัง่ยนืและสมดุล 

ดัดแปลงจาก Somchet Thinaphong 8/Sep/2017 
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 (What ?) Thailand 4.0 คืออะไร ? Somchet Thinaphong  15/5/2017 

ประเทศไทยก ำหนดให้เป็น โมเดลในกำรขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม ไปสู่
เป้ำหมำยแห่งคุณค่ำ                  (Value Creation) “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย :Policy 
กระบวนทัศน์ :ดูภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กร  

เคร่ืองยนต์ : โมเดลของแต่ละองค์กร 

Review Thailand 4.0 – SDGs…(Sustainable Development Goals)  

UN 2013 
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• GDP Contribution & Growth (5%)  
• FDI  
• Foreign Exchanges 

• Employment  (100,000/yr.) 
• Income Distribution 

• Technology Transfer 
(Upgrading skilled labor  
 & Innovator Technocrats)  

• Governance 
• Polluter Pay Principles Ethics 
• Personal Income 

• Town Planning  
• Clustering Industry, 

Urban, Service 
• Waste Treatments 

(liquid, solid, gas)  
• Energy Optimized 

5 E’s : Value System 

Somchet Thinaphong 8/Sep/2017 
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ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 
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 การพัฒนาไม่สมดุล โดยพิจารณาจากการลงทุนสร้างสินทรัพย์ท่ีส าคัญของประเทศ ๓ ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านคน 

และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยเน้นการลงทุนด้านกายภาพมากท่ีสุด ขณะท่ีการลงทุน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความส าคัญน้อยกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นปัญหา

หลักในระยะยาวของการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การพัฒนาไม่ยั่งยืน วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี ๒๕๔๐ และการเกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔  เป็นผลมาจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาท้ังด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยละเลยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของตนเอง มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมท้ังค่านิยมท่ี “ไม่พอเพียง” ท าให้ฐานะการ

คลัง    มีข้อจ ากัดมากข้ึน ภาระหนี้สินภาครัฐและภาคประชาชนเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับปัญหาความอ่อนแอของ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในสังคม ขณะท่ีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้ ได้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจน เสื่อมโทรมไปมาก จน

ส่งผลต่อการเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจากพิบัติภัยจากธรรมชาติ  

การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีแท้จริง โดยพิจารณาจากการพัฒนาท่ีเน้นการเพิ่มในเชิงปริมาณ

ภายใต้การบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังในด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพของการกระจายบริการข้ัน

พื้นฐานท่ีไม่ท่ัวถึง  ขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีอยู่ในระดับต่ า และการขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้

ท่ีดินท่ีเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อการเกิดพิบัติ

ภัยจากธรรมชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน จากสมดุลจากธรรมชาติท่ีลดน้อยลงอย่างชัดเจน 
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              “การบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างยัง่ยนืและสมดุล 
   “Potentials and Challenges” 
 
• เรียนรู้และถอดบทเรียน ตั้งแต่ในอดตี จนถึงปัจจุบัน  
• เข้ำใจอย่ำงท่องแท้ ถึงระดบัพืน้ที่ของกำรเปลีย่นแปลงที่ผ่ำนมำ และแนวโน้มที่จะเกดิขึน้ใน

อนำคต  
• เพือ่ท ำให้เกดิ ภูม-ิปัญญำ ที่จะน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวม ในระดบัพืน้ที่ ที่เกีย่วข้อง                                

ทั้งระบบใช้หลกักำรทำงวชิำกำรของ “ศำสตร์พระรำชำ”  , UN  - SDGs  และนโยบำยรัฐบำล…. 
• วเิครำะห์และประมวลผลอย่ำงเป็นระบบ จำกข้อมูลเชิงพืน้ที่ทีเกีย่วข้องทั้งในด้ำนกำยภำพ                                   

เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม  
• ก ำหนดทำงเลอืกและล ำดับพืน้ที่ในกำรพัฒนำ อนุรักษ์ หรือสงวน                                                            
            ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวม สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื และมีความสมดุล  

 

 

ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 22/11/2561 124 



ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีฯอย่างยัง่ยืน และภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้างนวตักรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา - ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

Infrastructures…. 

Environmental contaminations, 
Watershed degradation, Disaster…. 

Culture…. 

องค์รวมของการบูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ทัง้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  
เพื่อการบริหารและพัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุล (Integrated Physical, Social and Economic  

Geo-Information for Sustainable Management in Watershed) 

  คุณค่าร่วม (Common Values) ในเชิงพ้ืนที่ ที่ย่ังยืนและสมดุล 

  เรียนรู ้
และเข้าใจ 

       เข้าถึง 

  พัฒนา 
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GIS: Tools & Methodology for Area based management…  
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  Geo-Informatics : Tools & Methodology for Area based management…  
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ภาพจ าลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ลุ่มน้ าหลัก ๒๕ ลุ่มน้ าของประเทศไทย 
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แม่น า้กก 

ประมวลผลและจดัท ำแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวัดน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น า้น่าน 

แม่น า้ยม แม่น า้วัง แม่น า้ปิง 

แม่น า้โขง 

เขื่อนภมิูพล 
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  ปิง        วัง 

SAKAEKUNG 

ท่าจีน  

เจ้าพระยา 
ป่าสัก 

แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศของลุ่มน ำ้ปิง วงั ยม น่ำน สะแกกรัง ป่ำสัก เจ้ำพระยำ และท่ำจีน  

                            ยม      น่าน  

   บางประกง  

ปราจนีบุรี  
แม่กลอง  

มูล  

ช ี 

แม่โขง 

แม่โขง 
กก 

สาละวนิ 

เพชรบุรี 
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3. Innovation 
 

เลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมี 
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นโยบาย (Policy) อัจฉริยะ (Intelligence) ที่ออกแบบบน
แพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือน าสู่การปฏิบัติได้จริง (Actionable)  
และเกิดมรรคผล (Value) อย่างยั่งยืน (Sustainable) บนพ้ืนที่ (Place) 
เป้าหมาย และกลุ่มประชาชน (People) เป้าหมาย 

• Institutional 
• Infrastructure/Data 
• Technology/Process 
• Resources 

• Strategic 
• Tactical 
• Operational 

• (Agenda-based) • Area-based 

• Innovation 
• Artificial 
Intelligence 

• Human 
Intelligence 

• Alignment 
• Context 
• Relevance 
• Specificity 
• Novelty 
• Clarity 
• Practical 

• Economic 
• Social 
• Environment 

Process 

•Integrated; Transferable 
•Holistic 

•Citizen 
•Social Enterprise 

•Analytics 
•Decision Making System 

Balance / Optimize 

Accurate / Real-time 
Visulization technology;  
Intel. Db 

•Multiple Criteria 
•Object-based Evidence 

2-way Interactive 

IoT 
IoS 

•5D 

Inclusive 

•Precision 
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AIP Platform 

A National Level on EOS, AI & IOT toward Thailand 4.0  

Empowering EEC through Ecosystem Connectum 
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Underlining Value Proposition 

Collect / Cluster  Collaboration / 
Connectivity 

engagement zone 

• Scanner 
• Core Station 
• RFID 
• GNSS 

Receiver 
• Image Capture 
• Laser tools 

Analytics & Decision 
Criteria  

Co-creative / 
Modeling 

• Satellite 
• Radio 
• IP 
• WiFi 

• Virtual Reality 
• Farm Management 
• Field Inspection 
• 3D Modelling 
• Point Cloud 
• Visualization 
• Project 

Management 

• Yield Management 
• Fleet Management 
• Environmental 

Management  
• Cost Analysis 
• Time Analysis 
• Road/Rail Alignment 
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AIP Platform 
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AIP Platform 
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social & Spatial Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์)  

Operation & 
Management  

(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัต)ิ 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานของโปรแกรมประยกุตใ์นระบบภูมิสารสนเทศและระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

ปฏิบัติการ/ 
สนับสนุนการปฏบิัตงิาน 

การวิเคราะห์ปญัหา/
สถานการณ์ดา้นตา่งๆเชิงพืน้ที ่

การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และสนับสนนุการ
ตัดสินใจ 
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Social 
Application MIS 

GIS/SDSS 

MOC 

Earth 

Android/iOS 

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

MOC (Ministry Operation Center) 

Mobile Application 

SDG Application 

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
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             ประวตัิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง 
 
 

   เคร่ืองราชย์ (ช้ันสูงสุด)     เหรียญจกัรพรรดิมาลา  (๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
   การศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๒๓      ปริญญาตรี  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. ๒๕๒๖       ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  พ.ศ. ๒๕๔๙       ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ผลงานด้านการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในปัจจุบัน 
                  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)    
                   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ                                                   
                              ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ (GISTDA) 
 ประวตัด้ิานการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในอดีต 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ                     
 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจฯ 
                   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗      กรรมการอ่ืน ในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า   
                   พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑         กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
                    พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙         กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)  
                    พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒        รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔       รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๓        รองผู้อ านวยการส านักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๖๐         อาจารย์ประจ าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายรุาชการ) 
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                                                                                  ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง   (ต่อ) 
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญด้ำนวชิำกำร งำนทีป่รึกษำฯ    
- ที่ปรึกษำและบริกำรวชิำกำรในกำรจดัท ำโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่เกี่ยวข้องกับ “กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเพือ่
สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรของหน่วยงำนภำครัฐ และกำรบริหำรจดักำรพบิัตภิยัธรรมชำต”ิ ในนำมของศูนย์บริกำรวชิำกำรแห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัยที่ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จแล้ว ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ที่ส ำคญั จ ำนวน 50 โครงกำร (ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน) 
 
-วทิยำกรบรรยำย “กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและภูมิสำรสนเทศ เพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรของภำครัฐ เพือ่กำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืนและสมดุล และกำรบริหำรจดักำรพบิัตภิยัธรรมชำต”ิ ให้กับหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงให้กับ สถำบันพระปกเกล้ำ 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน วทิยำลัยมหำดไทย วทิยำลัยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ และมหำวทิยำลัยอีกหลำยแห่ง  เป็นต้น 

 
- งำนวจิยัด้ำนกำรจดัท ำระบบสนับสนุนกำรบริหำรและตดัสินใจเชิงพืน้ที่ในระดับลุ่มน ้ำ แบบองค์รวม ด้วยกำรประยุกต์ใช้ระบบ    
ภูมิสำรสนเทศ (Geo-Informatics)  เพือ่กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำต ิส่ิงแวดล้อม พบิัตภิยั เศรษฐกิจ และสังคม           
อย่ำงยั่งยืนของลุ่มน ้ำน่ำน 
 
- งำนวจิยัด้ำนกำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ เพือ่กำรบริหำรจดักำรภยัพบิัตทิี่เกิดขึน้จำกน ้ำ ได้แก่ น ้ำท่วมในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 
ลุ่มน ้ำป่ำสัก และลุมน ้ำตำปี รวมทั้งกำรเกิดดินถล่ม – น ้ำปนตะกอนบ่ำ – น ้ำป่ำไหลหลำก ในระดับลุ่มน ้ำย่อยในพืน้ที่สูง (ลุ่มน ้ำก้อ
ของลุ่มน ้ำป่ำสัก และลุ่มน ้ำย่อยในลุ่มน ้ำน่ำน เป็นต้น) 
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ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม” 

จ ำนวนประชำกรต่อ 

ข้ำรำชกำร 1 คน รำยจังหวัด 

เชียงใหม่ 

กำญจนบุรี 

นครรำชสีมำ 

ยะลำ 
สตูล 

จันทบุรี 

สุรินทร์ 

ชุมพร 

น่ำน 

 

จ ำนวนผู้ติดยำเสพติด 
รำยหมู่บ้ำน 

แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ 
ล ำปำง 

เชียงรำย 

ข
อ้
ม
ูล
เช
งิพ
ื้น
ท
ี่
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Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment

    Geo-Informatics  for Good Government - GGG 
มิติใหม่ของกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ 
ข้อมูลเชิงพืน้ที่เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี 

“ท าเป็นธรรม” 
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           โดย   ผศ.ดร.สมบัต ิอยู่เมือง 
                Email : sombat.yumuang@gmail.com 

 

Geo-Informatics Center for Thailand 
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