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             ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
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                “ท าเป็นธรรม” 
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หัวข้อการน าเสนอ 

“เรียนรู้และเข้าใจ” ด้วย “ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)”   
สู่ “ภูมิปัญญา” ในเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่  
แบบองค์รวม (Holistic Management) เพือ่ “การพฒันา” อย่างยั่งยืน
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง   

1 

    ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม”  
     (Geo-Informatics for Good Governance : GGG) 2 

3 
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   ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
               (โครงการพระราชด าริฯ และแผนที่ฯในระบบภูมิสารสนเทศ) 



 (โครงการพระราชด าริฯ และแผนทีฯ่ในระบบภูมิสารสนเทศ) 
   ภูมปัิญญา “ตามรอยเท้าพ่อ” จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที ่๙ 
 
                          

“ประโยชน์ของการใช้แผนท่ี มีความส าคัญมาก เพราะใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี”  พระราชด ารัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙

วนัที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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“พระบรมราชวนิิจฉัย”  ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลย
รัชกาลที ่๙ ในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ถวายรายงาน                         
“โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีบ่ริเวณเขานางพนัธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) 
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ”  เมือ่วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย รัชกาลที ่๙ 
ขณะทรงงาน “แผนทีจ่ าลองลกัษณะภูมปิระเทศและแหล่งน า้ของประเทศไทย” 
เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ข้าพเจ้าขอน ามงคลสูงสุดในชีวิต “ที่เป็นแรงบันดาลใจและพลังศรัทธา ทีมี่คุณค่าท่ีสุดในชีวิตของข้าพเจ้า”    ข้างต้น   
มาแบ่งปัน “ภูมิปัญญาของพ่อ”  เพือ่เผยแพร่ “เส้ียวเล็กๆ ของการทรงงานอันยิ่งใหญ่น้ี”  

มาน าเสนอเอาไว้ใน  “ช่วงที่ ๑”    ของการบรรยายในวันน้ี 
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ความเป็นมา  
 

•  “เขาเจ้าลายใหญ่ หรือเขานางพนัธุรัต หรือเขานางนอน ตั้งอยู ่ณ อ ำเภอชะอ ำ ต ำบลชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นภูเขำ
หินปูนและหินดินดำน ลกัษณะของภูเขำคลำ้ยกบัภำพผูห้ญิงนอน ท ำให้ชำวบำ้นในพื้นท่ีเรียกขำนวำ่ เขำนำงนอน 
หรือเขำนำงพนัธุรัต ท่ีดำ้นศีรษะของภำพผูห้ญิง มีแท่งหินขนำดใหญ่ตั้งอยู ่ลกัษณะเป็นแท่งหินแยกตวัออกจำก
เทือกเขำ เรียกวำ่ เขาโกศนางพนัธุรัต เป็นจุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพำะเป็นจุดสังเกต (Land Mark) ให้ผูท่ี้      
เดินเรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

• และเม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เขาโกศนางพนัธุรัตได้เกิดการพงัทลายลงมาเป็นเน้ือท่ีประมำณ ๒๐ ไร่    
ท ำให้ทศันียภำพบริเวณเขำถล่ม ไม่เป็นไปตำมสภำพธรรมชำติท่ีงดงำมดงัเดิม 

• ประกอบกบัเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ไดเ้สด็จแปรพระรำชฐำน มำประทบัท่ีพระรำชวงัไกลกงัวล     ได้มีพระราชกระแสรับส่ังให้แม่ทัพภาคที่ 1 ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูบริเวณท่ีเกิดการถล่มของภูเขาเจ้าลายใหญ่         (เขานางพนัธุรัต) พืน้ท่ีใกล้เคียง และอนุรักษ์พืน้ท่ีบริเวณเขาเจ้า
ลายใหญ่ไว้ เป็นมรดกของชาติ    ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงต านาน ท่ีได้เล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพนัธุรัต          
ในวรรณคดีไทย เร่ืองสังข์ทอง      และนอกจำกน้ียงัพบปัญหำท่ีตอ้งเร่งด ำเนินกำรฟ้ืนฟูควบคู่กนัไป     ก็คือปัญหำ
ทศันียภำพจำกกำรท ำเหมืองหินปูนฯ     รวมทั้งปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม    และปัญหำดำ้นชุมชนใกลเ้คียง 
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ภาพถ่ายจากระยะไกลของเขานางพนัธุรัตน์ จากด้านทิศตะวนัตก (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ภาพถ่ายของบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีเกิดการถล่มตรงหน้าผา                  ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีหน้าดินถูกขุดออกไป  



 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ท าการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพืน้ท่ี
เขานางพนัธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) ดังกล่าวข้างต้น โดยขอบเขตกำรศึกษำจะครอบคลุมพื้นท่ีเขำเจำ้ลำยใหญ่ และ
พื้นท่ีใกลเ้คียง ในรัศมีประมำณ 2 กิโลเมตร ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี เขำมนั
หมู และเขำถ ้ำโหว ่ฯ 

• ข้ันตอนในการศึกษา : ท าการส ารวจลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีบริเวณวนอุทยำนเขำนำงพนัธุรัตและเขำตก
น ้ ำโดยรอบ และน าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหารในอดีต ในช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุการณ์และ
ในช่วงเวลาหลังการเกิดเหตุการณ์หินถล่มดังกล่าว มาใช้วิเคราะห์เพือ่ท าแบบจ าลองสามมิติของลักษณะภูมิ
ประเทศ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System – GIS) และจัดท าแบบจ าลองด้าน
ธรณีวิทยา เพือ่อธิบาย ถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ฯ และท าการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ัน ยัง
ได้จัดท าแนวความคิดเบ้ืองต้นในการแก้ไขและฟ้ืนฟูพืน้ท่ีโครงการ เพือ่ให้ได้แผนแม่บทการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พืน้ท่ีโครงการเขานางพนัธุรัตและเขาตกน ้า” 

• ข้าพเจ้า (รองหัวหน้าโครงการ และทีมงาน Gisthai) เป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท าเอกสาร “การถวายรายงาน” 
สรุปสาระส าคัญท่ีได้มาจากรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ  (ท่ีก ำหนดให้แลว้เสร็จใน   ๓ เดือน) เพือ่น า
ทูลเกล้าถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงงานก่อน ๑ เดือน ตามพระราชประสงค์  
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ความเป็นมา (ต่อ)  
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(ภาพถ่าย ในดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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    พระองค์ตรัสถามต่อไปว่า “เขตโครงการตกลงกันแน่นอนแล้วหรือยัง  กั้นเขตแล้วหรือยัง” 
  
    และพระองค์ได้ตรัสให้แนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพืน้ทีบ่ริเวณเขานางพนัธุรัตฯ ต่อไปอีกว่า  
    “หล่นใส่หัวเขาเราไม่รับผิดชอบ การบุกรุก เขาทราบว่าเขาไปด้วยความรับผิดชอบของเขาเอง ชีวิตของเขาต้องให้เขา                        
ทราบว่าเป็นเขตอันตราย” 
    “บอกให้ชาวบ้านอย่าเอาหัวไปรับก้อนหิน ดิน ที่หล่นหรือกลิ้งลงมา ประกาศเขตอันตรายปล่อยตามธรรมชาติ” 
  
    “การจะท าตามแผนการมีหลายวิธี แพงแต่ปลอดภยั ไม่ถูกต้อง เพราะว่าวันหน่ึงมันก็หล่น”  
    “ต้องขีดแนวเส้นที่อันตราย ไม่ต้องท าตามแผนงานที่เสนอมา เพราะฉะน้ันไม่ต้องรัดก้อนหินทีห้่อยอยู่” 
  
    “ให้ปลูกหญ้าแฝก ป่าไม้ให้ทราบว่าปลูกเพือ่ยึดหิน ยึดทราย พอสมควร ปลูกต้นไม้ก็ทราบดีว่า ต้นไม้มันชอนลงคอืต้นไม้                 
ที่ไม่ตาย ต้นไม้ที่ไม่ตายคอืต้นไม้ที่ชอนลงไปได้” 
  
    “จดุประสงค์ไม่ให้บริษทั ปูนซีเมนต์ฯ “ถูกด่า” เพราะไประเบิดหินปูน ขุดหน้าดินและหิน ออกมาท าปูนซีเมนต์                            
เกินเขตอนุญาต ท าให้เกิดความเสียหาย” 
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องค์ “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลที ่๙”  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี 
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(ภาพถ่าย ในดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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องค์ “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลที ่๙”  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

     “นางพนัธุรัตอย่าไปแตะต้อง ให้ Stabilize เอง”  

     พระองค์ตรัสพร้อมกับทรงแย้มพระสรวลว่า “เห็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษกัน เลยขอพูดบ้าง” 

     พระองค์ได้ตรัสต่ออีกว่า “ไม่ให้ไปถล่มเพิม่เติม  ให้คงเป็นนางพนัธุรัตตามธรรมชาติ” 

  

     “การปลูกต้นไม้ตามถนนไม่ขัดข้องตามใจ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชด าริ เพราะเป็นการเอาใบบัวไปปิดช้างตายทั้งตัว               
ถ้ากลัวคนเห็น ก็ท าให้เขาเดินทางตอนค า่ๆ ตอนมืดๆหน่อยกลับจากชะอ าก็ได้ จะได้ไม่เห็นจดุถล่ม                                      
ให้น่ังรถไปตอนมืดๆหน่อยจะได้ไม่เห็น” พระองค์ทรงแย้มพระสรวลอีกคร้ัง 

  

    “ผู้รู้ดูแลวางแผนให้ดี  บุกรุกอันตรายเอง  กันเขต ให้มีศูนย์ศึกษา  ป่าไม้รักษาป่าไม้” 

    พระองค์ตรัสย ้าต่อไปอีกว่า “การจะท าช้ันดินตรงบริเวณที่ถูกเปิดหน้าดินออกเชิงเขาด้านหน้า ให้เป็นข้ันบันไดและ 

    ปลูกต้นไม้เพือ่ฟ้ืนฟูน้ัน ราคาแพงไม่มีประโยชน์ อย่างไรก็ไม่เหมือนธรรมชาติ” 

   “ถล่มอย่างไรจะคอยดู ให้ธรรมชาติท างาน ถูกฝนยิ่งดี จะได้เป็นฝนกรด สีแดงตรงหน้าผา นับวันก็จะเป็นสีเทาตรง 

  จดุถล่มมากข้ึน มีดินหินปูน จะได้กลายเป็นสีเทาอ่อน และเมื่อเจอฝนกรดไปเร่ือยๆก็จะกลายเป็นสีด า ด าแล้วก็ไม่มีใครเห็น”  
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(ข้าพเจ้าได้กราบบังคมทูลพระองค์เร่ืองดินที่พบตรงหน้าผาตรงที่เกิดหินถล่มว่า จะหลุดร่วงง่ายซ่ึงธรรมชาติจะ
ค่อยๆปรับสภาพสีอยู่แล้ว  และการเข้าถึงพืน้ท่ีตรงหน้าผาบริเวณน้ี เพือ่ท่ีจะท าการฟ้ืนฟูด้วยคนและการใช้
เฮลิคอปเตอร์ จะกระท าได้ยากล าบาก และอาจมีอันตรายจากหินท่ีค้างอยู่ และยังไม่เสถียรมากนัก ท่ีอาจจะกลิ้งลงมา
ตามความลาดชันได้   

 

และได้กราบบังคมทูลอีกว่า แนวคิดท่ีทางคณะผู้ศึกษาฯได้เสนอใน “การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพืน้ท่ี” น้ัน ได้มีแนวทางการเลือกในการฟ้ืนฟูอีกแบบหน่ึงท่ีเสนอเอาไว้ว่า จะพยายามรักษาสภาพภูมิ
ประเทศดั้งเดิม โดยจะปล่อยให้มีการพงัทลายลงมาที่เป็นไปตามธรรมชาติ  และจะให้มีการกันเขตอันตรายแสดง
เอาไว้ให้ชัดเจนในพืน้ท่ี    ทีไ่ม่ให้เข้าไป เน่ืองจากว่า ถึงแม้เราจะท าการฟ้ืนฟูอย่างไรก็ตาม ก็ยากท่ีจะเหมือน
ธรรมชาติดังเดิม) 
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องค์ “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลที ่๙”  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 



 

  พระองค์ตรัสให้แนวทางในการฟ้ืนฟูฯต่อไปอีกว่า “ก็ไม่ต้องท า เพราะท าอย่างไรก็ไม่เหมือนธรรมชาติ” 

  “การให้ต้นไม้ไปบังล าบาก ให้ธรรมชาติท างาน หล่นก็หล่นไป จะคอยดู และอย่าให้ชาวบ้านไปตัดต้นไม้ ท าอะไรในบริเวณน้ัน” 

  

  “ให้ท าการอนุรักษ์ให้มั่นคง โดยสภาพธรรมชาติ อย่าเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ” 

  “กั้นเขต กั้นลวดหนาม ภายใน ๕ ปีอาจเป็นป่าแล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่สวยงามเหมือนเขาชะงุ้ม”  

  “ยิ่งบัง ยิ่งเสียทัศนียภาพ ไม่ต้องปลูกก็ได้ ฟ้ืนฟูป่าโดยไม่ต้องปลูก อย่าไปยุ่งกับเขาเขตป่าตามสภาพธรรมชาติ” 

  

  “ที่เขาชะงุ้ม หญ้าแฝกให้ปลูกอย่างไร ปลูกหัวข้ึนในร่องน ้า ลงแรงดันน ้าเอาหัวลง จะยิ่งเซาะลึกเกิดการพงัทลาย”  

  

  “ให้ท า Spillway โดยดูเร่ืองน ้าจากเขานางพนัธุรัตน์ว่าน ้าจะลงมาจากตรงไหน ทางด้านล่าง Spillway ของสระจะไหล 

  ไปทางไหน  เพราะเคยมีการท่วมรอบเขาเมื่อเกิดฝนตกหนัก ต้องท าทางระบายน ้า” 
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“พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลท่ี ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
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(ผู้แทนจากเหมืองปูนซิเมนต์ฯ ได้กราบบังคมทูลพระองค์ว่า การท าเหมืองได้ท าลึกลงไปใต้ดินไปอีกประมาณ   ๔๐ เมตร ท าให้ได้
สระขนาดใหญ่เอาไว้ใช้ในอนาคตได้อีก ๒๕ ปี  เน่ืองจากคณุสมบัติของช้ันหินปูน มีคณุภาพดีในบริเวณด้านเหนือของเขามันหมู) 

 พระองค์ตรัสตอบว่า “ไม่ขัดข้อง แต่ให้ศึกษาเร่ืองการไหลของน ้าในแหล่งน ้าดังกล่าวน้ี ให้ดีว่า                                                
              จะอยู่หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะในหินปูน” 

 พระองค์ตรัสอธิบายต่อไปว่า “การท าถนนที่ไม่มีทางระบายน ้า  ให้ท าทางระบายน ้า  ท าระดับน ้าที่ปล่อยในระดับต่างๆ           
  ให้ได้  เช่นบริเวณหัวหิน  ที่ชุมพร ๓  ปีแล้ว ไม่มีน ้าท่วม  เมื่อก่อนเสียหายหลายล้านบาทต่อปี 
  ที่ลงทุนไปประมาณ  ๓๐ ล้านบาท เท่าน้ัน” 

  

พระองค์ตรัสให้แนวทางอีกว่า “ให้เป็นกรณีศึกษาไปใช้ในพืน้ที่วิกฤติอื่น เพือ่ให้เกิดประโยชน์ที่ได้ศึกษาเอาไว้แล้ว                      
  “ถ้าเขานางพนัธุรัตพงั จะรอดู” 

  

พระองค์ตรัสพร้อมแย้มพระสรวลต่อไปว่า “จะปรับทัศนียภาพมาก  กลัวพระราชินีละซิ  ผลการสัมมนาฯที่กระท าน้ัน  

   ให้สรุปผลถวายสมเด็จฯ เพือ่ทรงทราบข้อเท็จจริงมากข้ึน” 

พระองค์ตรัสให้แนวทางอีกว่า “การปลูกหญ้าแฝกไม่เห็นด้วย เพราะจะเร่งให้หินแตกเร็วข้ึน” 

 ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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องค์ “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลที ่๙”  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 



  

(ผูแ้ทนจำกเหมืองปูนซิเมนตฯ์ ไดก้รำบบงัคมทูลพระองคว์่ำ จะเสนอเทคโนโลยีจำกฝร่ังเศส    เร่ืองกำรระเบิดหินให้อยูต่  ่ำกว่ำ
มำตรฐำนโดยใชห้ลกัวิชำกำรมำกข้ึน  และไดท้ ำกำรทดลองแลว้) 

  

พระองค์ตรัสว่า “กระทบกระเทือนไม่เป็นไร จริงๆไม่ต้องลดขนาดการระเบิดลงก็ได้ จะได้ท าให้หินที่ไม่เสถียรหล่นลงมาให้หมด” 

พระองค์ตรัสต่อเน่ืองอีกว่า “อาจจะคดิไม่เหมือนคนอื่น” 

  

“เหมืองได้ท าบาปแล้ว ยังอยู่  ต้องใช้เวลาในการชดใช้ ต้ังแต่วันน้ัน การระเบิดหน้าดิน หิน แล้วบุกรุก จะต้องแก้ไขโดยการถอนบาป 
ถ้าระเบิดกระเทือนให้พงัลงก็จะดี เพราะจะย ้ารอยเดิม และต้องระวังในการถล่มจากการเข้าไปปลูกต้นไม้” 

   

“ให้ทดลองใช้จรวดดอกไม้ไฟช่วยในการปลูก ให้ส ารวจดูว่าถ้าหินจะหล่นลงมาอีกแค่ไหน ถ้าถล่มให้ค านวณวัดการส่ันสะเทอืน  
โดยดูว่าอยู่ตรงไหน  หล่นไปที่ไหน  น ้าหนักเท่าไร ค านวณได้ให้ขีดเส้นอันตราย  ในระหว่างตรวจสอบทดลอง ให้ใช้เคร่ืองมือวัด
การส่ันสะเทือน  ส ารวจโพรง  ถ้าย่อยหินบริเวณถล่มบ้าง จะกระทบจดุอื่นไหม  ใช้เคร่ืองมือวัดการสะท้อนกลับ  ราคาอาจแพงคง
ต้องลงทุน และให้ยืมไปใช้ในโครงการอื่นๆได้ด้วย เพือ่ให้คุ้มค่า เช่น การส ารวจโพรงล าธารใต้ดินหินปูนที่มี Sink hole หรือหลุม
หยุบทีเ่ขาสอยดาว จงัหวัดเชียงราย จะได้ทราบว่ามีโพรงแค่ไหน จ านวนเท่าไร เพือ่ใช้ในการชลประทานเก็บน ้าต่อไป” 
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“พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลท่ี ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 



 

“ต้องลบร่องรอยถนนที่ตัดในการท าเหมืองบริเวณบนภูเขานางพนัธุรัตด้วย และหน้าผาต้องเป็นธรรมชาติ ไม่อยากให้คนขึ้นไป 
เคยบอกไว้แล้วว่า อันตราย ขึ้นไปท าไม” 

  

(ขำ้พเจำ้ไดก้รำบบงัคมทูลพระองคว์ำ่  ท่ีไดข้ึ้นไปไปส ำรวจเพ่ือกำรเกบ็ขอ้มูล  วดัรอยแตกชั้นหินต่ำงๆ และดูสภำพเป็นจริงของ
พ้ืนท่ี เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ผลในกำรท ำแบบจ ำลอง และค่อนขำ้งจะอนัตรำยตำมท่ีพระองคท์รงเป็นห่วง) 

  

  พระองค์ทรงตรัสย ้าให้แนวทางการฟ้ืนฟูฯอีกว่า  “ให้พฒันาตามธรรมชาติ  ง่ายที่สุด” 

 “การท าพระพุทธรูปบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่หล่นค้างอยู่บนส่วนลาดชันใกล้หน้าผา ไม่เห็นด้วย ต้องต้ังใจให้เห็นไกลๆ                 
จะได้ไม่เข้าใกล้ เพราะจะไม่เห็นองค์พระ และต้องใช้เงินมากถึง ๑๘ ล้านบาทในการท า ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นธรรมชาติ” 
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“พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลท่ี ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 



 
    พระองค์ยงัตรัสต่อไปอกีว่า  
 “ประโยชน์ของการใช้แผนที่  มีความส าคญัมาก  เพราะใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ด”ี 
  

    (ข้าพเจ้าได้กราบบงัคมทูลพระองค์ว่า ได้มีรอยแตกเกิดมากขึน้หลงัการเกิดหินถล่ม และได้เสนอแผนการส ารวจด้วย 

    การถ่ายภาพทางอากาศในระยะใกล้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัในการการเตือนภัยจากการ 

    ถล่มซ ้าอีก ท่ีได้เขียนเสนอเอาไว้ในแผนงานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูของโครงการฯ ด้วยแล้ว) 

 

    พระองค์ตรัสตอบว่า “ดทีี่ตั้งใจจะแก้ไข  ต้องระวังในการถล่มในขณะการเข้าไปปลกูต้นไม้” 
  

     ในตอนท้ายของการเข้าเฝ้าฯ พระองค์ยังตรัสให้ความรู้เพิม่เติมในด้านเส้นทางล าเลียงน ้า  และการท าชลประทาน               

     ตามระดับสันเขา โดยใช้ท่อหรือไม้ไผ่ท่ีน าน ้าไปพกัไว้ในแอ่งเป็นช่วงๆ ให้กับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ  
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“พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลที่ ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 



• ในหลวง รัชกาลที่ ๙ มีพระรำชประสงคใ์ห้น ำเอกสาร “การถวายรายงาน” สรุปสาระส าคัญท่ีได้มาจากรายงาน
ผลการศึกษาของโครงการฯ ถวายให้พระองค์ได้ “ทรงงานล่วงหน้า” ก่อนประมาณ ๑ เดือน ก่อนถึงวนัท่ีจะมีพระ
บรมรำชำนุญำตให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของโครงกำรฯ เขำ้เฝ้ำฯเพื่อ          กำรถวำยรำยงำนควำมกำ้วหนำ้
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

•  ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงยอมเสียเวลำไปในกำรทอดพระเนตรกำรน ำเสนอของโครงกำรฯ ท่ีแสดงเป็นรูปป้ัน
แบบจ ำลองและแผนภำพขนำดใหญ่ ท่ีทำงโครงกำรฯไดจ้ดัเตรียมกำรและน ำมำแสดงไว ้โดยไดจ้ดัตั้งเตรียมถวำย
งำนอยูท่ำงดำ้นหลงัห้องรับรองฯ  

พระองค์ทรงทีพระราชประสงค์ที่จะลงในรายละเอียด ที่เป็น “แก่นของเน้ืองาน” ทันที เมื่อทรงเสด็จถึงที่ประทับใน
ห้องรับรองฯ เน่ืองจากพระองค์ได้ทรงงานล่วงหน้ามาทั้งหมดแล้ว จำกเอกสาร “การถวายรายงาน” สรุป
สำระส ำคญัท่ีไดม้ำจำกรำยงำนผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ ท่ีไดน้ ำถวำยเพื่อทรงงำน ดงักล่ำวขำ้งตน้  และ                 
ทรงใช้เวลาทั้งหมดไปในการให้ “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ ด้วยหลักการทางวิชาการ 
“แบบองค์รวม” ด้วยหลักปรัชญาและพระปรีชาสามารถท่ีรอบด้าน แต่ก็แฝงไว้ด้วยพระอารมณ์ขันอยู่เสมอ          
และทรงให้เวลาในการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในคร้ังน้ี นานถึง ๑ ช่ัวโมง ๓๗ นาที” 
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ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  

จาก “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลท่ี ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ (โดยสังเขป) 



• ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน “หลักการทางวชิาการที่ล ้าลึก หลักปรัชญาในการบริหารจดัการ พระปรีชาสามารถ
ของพระองค์ที่ทรงรู้ลึกและทรงรู้จริงรอบด้าน อย่างเป็นระบบ” โดยไดท้รงพระรำชทำนแนวทำง และหลกักำรให้กบั
โครงกำรฯ เอำไว ้ดว้ย 

 “หลักการของการไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ การปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            
รวมทั้งให้ท าการฟ้ืนฟูพืน้ที่อย่างมัธยัสถ์ โดยทรงใช้กระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ และทรงอธิบายให้
คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นที่สุด ซ่ึงสอดคล้องและต่อยอดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา 
ที่พระองค์ได้ทรงศึกษาและค้นคว้ามาจากการทรงงานในโครงการด้านต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรง “ท าเป็นธรรม” ให้กับทุกพืน้ที่ทั่ว
ประเทศไทยของเรา”    

• ส าหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว การได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจ ได้หลักปรัชญา และภูมิปัญญา จากการทรงงานของ ในหลวง     
รัชกาลที่ ๙ ดังกล่าวข้างต้น จาก “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังในการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยฯ ที่ทรง
ประทับอยู่ เบ้ืองหน้า ที่ทรงความมุ่งมั่นและทุ่มเทด้วยพระเมตตา ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั และทรงลงในรายละเอียด    
อย่างลุ่มลึก”  ได้เป็นแรงบันดาลใจและพลังศรัทธา ที่มี “คณุค่าที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ   
“มงคลสูงสุดของชีวิต” ในคร้ังน้ัน  
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ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  

จาก “พระราชด ารัสและพระกระแสรับส่ังของในหลวง รัชกาลท่ี ๙  

ได้พระราชทานให้ไว้ ในระหว่างที่ทรงมี “พระบรมราชวินิจฉัย” ในแผนงานต่างๆของโครงการ (โดยสังเขป-ต่อ) 
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                        ก 

          ข 

สภาพภูมิประเทศของเขานางพนัธุรัตใน
ปัจจุบนั (ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อ
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ     
Google Earth)  
ที่แสดงให้เห็นถงึ “การเปลีย่นแปลงที่เป็นไป
ตามธรรมชาติ” ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปี ใน
บริเวณพืน้ที่            
(ก) ที่เกดิการถล่มตรงหน้าผา และ 
(ข) ที่หน้าดนิถูกขดุออกไป  
ซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกบั ภาพถ่ายในพืน้ที่
จริงเมื่อในเดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ด้านล่าง) ………………………..!!!!! 



 
 
ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
 
 “พระบรมราชวินิจฉัย”  ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยรัชกาลที่ ๙ ในการ
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายรายงาน  “โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่บริเวณเขา
นางพนัธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ”  เมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย รัชกาลที่ ๙               
ขณะทรงงาน “แผนที่จ าลองลกัษณะภูมิประเทศและแหล่งน า้ของประเทศไทย”                                              
เมื่อวนัที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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พระบรมฉายาลกัษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงงาน  
“แผนที่จ าลองลกัษณะภูมิประเทศและแหล่งน า้ของประเทศไทย”  

   ภูมปัิญญา “ตามรอยเท้าพ่อ” จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที ่๙ 
 
                          

“แผนท่ีจ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน ้าของประเทศไทย” 

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

เมื่อวนัที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จเปิดอาคาร “ภกัดีจกัรินทร์” 

ค่ายนเรศวร  อ าเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 
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            …เป็นภาพพระอิริยาบททีป่รากฎในวิดิทัศน์ฯ ขณะที่พระองค์ก าลังทรงงาน 
         แผนที่จ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน ้าของประเทศไทย * 
                ด้วยความสนพระราชหฤทัยและพระเกษมส าราญ ในช่วงเวลาประมาณ ๕ นาที  
                                        ทีไ่ด้ถูกบันทึกเป็นวิดทิัศน์ เอาไว้ในช่วงท้ายของการเสด็จฯ...                     
        *แผนที่ฯดังกล่าวน้ี ข้าพเจ้าและทีมงานศูนย์วิจยัภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย (GISTHAI) ได้จดัท าเป็นแผนที่ฯ 
          ขนาดใหญ่ (๑.๒ X ๒.๐ เมตร) ขึ้นเป็นคร้ังแรก และได้น าทูลเกล้าถวายเพือ่การทรงงานฯ                         
        “ .. จากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าถวายรายงานฯ ในปี ๒๕๔๓ ดังที่ได้น าเสนอแล้วในข้างต้น .. 
         คงไม่มีค าใดที่จะอธิบายความรู้สึกของข้าพเจ้า ได้ดีเท่ากับ ค าว่า  
       “..แค่พระองค์ทรงแย้มพระสรวลในขณะทรงงานแผนท่ีฯ ข้าพระพุทธเจ้าก็ปลาบปลื้มเป็นท่ีสุดแล้ว..”  
 
       (แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ พระสุรเสียงของพระองค์ ในระหว่างทรงงาน ฯ ได้ถูกเสียงดนตรีบรรเลงประกอบการตัดต่อ              
      วิดิทัศน์ต้นฉบับฯ กลบทับเสียหมด ขณะทรงช้ีและทรงอธิบายพืน้ที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีฯ ซ่ึงเป็นพืน้ที่ที่พระองค์ทรงงาน 
      เป็นแห่งแรกๆในช่วงต้นรัชกาล และเป็นพืน้ที่ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมากที่สุดแห่งหน่ึง ในการทรงงานฯ)  

  ความเป็นมา  
“พระบรมฉายาลกัษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดท าส าเนามาจากภาพวิดทิัศน์                

ในวโรกาสที่พระองค์เสดจ็ทรงเปิดอาคาร “ภกัดจีักรินทร์” ค่ายนเรศวร                                            
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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วิดิทัศน์ ที่บันทึกภาพอิริยาบถของ ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงงาน “แผนท่ีจ าลอง

ลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน ้าของประเทศ
ไทย”ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จทรงเปิด
อาคาร “ภักดจัีกรินทร์” ค่ายนเรศวร   
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(แหล่งอ้างอิง : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
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ขออัญเชิญ“พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙”   ในพระอิริยาบถฯท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้พลังและแรงบันดาลใจท่ีสุด 

ภาพที่ ๑ 
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“แผนที่จ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน า้ของประเทศไทย” (ขนาด ๑.๒ X ๒.๐ เมตร) ที่น าทูลเกล้าถวายฯ (เมือ่วนัที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖) 
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ขออัญเชิญ“พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙”   ในพระอิริยาบถฯท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้พลังและแรงบันดาลใจท่ีสุด 

ภาพที ่๒ 
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ขออัญเชิญ“พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙”   ในพระอิริยาบถฯท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้พลังและแรงบันดาลใจท่ีสุด 

ภาพที ่๓ 
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ขออัญเชิญ“พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙”   ในพระอิริยาบถฯท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้พลังและแรงบันดาลใจท่ีสุด 

ภาพที ่๔ 
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  “วันพ่อของแผ่นดิน ๙” ท่ีจะอยู่ในดวงใจ ตราบนิรันดร์ 

     (ภาพวาดโดย นางสาวฐิติกานต์ อยู่ เมือง วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)                                                  
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หัวข้อการน าเสนอ 

“เรียนรู้และเข้าใจ” ด้วย “ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)”   
สู่ “ภูมิปัญญา” ในเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่  
แบบองค์รวม (Holistic Management) เพือ่ “การพฒันา” อย่างยั่งยืน
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง   

1 

    ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม”  
     (Geo-Informatics for Good Governance : GGG) 2 

3 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 

   ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
               (โครงการพระราชด าริฯ และแผนที่ฯในระบบภูมิสารสนเทศ) 
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ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม” 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 

จ ำนวนประชำกรต่อ 

ข้ำรำชกำร 1 คน รำยจังหวัด 
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Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment

    Geo-Informatics  for Good Government - GGG 
มิติใหม่ของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
ข้อมูลเชิงพืน้ที่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

“ท าเป็นธรรม” 
 
 

 

www.gisthai.org  
    Page : Gisthai  
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(อ้างอิง : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทินพงษ์, ประธานกรรมการบริหาร Gistda) 
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เทคโนโลยแีละองค์ความรู้ของ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)ประกอบด้วย  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS)  
 ระบบเทคโนโลยข้ีอมูลภาพจากดาวเทียม ( Remote Sensing Technics - RS)  
 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) /ระบบดาวเทียมน าร่องโลก 

(Global Navigation Satellite System - GNSS)  
เป็นกระบวนการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงพืน้ที ่ที่มีศักยภาพในการน ามาประยกุต์ใช้ในการ 
• รวบรวม จัดเกบ็ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเชิงพืน้ที่ และน าเสนอเป็นแผนที่และแบบจ าลอง
ดจิิตอลรูปแบบต่างๆ เพือ่ใช้ในการก าหนดทางเลือกในเง่ือนไขต่างๆตามหลกัทางวิชาการ และตาม
ความต้องการ  

• สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจในเชิงพืน้ที่         
ทั้งทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พบิัติภยั เศรษฐกจิและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล อย่างเป็นระบบและเป็นพลวัตร (Dynamics) อย่างยัง่ยนื  

 

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 
ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 

สมบตัิ อยู่เมือง 



ความส าคัญและความเช่ือมโยงกนัของระบบภูมิสารสนเทศ-Geo-Informatics 
                                    (RS, GIS and GPS/GNSS….) 

GIS (Geographic Information Systems) 

RS (Remote Sensing) 
GPS (Global Positioning System) 

"Think Spatially" 

The important role: Geo-Informatics has an answering  
who, what, when, where, why, and how questions related to Spatial Management 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 47 

GNSS (Global Navigation Satellite System)   
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ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 
  
•  ท่ีตั้งหมู่บ้าน ชุมชน 
 
•  เส้นทางคมนาคม 
 
•  เขตท่ีดิน  
 
•  เขตการปกครอง 
     
• สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ 
• การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
• ข้อมูลภาพจากดาวเทียม 
•  ข้อมูลจากพื้นท่ีจริง 

     กระบวนการซ่ึงน าไปสู่การท าให้มองเห็น
ภาพในชิงพื้นที่ ของ ข้อ มูล ด้านต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องฯ ที่ใช้ในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเข้า
กับแผนที ่โดยการ : 

- รวบรวม การจัดเก็บ การวิเคราะห์และ      
ท าแบบจ าลองในเงื่อนไขต่างๆ  ในเชิง
พื้นที่ และน าเสนอในรูปแบบแผนที่และ
แบบจ าลองสามมิติ etc. 

 

Digital “Smart Maps”  
• linking database to the map 
• spatial analysis… 
• Options for solutions 
       ….to be used in….  
“Holistic Management  
      for Good Governance” 

 
 ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 



Interaction Model Depicting the Relationships of the Mapping Sciences 

as they relate to Mathematics and Logic, and  

the Physical, Biological, and Social Sciences 

Jensen, 2007 

Physical Sciences 

Biological 

 Sciences 
Social 

Sciences 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 49 



MIS & Geo-Informatics เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

50 
ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 

สมบตัิ อยู่เมือง 

ระบบภมิูสารสนเทศ 

MIS, RS, GPS .. 
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 เปลีย่นข้อมูลและสารสนเทศให้มองเห็นเป็นภาพแผนทีไ่ด้ 
 การจ าแนกปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ 
 การทดลองสร้างแบบจ าลอง  
 หลกีเลีย่งความผดิพลาดของข้อมูล 
 หลกีเลีย่งการตั้งสมมุตฐิานผดิ ๆ  

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
สมบตัิ อยู่เมือง 

ประโยชน์ของภูมสิารสนเทศ 
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 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  
      การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ  

 

  การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและพบัิติภยั 
 

 แบบจ าลองทางด้านส่ิงแวดล้อม  
     การคมนาคม ขนส่ง  

 

 

 สาธารณูปโภคพืน้ฐาน  
 

 การจัดเกบ็ภาษ ี 
 การศึกษา 
  

 การสาธารณสุข 
 

 

 การให้บริการประชาชน 
 

 การบังคบัใช้กฎหมาย  
      …………………….. 

 

การประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ  
ในการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 
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หัวข้อการน าเสนอ 

“เรียนรู้และเข้าใจ” ด้วย “ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)”   
สู่ “ภูมิปัญญา” ในเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่  
แบบองค์รวม (Holistic Management) เพือ่ “การพฒันาอย่างยั่งยืน 
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง” 

1 

    ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย “ท าเป็นธรรม”  
     (Geo-Informatics for Good Governance : GGG) 2 

3 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 

   ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”  : จากการถวายงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
               (โครงการพระราชด าริฯ และแผนที่ฯในระบบภูมิสารสนเทศ) 



 
 

 
 

 พืน้ที่            

        “เรียนรู้และเข้าใจ” ด้วย “ภูมิสารสนเทศ” สู่ “ภูมิปัญญา”  
ในเชิงกลยทุธ์ตามแนวทางการบริหารจดัการเชิงพืน้ที่แบบองค์รวม เพือ่ “การพฒันา” อย่างเป็นยั่งยืนและเป็นพลวัต 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง 
          ๒๐ และ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                  
www.gisthai.org  

    Page : Gisthai  

 หลักสูตรการพฒันาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ 
ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย ๔.๐ : การพฒันาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ (๒๐ พ.ค. – ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๐) 

   ภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย    ภูมปัิญญา “ตามรอยเท้าพ่อ”                    
             

                “ท าเป็นธรรม” 



 ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือกที่
เหมาะสมกับบริบทของพืน้ท่ี 

 ใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ท้ังจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น นักวิชาการ และองค์กรอิสระ ตามกติกาและกฎระเบียบของประเทศไทยและสากล เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนมองเห็นเป้าหมายในเชิงพื้นที่ (Spatial Visualization) และสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ร่วมกัน (Mindset) จนเกิดเป็นทางเลือกเชิงนโยบาย  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และน ามาช่วยในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
เชิงพืน้ท่ี ได้อย่างเป็นระบบ 

 ผู้บริหารได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจภูมิสารสนเทศ ท่ีน าสู่ “ภูมิปัญญา” ที่จะได้มุมมองใหม่ในเชิง
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) น าไป 
“พฒันา” และขับเคลื่อนองค์กรที่รับผิดชอบ ให้สามารถสร้าง “คุณค่า (Value)” ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน ได้อย่างยั่งยืน 

 
หลกัการ : “การเรียนรู้และเข้าใจ” ด้วย “ภูมสิารสนเทศ” สู่ “ภูมิปัญญา” 

ในเชิงกลยทุธ์ตามแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ แบบองค์รวม เพือ่ “การพฒันา”  อย่างยัง่ยนื 
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สมบตัิ อยู่เมือง 



 มีระบบงานพืน้ฐานครอบคลุมงานภารกิจหลักในเชิงพืน้ท่ีขององค์กร  

 มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ตามความจ าเป็นในการวิเคราะห์ฯ ใน
ภารกิจหลักขององค์กร 

 มีผู้เช่ียวชาญและนักวิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมของภารกิจฯกับบริบทของพืน้ที่จากข้อมูลเชิง
พืน้ท่ีข้างต้น  เพือ่น าใช้ในการจัดท ายทุธศาสตร์เชิงพืน้ท่ี ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic 
Management) ท่ีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานได้ทั้งเชิงประสิทธิภาพของกิจกรรม (Outputs) และเชิงประสิทธิผลของผลงาน (Outcomes) เพื่อ
น าเสนอผู้บริหาร ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นพลวัต 

 ผู้บริหาร มี “ภูมิปัญญา” และเห็นประโยชน์ในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ตาม
แนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) น าไป “พัฒนา” และขับเคลื่อนองค์กรที่
รับผิดชอบ ให้สามารถสร้าง “คุณค่า  (Value)” ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติที่ดีขึ้น อย่างสอดคล้องตาม
ความจ าเป็นพื้นฐาน ความจ าเป็นเร่งด่วน และล าดับความส าคัญของปัญหาในพื้นที่       “ท าเป็นธรรม อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ” 

56 ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 

           วธีิการ : ในเชิงกลยทุธ์ตามแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ แบบองค์รวม  
               เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื “ท าเป็นธรรม” ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ  
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รูปแบบของภูมสิารสนเทศในการสนับสนุนการท างาน 
และการบริหารจดัการ ของผู้ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละระดบั 

บุคลากรระดบัปฏิบัต ิ 
(OPERATION) 

ผู้บริหารระดบักลาง 
(Management) 

ผู้บริหาร
ระดบัสูง 

(Executive) 

• รวบรวมและน าเข้าข้อมูล 
• จัดเกบ็ข้อมูล 
• สืบค้นและจัดท ารายงาน 
• จัดท าแผนปฏบิัตงิาน 

• วเิคราะห์สภาพปัญหา/สภาพพืน้ที ่
• วเิคราะห์/เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน 
• วางแผนการปฏบิัตงิาน 

• ตดิตามและประเมนิผล/ ก าหนดนโยบาย  
• วางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
• ส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ 
• จัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 

• ระบบสืบค้น และจัดท า
รายงานข้อมูลผ่านระบบฯ 

• โปรแกรมประยุกต์/Solutions
ระบบภูมสิารสนเทศ 

      ผ่าน ระบบฯ 

• ระบบน าเสนอข้อมูลเชิงพืน้ที่
ผ่านระบบ .. Social Medias 

• ระบบน าเข้าและรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบฯ 

Application/Solutions Tasks User Level 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 



Basic Thematic Layer and Dynamics Data                                                      
(GIS & Spatial Database) 

Planning – Design Work 

Visualization 

Policy – Decision Support 

- Basic Planning Maps 
- Planning Maps 
- Evaluation Maps 
- Reports 
- Statistics            
- etc… 

Selection of Alternatives 

Geographic Data Base 

Statistical Out put 
of Attribute data 

Spatial Analysis 
by GIS Functions 

Output of Evaluation Maps Preparation of Final Report 

Development of  
Evaluation  Maps 

- Satellite Image Mapping 
   (Resolution 30 m.,15 m., 1m.) 
- Satellite Image Processing 
- Land Cover Classification 
- Existing Data Collection& 
   Analysis in Thailand 
- Existing Data Collection & 
   Analysis in the Field Survey 
- Map Digitizing 
- Data Base Construction, etc. 

Area approach for Integrated Physical, Social and Economic Information for Rural Planning and Management 

Map Digitizing 

Thematic Maps 

Aerial Photo 

Remote  Sensing : Landsat 

             Ground Data 

(proposed by S.Yumuang, 2017) 

 Water Bodies Distribution Map 

 Geomorphology Map 

 Slope Map 

 Geologic Map 

 Soil Map 

 Vegetation – Land Use Map 

 Meteorology Map 

 Etc. 

1. ข้อมูลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / มิติ  
2. ข้อมูลเพื่อการบริหารงานพัฒนาชุมชน (รง.)  
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สงป.)     
4. ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และ

ระดับหน่วยงาน (IPA) 
5. ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช.2ค 
6. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่สามารถ

ส่ือสารกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
7. ข้อมูลการด าเนินงานอื่นท่ีตอบสนองต่อกลยุทธ์และ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านความม่ันคงภายใน 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
 ยุทธศาสตร์การเร่งรัดขจดัปัญหาความยากจนของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสังคมทีน่่าอยู่ 

Existing Reports                                  
& Materials 

 

5) Selection of Planning and Management Program 

 (Integration of Sectoral Planning and Management 
Project and Priority Area) 

4) Selection of the Priority Area for Planning and 
Management  

3) Planning and Management Strategy 

2) Basic strategy of Planning and Management 

1) Understandings of Geospatial Characteristics 
  

 Problem : Sabotage, Crimes, Bomb, rob , etc. 

 Social Environment : Population , Poverty, Health, 
Welfare, Education, Employment ,Infrastructure, 
drug etc. 

 Economic Environment : Land use, Production , 
Investment , Trade , Tourism etc. 

 Physical Environment : Land , Water , Natural 
Resources, Communication system, etc. 

   “Integrated Physical Social and Economic 

Information for Planning and Management” 

Policy and Decision Support                        
(by Expert & Policy Makers) 

 Topographic Map (Scale 1:250,000                  
1:50,000 and  1:4,000) 

 Administrative Boundaries Map 

 Pollution Distribution Map 

 Legal Constrain Map 

 Transportation Network Map 

 Population Dynamics 

 Social Statistical Map 

 Master Planning Map 

 จ าแนกและจัดกลุ่มสภาพปัญหาของแต่ละพืน้ท่ี  
 การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีตามช่วงเวลา (Time Series)  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการและการพัฒนา

ชุมชนในแต่ละพืน้ท่ี จ าแนกตามหน่วยงานและระดบั 
 ความสัมพันธ์/ความสอดคล้องระหว่างความรุนแรงของ  
          สภาพปัญหาตามนโยบายหลักและการจัดสรรทรัพยากรของ    
          หน่วยงานภาครัฐ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ

พืน้ท่ี  เป็นต้น 

- Overlay 
- Buffer 
- Network 
- 3-D 
- Statistical 
- Multi – Variable 
- Simulation Model 
- … 

(Analysis – Evaluation Using Geo-Informatics 
Analysis/Hypothesis 
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ภูมิปัญญำตำมรอยเทำ้พ่อ-ภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.
ดร. สมบติั อยูเ่มือง 60 

 

แม่น า้กก 

ประมวลผลและจดัท ำแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวัดน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น า้น่าน 

แม่น า้ยม แม่น า้วัง แม่น า้ปิง 

แม่น า้โขง 

เขื่อนภมิูพล 



 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเกบ็น า้นฤบดนิทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 



 
..ภาพถ่ายจากพืน้ที่ "อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา - โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙"   จังหวดัปราจีนบุรี (ถ่ายภาพเม่ือวนัที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๙) 

 
ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 

สมบตัิ อยู่เมือง 62 

"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเกบ็น า้นฤบดนิทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 



ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 63 

"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเกบ็น า้นฤบดนิทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

..ภูมิใจท่ีได้มาเป็นส่วนหน่ึงในพธีิน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ ท่ี "อ่างเกบ็น ้านฤบดินทรจินดา" โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลของพระองค์ ท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี  (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit ภาพมุมสูง : http://www.posttoday.com/local/east/463767 

http://www.posttoday.com/local/east/463767
http://www.posttoday.com/local/east/463767
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเกบ็น า้นฤบดนิทรจินดา  
โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

..ภูมิใจท่ีได้มาเป็นส่วนหน่ึงในพธีิน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ ท่ี "อ่างเกบ็น ้านฤบดินทรจินดา" โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลของพระองค์ ท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี  (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit ภาพมุมสูง : http://www.posttoday.com/local/east/463767 

http://www.posttoday.com/local/east/463767
http://www.posttoday.com/local/east/463767


"ลายพระหัตถ์ที่ทรงมีพระราชด าริให้ไว้กับโครงการห้วยโสมงฯ" ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และพระองค์ยังทีพระราชด าริอีก ๖ คร้ัง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๔ (ข้อมูลอ้างอิง : กรมชลประทาน ในพืน้ที่โครงการฯ) 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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แผนที่ภูมปิระเทศ (กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐)  
"โครงการห้วยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ" ที่กรมชลประทาน ได้น ามาใช้อธิบายไว้ฯ 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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แผนที่ภูมปิระเทศ (กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐)  
"โครงการห้วยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ" ที่กรมชลประทาน ได้น ามาใช้อธิบายไว้ฯ 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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ลักษณะของโครงการ 
 (ข้อมูลอ้างอิง : กรมชลประทาน  ในพืน้ที่โครงการฯ) 

ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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แผนท่ีในระบบภูมิสารสนเทศของลุ่มน ้าห้วยโสมงและบริเวณข้างเคียง ท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศด้วย 
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (ถ่ายภาพในวนัที่ 18/2/2559) ท่ีซ้อนทับด้วยช้ันข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคัญ 

"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แนวสันเข่ือนอ่างเก็บน า้นฤบดินทรจนิดา     

แหล่งขอ้มูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS 

เขาใหญ่ (ด้านใต้) 

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แบบจ าลองสามมติลิกัษณะภูมปิระเทศของพืน้ที่โครงการฯ และบริเวณข้างเคยีง 
ที่ซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) ที่บันทึกภาพเมือ่วนัที่ 18/2/2559 

แนวสันเขื่อนอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา     (ยาวประมาณ  4 กม.)                

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) (แหล่งขอ้มูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS) 
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แนวสันเขื่อนอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา     (ยาวประมาณ  4 กม.)                

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) (แหล่งขอ้มูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 8 : USGS) 

แบบจ าลองสามมิติลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ และบริเวณข้างเคยีงในมุมกว้าง 
ที่ซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) ที่บันทึกภาพเม่ือวันที่ 18/2/2559 



ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย ผศ.ดร. สมบตัิ อยู่เมือง 72 

"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แนวสันเขื่อนอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา     
(ยาวประมาณ  4 กม.)                

แบบจ าลองสามมิติลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ และบริเวณข้างเคยีงในมุมกว้าง 
ที่ซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (7-5-3) ที่บันทึกภาพเม่ือวันที่ 18/2/2559 

จัดท าโดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และทีมงาน GISTHAI (5/12/2559) 
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แบบจ าลองในระบบภูมสิารสนเทศ 
 แสดงการเปลีย่นแปลงของส่ิงปกคลุมดิน 
ในพืน้ที่โครงการฯและพืน้ที่ข้างเคยีง 

จากข้อมูลภาพดาวเทยีม Landsat ที่บันทึกภาพ 4 ช่วง : 
ในวนัที่ 18/2/2545,  4/11/2549, 18/1/2554 และ  

22/10/2559 - 15/11/2559 ตามล าดับ 

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

(แหล่งขอ้มูลภำพจำกดำวเทียม Landsat : USGS) 

อ่างเก็บน า้นฤบดนิทรจินดา 

แบบจ าลองลกัษณะภูมปิระเทศและพืน้ที่น า้ท่วมซ ้าซากในพืน้ที่   
ในช่วงปี  2549-2554 

พืน้ที่น า้ท่วมซ ้าซาก 



ภูมิปัญญาตามรอยเท้าพอ่-ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ผศ.ดร. 
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"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 

แผนท่ีแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าห้วยโสมง อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา และบริเวณข้างเคียง  ท่ีแสดงลักษณะส่ิงปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพืน้ท่ีของโครงการฯ และในพืน้ท่ีข้างเคียง ท่ีแปลความหมายมาจากข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (ถ่ายภาพในวนัที่ 22/10/2559 และ 15/11/2559) 

ดัชนีแผนที่ของพืน้ทีโ่ครงการฯ 

ระดับความสูง (ม.) จากระดับน ้าทะเล 

อ่างเก็บน ้า 
นฤบดินทรจินดา 

อ่างเก็บน า้นฤบดินทรจินดา 

พื้นที่น ้าท่วมซ ้าซาก (ในช่วงปี 2549-2554) 

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



Basic Thematic Layer and Dynamics Data                                                      
(GIS & Spatial Database) 

Planning – Design Work 

Visualization 

Policy – Decision Support 

- Basic Planning Maps 
- Planning Maps 
- Evaluation Maps 
- Reports 
- Statistics            
- etc… 

Selection of Alternatives 

Geographic Data Base 

Statistical Out put 
of Attribute data 

Spatial Analysis 
by GIS Functions 

Output of Evaluation Maps Preparation of Final Report 

Development of  
Evaluation  Maps 

- Satellite Image Mapping 
   (Resolution 30 m.,15 m., 1m.) 
- Satellite Image Processing 
- Land Cover Classification 
- Existing Data Collection& 
   Analysis in Thailand 
- Existing Data Collection & 
   Analysis in the Field Survey 
- Map Digitizing 
- Data Base Construction, etc. Map Digitizing 

Thematic Maps 

Aerial Photo 

Remote  Sensing : Landsat 

             Ground Data 

(proposed by S.Yumuang, 2017) 

 Water Bodies Distribution Map 

 Geomorphology Map 

 Slope Map 

 Geologic Map 

 Soil Map 

 Vegetation – Land Use Map 

 Meteorology Map 

 Etc. 

 
 

 ยุทธศาสตร์ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านความมั่นคง มั่งคั้ง ยั้งยืน 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านพัฒนาพื้นที่ต้นน ้าอย่างเป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ภารกิจด้านอุทกภัย การขาดแคลนน ้า การผลักดันน ้ากร่อยฯ 
 ยุทธศาสตร์การเร่งรัดขจดัปัญหาความยากจนของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสังคมทีน่่าอยู่ 

Existing Reports                                  
& Materials 

 

5) Selection of Planning and Management Program 

 (Integration of Sectoral Planning and Management 
Project and Priority Area) 

4) Selection of the Priority Area for Planning and 
Management  

3) Planning and Management Strategy 

2) Basic strategy of Planning and Management 

1) Understandings of Geospatial Characteristics 
  

 Problem : Sabotage, Crimes, Bomb, rob , etc. 

 Social Environment : Population , Poverty, Health, 
Welfare, Education, Employment ,Infrastructure, 
drug etc. 

 Economic Environment : Land use, Production , 
Investment , Trade , Tourism etc. 

 Physical Environment : Land , Water , Natural 
Resources, Communication system, etc. 

   “Integrated Physical Social and Economic 

Information for Planning and Management” 

Policy and Decision Support                        
(by Expert & Policy Makers) 

 Topographic Map (Scale 1:250,000                  
1:50,000 and  1:4,000) 

 Administrative Boundaries Map 

 Pollution Distribution Map 

 Legal Constrain Map 

 Transportation Network Map 

 Population Dynamics 

 Social Statistical Map 

 Master Planning Map 

 จ าแนกและจัดกลุ่มสภาพปัญหาของแต่ละพืน้ท่ี  
 การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีตามช่วงเวลา (Time Series)  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการและการพัฒนา

ในแต่ละพืน้ท่ี  
 ความสัมพันธ์/ความสอดคล้องระหว่างนโยบายหลัก แผนงาน

และการจัดสรรทรัพยากร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ

พืน้ท่ี  เป็นต้น 

- Overlay 
- Buffer 
- Network 
- 3-D 
- Statistical 
- Multi – Variable 
- Simulation Model 
- … 

(Analysis – Evaluation Using Geo-Informatics 
Analysis/Hypothesis 

Area approach for Integrated Physical, Social and Economic Information for The Royal Irrigation Project 

"ตามรอยเท้าพ่อ..ท าเป็นธรรม" (ตอนที่ ๑ - อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙) 



                

   ประวัติ  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       หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)    
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
                     พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ                                                  
                           ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ (GISTDA) 
                                                           ประวตัด้ิานการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในอดีต 
                     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) 
 ประสบการณ์และความช านาญด้านวชิาการ งานทีป่รึกษาฯ    
- ที่ปรึกษาและบริการวชิาการในการจดัท าโครงการบริการวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารจดัการพบิัตภิยัธรรมชาต”ิ ในนามของศูนย์บริการวชิาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยที่ได้ด าเนินการส าเร็จแล้ว ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส าคญั จ านวน 50 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน) 
 
-วทิยากรบรรยาย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการของภาครัฐ และการ
บริหารจดัการพบิัตภิยัธรรมชาต”ิ ให้กับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงให้กับ สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
วทิยาลัยมหาดไทย วทิยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ส านักงานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และมหาวทิยาลัยอีกหลายแห่ง  เป็นต้น 

 
- งานวจิยัด้านการจดัท าระบบสนับสนุนการบริหารและตดัสินใจเชิงพืน้ที่ในระดับลุ่มน ้า แบบองค์รวม ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ    
ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)  เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม พบิัตภิยั เศรษฐกิจ และสังคม           
อย่างยั่งยืนของลุ่มน ้าน่าน 
 
- งานวจิยัด้านการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพือ่การบริหารจดัการภยัพบิัตทิี่เกิดขึน้จากน ้า ได้แก่ น ้าท่วมในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
ลุ่มน ้าป่าสัก และลุมน ้าตาปี รวมทั้งการเกิดดินถล่ม – น ้าปนตะกอนบ่า – น ้าป่าไหลหลาก ในระดับลุ่มน ้าย่อยในพืน้ที่สูง (ลุ่มน ้าก้อ
ของลุ่มน ้าป่าสัก และลุ่มน ้าย่อยในลุ่มน ้าน่าน) 
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