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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาเร็จ
ลุล่วงลงได้ด้วยการสนับสนุน การช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา
เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ไทประจาจังหวัดต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงาน การนา
ทางลงพืน้ ที่ รวมถึงผู้ให้ขอ้ มูลหลักที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ จนสามารถ
นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทและพัฒนาเป็นแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทโดยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิ จัย หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่ าผลการพั ฒ นาฐานข้ อมู ล และแผนที่ ชุ มชนชาติ พัน ธุ์ ไทใน
ล้านนาครั้งนี้ จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ และหากมีข้อผิดพลาด
ประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเพื่อการพัฒนาผลงานให้ดยี ิ่งขึ้นต่อไป
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์

ข

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาและจัดทา
แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่การวิจัย
ครั้งนี้คือ 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน
พะเยา และแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชุมชน
ชาติพันธุ์ไทต่าง โดยมุ่งศึกษาข้อมูลระดับพืน้ ที่ ชุมชน เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและการจัดทาแผนที่
ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิ จั ย ได้ แ ก่ เครื่ อ งก าหนดพิ กั ด สั ญ ญานดาวเที ย ม GPS (Global Positioning System) แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
ฐานข้อมู ลชุม ชนชาติพั นธุ์ไ ทในล้านนาเป็น ฐานข้ อมูล แสดงถึง ปริม าณร้ อยละของ
ชาติ พั น ธุ์ ไ ทกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ข องล้ า นนา หรื อ 8 จั ง หวั ด ของภาคเหนื อ ตอนบน
รายละเอียดหรือเนื้อหาฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อชุมชนหรือหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
และข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ไทในชุมชน จานวน 8,244 ข้อมูล
แผนที่ชุ มชนชาติ พัน ธุ์ไ ทในล้ านนาพัฒ นาขึ้นโดยการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่ อ แสดงภาพของการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การพานักอยู่อาศัย หรือการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ของล้านนา
หรือ 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน รายละเอียดที่แสดงในแผนที่ คือ แสดงชื่อหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทตั้งถิ่นฐาน พานักอาศัยอยู่ โดยแสดงปริมาณร้อยละของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อาศัยในพืน้ ที่นั้น ๆ และจัดทาเป็นกราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงระวาง
แผนที่ สัญ ลักษณ์ มาตราส่ว น ทิศทาง โดยแผนที่ชุ มชนชาติพั นธุ์ ไทในล้ านนาที่ จัด ทาขึ้น มี
จานวน 237 ภาพ และถูกบันทึกให้เป็นไฟล์ภาพแบบ JPG file ที่มีความละเอียดสูงมาก ผู้ใช้งาน
สามารถค้ น หาได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง สามารถเปิ ด ดู แ ละสั่ ง พิ ม พ์ แ ผนที่ ผ่ า น
โปรแกรมดูรูปภาพทั่วไปได้
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
ล้านนา หรือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัด
แม่ ฮ่อ งสอน เป็ นกลุ่ม จัง หวัด ที่มี ประวั ติ ศาสตร์ค วามเป็ นมายาวนานร่ว มกั นเนื่ องจากเป็ น
ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรล้านนาในอดีต ล้านนาประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่ม
โดยมี ก ลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ห ลั ก ประกอบด้ ว ย ชาวไทยวนซึ่ง เป็ น ชาติ พั น ธุ์เ ดิ ม ในพื้ น ที่ ชาวไทลื้ อ
ชาวไทยอง ชาวไทเขิน และชาวไทใหญ่ ซึ่งได้อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งรกรากอาศัยในพื้นที่ ทั้ ง
เพื่ อ การท างานในอาชี พ การติ ดต่ อ ค้ า ขาย หรื อการถู ก กวาดต้ อ นเข้ า มาโดยเฉพาะในยุ ค
“เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” (พ.ศ. 2325-2358) ในสมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 2285-2358)
ซึ่งได้มีนโยบายการรวบรวมประชาชนโดยการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองต่าง ๆ เข้ามาไว้ใ น
เมืองเชียงใหม่เพื่อฟื้นฟูเมือง เป็นการกวาดต้อนในลักษณะที่เอามาทั้งเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้
พม่าใช้เป็นกาลังพลในการโจมตีล้านนา (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2552) เช่น ชาวไทเขินจากเมือง
เชียงตุง ชาวไทลื้อจากสิบสองปันนา ชาวไทลื้อจากเมืองยอง (ปัจจุบันเรียกตนเองว่า ไทยอง)
หรือชาวไทใหญ่จากรัฐฉานและพื้นที่บริเวณทางตะวันตกของแม่น้าสาละวิน เป็นต้น โดยมีการ
รวบรวมพลเมืองถึง 3 ช่วงด้วยกันคือ ช่วงแรก พ.ศ. 2325-2339 เริ่มต้นเมื่อพระเจ้ากาวิละ
สร้ า งเวี ย งป่ า ซางถึ งตั้ ง เมือ งเชี ย งใหม่ พ.ศ. 2339 เป็ น การกวาดต้ อนจากเมื องขนาดเล็ ก
การยุยงและเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆ เช่น เชียงตุง เมืองยอง เมืองฝาง ช่วงที่สอง พ.ศ. 23392349 ช่วงการขับไล่พม่า กวาดต้อนจากเมืองขนาดเล็ก เช่น เมืองปุ บ้านงัวลาย บ้านสะต๋อย
และการตีเมืองสาคัญ เช่น เมืองสาด เชียงตุง เชียงแสน ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่สถานการณ์กาลังคน
ของล้ า นนาผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตแล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี ก ารกวาดต้ อ นผู้ ค นจากเมื อ งต่ า ง ๆ อี ก เช่ น
เมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองในเขตแม่ น้าคง ประมาณประชากรที่ถู กกวาดต้อนมาในสมั ย
พระเจ้ากาวิละมีจานวน 50,000-70,000 คน นอกจากนี้ยังมีการกวาดต้อนผู้คนในสมัยต่อมา
อีกเช่นกัน เช่น สมัยพระยาเชียงใหม่ช้างเผือกหรือพระยาธรรมลังกา พระยาเชียงใหม่คาฝั้น
และพระยาพุทธวงศ์ (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2552)

2
อย่างไรก็ตามนอกจากการกวาดต้อนเทครัวของพระเจ้ากาวิละในเขตล้านนาตะวันตก
ยังพบว่ามีการอพยพและกวาดต้อนผู้คนในเขตล้านนาตะวันออก เช่นกัน โดยเฉพาะเมืองน่าน
ได้มีนโยบายเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเช่นกัน โดยเริ่มต้น พ.ศ. 2333 เมื่อไพร่เมืองยองซึ่งถูก
พม่าตี แตกพ่ายได้อ พยพมาเมื องน่ าน พ.ศ. 2334 และเจ้า เมือ งเชี ยงของพาไพร่ ครอบครั ว
ชาวเชียงของเข้ามาอยู่เมืองน่าน (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539) พ.ศ. 2347 ได้ไพร่ชาวเชียงแสนจาก
สงครามยึดเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2348 ได้กวาดต้อนผู้คนจากการตีเมืองสาคัญ เช่น เมืองเชียง
รุ่ง เมืองนูน เมืองรา (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2552) พ.ศ. 2353-2368 กวาดต้อนชาวไทลื้อจาก
เมืองล้า เมืองพง เมืองหลวงภูคา และเมืองเชียงแขง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539)
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทต่ า ง ๆ ที่ ถู ก กวาดต้ อ นมามั ก ถู ก ก าหนดให้ ไ ปอยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ
เช่น ชาวไทเขินในเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มเจ้านายและผู้ที่มี ความสามารถทางช่างฝีมือ เช่น การทา
เครื่องเขิน ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองระหว่างกาแพงเมืองด้านในและกาแพงเมืองด้านนอก
(พื้น ที่บริ เวณกาแพงเวี ยงชั้ นใน ก าหนดให้เป็ นที่อ ยู่ข องเจ้า นายและข้า ทาสบริว ารของชาว
ไทยวนอยู่เท่านั้น) ได้แก่ บ้านนันทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนชาวไทเขินที่
เป็นบ่าวไพร่หรือผู้ที่ติดตามให้กระจายออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ เพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกร เช่น สันกาเพง สันป่าตอง ดอยสะเก็ด ส่วนกลุ่มไตหรือชาวไทใหญ่ซึ่งมีอาชีพ
ปั้นหม้อและทาการค้าและถูกวาดต้อนเข้ามาในเชียงใหม่ ให้ตั้ง ถิ่นฐานบริเวณ ช้างเผือก ช้าง
ม่อย และบ้านวัวลาย (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2552) ต่อมาภายหลังเมื่อชาติพันธุ์ไทกลุ่มต่าง ๆ
เหล่านั้นได้ลงหลักปักฐานที่อยู่อาศัยมาระยะหนึ่ง พบว่า มีช าติพันธุ์ไทบางกลุ่ม บางครอบครัว
ได้เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดเดิมหรือจังหวัดอื่น เนื่องจาก
ชุมชนได้ขยายใหญ่ขนึ้ พื้นที่ทากินน้อยลง เกิดการกระจายตัวออกจากศูนย์กลางเดิมไปหาถิ่นที่
อยู่ ใหม่ซึ่ ง มีพื้ นที่ ก ว้า งขวาง โดยยกครอบครั วกั นไปเป็ นกลุ่ ม เช่ น ชาวไทยอง เมื องลาพู น
กระจายตัวจากเวียงยองไปป่าซางและบ้านโฮ่ง หรือชาวไทลื้อเมืองน่าน กระจายออกไปอาเภอ
เชียงคา (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2552) หรือชาวไทเขินปัจจุบันที่กระจายตัวจากเดิมที่ตั้งบ้านเรือน
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยสะเก็ด ไปอยู่อาเภอ
แม่ริม อาเภอแม่แตง เป็นต้น
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทได้มีการอพยพเคลื่อนย้าย
มี ก ารกระจายตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ อ าศั ย ไปหลาย ๆ พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ของล้ า นนา ดั ง นั้ น
การศึกษาเพื่อจัดทาฐานข้อมูลและจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและ
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สาคัญซึ่งจะเป็นพื้นฐานหรือแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทล้านนาในมิติหรือ
ประเด็นสาคัญอื่น ๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครอง ในลักษณะการวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยปัจจุบัน หรือการวิจัยอนาคต ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
2. เพื่อจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พืน้ ที่การวิจัยครัง้ นีค้ ือ 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้ำนประชำกร/กลุ่มเป้ำหมำย
การวิจัยครั้งนีอ้ าศัยข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด
นักวิชาการ นักการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน กานัน พระสงฆ์
ครู) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นากลุ่มในชุมชน (ประธานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ) ชาวบ้านในชุมชน
รวมถึงนักวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทล้านนา
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาข้ อ มู ล ระดั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล และการจั ด ท า
แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขอบเขตด้ำนเวลำ
การวิจัยนีด้ าเนินงานในช่วง พ.ศ. 2558-2559 โดยใช้เวลาในการศึกษา 12 เดือน
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
2. ได้แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
3. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นพืน้ ฐานหรือแนวทาง
ในการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทล้านนาในมิติหรือประเด็นสาคัญอื่น ๆ
4. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทาแผนที่
ชุมชนชาติพันธุ์ในจังหวัดอื่น
นิยำมศัพท์เฉพำะ
แผนที่ หมายถึง รูปภาพแสดงตาแหน่ง ที่ตั้ง บริเวณหรือพื้นที่และข้อมูลของชุมชน
ชาติพันธุไท
ชุมชน หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ที่มีกลุ่มคนตั้งหลักแหล่งอยู่ อาศัยรวมกัน มีการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ค่านิยม พื้นฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือภาษา
ร่วมกัน ในการวิจัยนีห้ มายถึงชุมชนชาติพันธุ์ไท
ชำติพันธุ์ไท หมายถึง ชาติพันธุ์ไทยวน ไทขึน ไทลือ้ ไทยอง และไทใหญ่ (ไต)
ล้ำนนำ หมายถึง พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย 8 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ หมายถึง กระบวนการทางานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
เชิงพื้นที่ ระบบแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังต่าง ๆ ของลักษณะภูมิประเทศหรือ
ลักษณะกายภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง แผนที่ชุ มชนชาติ พันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอได้ดังนี้
ระบบฐานข้อมูล
การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านฐานข้อมูล (Database) ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
เนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มข้อมูล (Add Data) การแทรกข้อมูล
(Insert Data) การเรีย กใช้ข้ อมู ล (Retrieve Data) การแก้ไ ขและลบข้ อ มูล (Update & Delete
Data) ตลอดจนการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Move Data) หรือส่งออกข้อมูล (Export Data) ระบบ
ฐานข้อมูลมีเนื้อหาสาคัญสรุปได้ดังนี้ (สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556)
โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้ อ มู ล ในมุ ม มองของผู้ ใ ช้ ส ามารถแบ่ ง ออกตามลั ก ษณะโครงสร้ า ง
ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน Font End และ Back End
1. Font End เป็นโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่อาจจะสร้างจากภาษาต่างๆ เช่น
ภาษาระดับสูง CASE หรือภาษาอื่น ๆ ส่วนนี้โดยปกติจะรองรับการทางานของผู้ใช้ (End User)
เพื่อทาหน้าที่ติดต่อกับระบบ
2. Back End เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการจัดการกับระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ในแง่ของ
การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง ได้แก่ การปฏิบัติการต่างๆ กับข้อมูล การ
จัดทา Backup การควบคุมความถูกต้องในการใช้ข้อมูลพร้อมกัน รวมไปถึงการควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบ เป็นต้น
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
1. ข้อมูล (Data) เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ให้มีลักษณะ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีผใู้ ช้ร่วมกันหลายคน (Multi-User) ข้อมูลจะต้อง
สามารถเรียกใช้ร่วมกันได้ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ ใช้จะมองภาพของข้อมูล ที่แตกต่างกันไปตาม
ระดับของการออกแบบระบบ
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2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ในส่วนของ Hardware ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
จะพิจารณาถึงส่วนประกอบสาคัญสองประการ ส่วนแรกคือ สื่อในการเก็บข้อมูล (Secondary
Storage) ได้ แ ก่ การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย Magnetic Disk รวมไปถึ ง การติ ด ต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น I/O Device ต่ า ง ๆ ส่ ว นที่ ส องจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเร็ ว ในการท างานของ
Processor และ Memory ซึ่ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดของข้ อ มู ล ในระบบและจ านวนของผู้ ใ ช้ เ ป็ น
ตัวกาหนด
3. ผู้ใช้ (User) ในระบบฐานข้อมูลจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1 Programmer เป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน เพื่อ
การจัดเก็บและการเรียกใช้งานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
3.2 End User เป็นบุคลากรที่ทาการใช้ข้อมูลจากระบบ ซึ่งโดยปกติจะทางาน
ใน 3 ลักษณะ คือ การอ่าน (Read Only), การเพิ่มหรือลบข้อมูล (Add/Delete) และการแก้ไข
ข้อมูล (Modify Data) เป็นต้น
3.3 DBA (Database Administrator) เป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุม และ
บริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด นั่นคือจะเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใด ที่จะรวบรวม
เข้าสู่ระบบรวมไปถึงเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ภายในระบบ เช่น วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
การเรียกใช้ขอ้ มูลตลอดจนการกาหนดการรักษาความปลอดภัยในระบบ เป็นต้น
4. โปรแกรมหรือชุดคาสั่ง (Software) ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และข้อมูล
ที่ถูกจัดเก็บในสื่อต่างๆ Software ในส่วนนี้เรียกว่า Database Management System (DBMS)
นั่นคือ ความต้องการใช้ขอ้ มูลจากผู้ใช้จะถูกจัดการโดย DBMS เพื่อที่จะทางานในลักษณะต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ขอ้ มูลการจัดทารายงานและการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในรูปแบบต่างๆ
แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลจะมีแนวคิดในการจัดการกับตัวข้อมูลโดยตรง นั่นคือความพร้อมของ
ข้อมูลที่จะถูกเรียกใช้ได้ทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้แล้วข้อมูลในระบบจะถูกใช้ร่วมกัน (Shared
Data) โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมองเห็นระบบฐานข้อมูล ที่แตกต่างกันตามลักษณะการทางานที่ได้
ถูกกาหนดไว้โดยผู้ออกแบบระบบ
ข้อดีของการประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูล
1. ลดความซ้ าซ้อ นของข้อ มูล (Minimal Data Redundancy) การจั ดเก็ บข้อ มูลใน
ลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูล อาจทาให้ข้อมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไว้หลายๆ แห่ง ทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูลขึ้นได้ ดังนั้นการนาข้อมูลรวมมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลจะช่วยลดปัญหา
ความซ้าซ้อนของข้อมูลได้
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2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ (Consistency of Data) การจัดเก็บข้อมูลใน
ลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูล โดยที่ข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน อาจมีอยู่ในหลายแฟ้ม ซึ่งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งของข้อมูลขึ้นได้ ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการแก้ไขข้อมูลที่แฟ้มแห่งหนึ่ง แต่มิได้แก้ไขข้อมูล
เรื่องเดียวกันที่อยูใ่ นไฟล์อื่นๆ ทาให้ข้อมูลนั้นๆ แตกต่างกันได้
3. จากั ดความผิ ดพลาดในการป้อนข้อมู ลให้น้อ ยที่สุ ด (Data Integrity) บางครั้ ง
ความผิดพลาดของข้อมูล อาจเกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบดังนั้นในระบบ
จัดการฐานข้อมูล จึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดกฎเกณฑ์ในการรับข้อมูลจากการป้อนของผู้ใช้
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (Sharing of Data) เนื่องจากระบบฐานข้อมูลเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างกัน ก็จะ
สามารถทาได้โดยง่าย
5. สามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ (Enforcement of Standard) การ
เก็บข้อมูลไว้ด้วยกันจะสามารถกาหนด และควบคุมความมีมาตรฐานของข้อมูลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ ดังนั้นจึงทาให้ระบบเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ได้ (Security and Privacy
Control) เนื่องจากระบบจะทาการกาหนดระดับของผู้ใช้แต่ละคน ตามลาดับความสาคัญของ
ผู้ใช้ดังนั้นจึงสามารถที่จะควบคุมและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบได้ดียิ่งขึ้น
7. ข้อมูลมีความเป็นอิสระ (Data Independence) ระบบฐานข้อมูลจะทาหน้าที่เป็น
ตัวเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์ ที่ทางานกับข้อมูลโดยตรง การแก้ไขข้อมูล เช่น ต้องการ
เปลี่ ย นรหั ส ไปรษณี ย์ จ ากเลข 4 หลั ก เป็ น เลข 5 หลั ก ก็ จ ะท าการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
รหัสไปรษณีย์เฉพาะโปรแกรมที่เรียกใช้รหัสไปรษณีย์เท่านั้น ส่วนโปรแกรมอื่นจะเป็นอิสระต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้
ข้อเสียของการประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูล
1. ขั้นตอนการออกแบบดาเนินการและการบารุงรักษามีต้นทุนที่สูง เนื่องจากระบบ
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบระบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Hardware และ Software
รวมไปถึงราคาอุปกรณ์ที่ใช้มรี าคาค่อนข้างสูง
2. ระบบมีค วามซับ ซ้อนจาเป็นต้อ งมีผู้ดูแ ลระบบที่ถูกฝึก มาอย่า งดี เพื่ อรองรั บ
สถานการณ์ที่ผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึน้ ได้
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3. การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่องจากข้อมูลอาจถูกจัดเก็บแบบรวม
ศูนย์ (Centralized Database System) ความล้มเหลวของการทางานบางส่วน อาจทาให้ระบบ
ฐานข้อมูลโดยรวมหยุดชะงักการทางานได้
จากรายละเอียดระบบฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ การเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน Font
End และ Back End โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ได้ แก่ ข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ และ
โปรแกรมหรือชุดคาสั่ง ซึ่งข้อดีของการประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูลมีหลายประการ เช่น
ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล จากัดความผิดพลาดของการป้อน
ข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล ฯลฯ ส่วน
ข้อเสียคือ ต้นทุนสูง ต้องมีผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถ และการเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของ
ระบบ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เป็ น กระบวนการท างานเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
เชิงพื้ นที่ (Spatial Data) ระบบแผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ และแผนผังต่ าง ๆ ของลั กษณะ
ภูมิประเทศทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มี
การก าหนดข้ อ มู ล เชิ ง บรรยาย (Attribute Data) เพื่ อ น ามาประมวลผล หรื อ วิ เ คราะห์ ท า
แบบจาลองต่างๆ และแสดงผลในรูปของข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ซึ่งมีเนือ้ หาสาคัญนาเสนอพอสังเขปได้
ดังนี้ (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2556)
ความหมาย
ระบ บสารสนเท ศภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ Geographic Information System : GIS คือ
กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูลและ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่ง
ในแผนที่ ตาแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพืน้ ที่ทั้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทาให้สื่อ
ความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด
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การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้
เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้งา่ ย
GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมาย
เชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทางานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วน
ระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS (Management Information
System) นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะ
เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับ
ข้อมู ลเชิง บรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อ มูล (Database) การเชื่ อมโยงข้อ มูล ทั้ง สอง
ประเภทเข้าด้วยกัน จะทาให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น
สามารถจะค้นหาตาแหน่งของจุดตรวจวัดควันดา - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือ
ในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตาแหน่งที่เลือกขึ้นมา
ซึ่ง จะต่า งจาก MIS ที่ แสดง ภาพเพีย งอย่ า งเดี ย ว โดยจะขาดการเชื่อ มโยงกั บฐานข้ อมู ล ที่
เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่
แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน
ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งที่มีอยู่จริงบน
พื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมี
ตาแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตาแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สาหรับข้อมูล GIS ที่จะ
อ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน(รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต
แขวง จั งหวั ด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อ มูลที่ อยู่ เราสามารถทราบได้ ว่าบ้ านหลังนี้ มี
ตาแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพืน้ โลก เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซากั
้ น
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะชั้นข้อมูล Layer ของระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ที่มา: (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2556)

องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบหลักของระบบ GIS ( Components of GIS ) จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทางาน (Methods) ข้อมูล
(Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
เช่ น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรื อ อื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการน าเข้ า ข้ อ มู ล ประมวลผล
แสดงผล และผลิตผลลัพธ์ของการทางาน
2. โปรแกรม คือ ชุดของคาสั่งสาเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยฟังก์ชั่น การทางานและเครื่องมือที่จาเป็นต่าง ๆ สาหรับนาเข้าและปรับแต่งข้อมู ล
, จัดการระบบฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จาลองภาพ
3. ข้ อ มู ล คื อ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ จ ะใช้ ใ นระบบ GIS และถู ก จั ด เก็ บ ในรู ป แบบของ
ฐานข้ อ มู ล โดยได้ รั บ การดู แ ล จากระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล หรื อ DBMS ข้ อ มู ล จะเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญรองลงมาจากบุคลากร
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4. บุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นา
เข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่ง
ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจาก
ถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะ
ไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทางาน คือ วิธีการที่องค์กรนั้น ๆ นาเอาระบบ GIS ไปใช้
งานโดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อ มมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือก
วิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับของหน่วยงานนั้น ๆ เอง
หน้าที่ของ GIS
ภาระหน้าที่หลัก ๆ ( How GIS Works ) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรจะมีอยู่
ด้วยกัน 5 อย่างดังนี้
1. การน าเข้า ข้อ มูล (Input) ก่ อนที่ข้ อมู ลทางภู มิศ าสตร์ จะถูก ใช้ง านได้ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข
(digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูล
บนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น
2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจาเป็นต้อง
ได้ รั บ การปรั บ แต่ ง ให้ เ หมาะสมกั บ งาน เช่ น ข้ อ มู ล บางอย่ า งมี ข นาด หรื อ สเกล (scale) ที่
แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกั น ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันเสียก่อน
3. การบริห ารข้ อมู ล (Management) ระบบจัด การฐานข้ อมู ล หรื อ DBMS จะถู ก
นามาใช้ในการบริหารข้อมูลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการ
เชื่ อ ถื อ และนิ ย มใช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางที่ สุ ด คื อ DBMS แบบ Relational หรื อ ระบบจั ด การ
ฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีหลักการทางานพืน้ ฐานดังนีค้ ือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูป
ของตารางหลาย ๆ ตาราง
4. การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบ GIS มีความ
พร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนาข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น
ใครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ผืนที่ติดกับโรงเรียน เมืองสองเมืองนีม้ ีระยะห่างกันกี่กิโลเมตร
ดินชนิดใดบ้างที่เหมาะสาหรับปลูกอ้อย หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชีเ้ มาส์ไปใน
บริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ
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GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer)
การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี้
เมาส์ ไ ปในบริ เ วณที่ ต้ อ งการแล้ ว เลื อ ก (point and click) เพื่ อ สอบถามหรื อ เรี ย กค้ น ข้ อ มู ล
นอกจากนี้ ร ะบบ GIS ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ เช่ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประมาณค่ า
(Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น
5. การนาเสนอข้อ มูล (Visualization) จากการดาเนิน การเรีย กค้ นและวิเ คราะห์
ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทา
ความเข้าใจ การนาเสนอข้อมูลที่ดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพ
จากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้ กระทั้งระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะทา
ให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กาลังนาเสนอได้ดียิ่งขึ้น อีก ทั้งเป็นการ
ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย
จากรายละเอี ย ดระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นกระบวนการทางานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบ
แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังต่างๆ ของลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะกายภาพ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ขั้นตอนการ
ทางาน ข้อมูล และบุคลากร และมีหน้าที่หลัก 5 ลัก ษณะคือ การนาเข้าข้อมูล การปรับแต่ง
ข้อมูล การบริหารข้อมูล การเรียกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธิติ จิร วัชรากร และนาตยา วงษ์กต (2551) ศึก ษาการประยุ กต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั พย์สิน ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด โดยให้สามารถสืบค้นข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS และสามารถเชื่อมโยงการทางานระหว่างงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ให้ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาค้นคว้าใช้เป็น
แนวทางแก่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ในการพั ฒนาระบบการจัด เก็บแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินฯ ทาให้มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล , จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและเป็ นปัจจุบันและช่วยลดระยะเวลาในการรับชาระภาษี โดยมีการจัดทาเป็น
รายงานและคู่ มือการใช้ งานโปรแกรม อีก ทั้งยั งช่ว ยลดขั้ นตอนในการปฏิบัติ งานให้มี ความ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
กว่า 100% ในปีแรกและปีถัด ๆ ไปซึ่งมีผลในด้านความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะพัฒนาระบบงาน
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ที่มีความต้องการจะพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินต่อไป
สมรั ต น์ แดงติ๊ บ (2552) ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ น
การศึกษาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพืน้ ที่ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาการกระจายโรคด้านบุคคล พบว่า เพศหญิงมีอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกสูง
กว่าในเพศชาย จานวน 31 คน และ 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.36 และ 43.64 ตามลาดับ และ
พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี จานวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 รองลงมาเป็นกลุม่ อายุ
10-14 ปี คิดเป็น ร้อยละ 30.91 และ 10.19 ตามลาดับ และกลุ่มชาติพันธุ์พบผู้ป่วยในกลุ่มชน
เผ่ามากกว่าในกลุ่มชาวไทยพื้นราบ จานวน 33 คน และ 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 60 และ 40
ตามลาดับ ด้านเวลาพบผู้ป่วยสูงสุดในปี 2550 อัตราป่วย 433.44 ต่อแสนประชากร รองลงมา
ได้ แ ก่ ปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2551 อั ต ราป่ ว ย 392.16 และ 206.40 ต่ อ แสนประชากร
ตามลาดับ และด้านสถานที่พบว่าเป็นไข้เลือดออกในหมู่ที่ 5 บ้านบงตันและ หมู่ที่ 7 บ้านเด่นป่า
ตันจานวน 12 คน เท่ากันคิดเป็น ร้อยละ 21.82 รองลงมาหมู่ที่ 3 บ้านหนองปู และหมู่ที่ 1 บ้าน
น้อย จานวนเท่ากัน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 ในการศึกษาได้นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
ของชั้นข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศจากการซ้อนทับของข้อมูลต่าง ๆ จากทั้ง 7
หมู่บ้าน ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของการระบาดของโรคในเชิงพืน้ ที่ได้ทั้งระดับตาบลและระดับ
หมู่ บ้ า น สามรถเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ การน าไปใช้ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพืน้ ที่ได้
วันเพ็ญ จินดารัตน์ (2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
งานที่ป รึก ษาทางวิ ชาการ โดยการด าเนิน งานเริ่ม ต้น จากการศึ กษา วิเ คราะห์รู ปแบบของ
ระบบงานเดิม สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ไปพัฒนาระบบฐานข้อมูล ต้นแบบที่ มีข้อมูลเชิงพื้นที่สั มพันธ์กับ ข้อมูลเชิ งบรรยาย
ระบบต้นแบบได้รับการพัฒนาด้วยภาษา Visual Basic for Application ภายใต้ระบบโปรแกรม
ArcGIS ฐานข้อมูลจัดเก็บใน Microsoft Access และใช้เทคโนโลยี ADO ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
กับระบบที่พัฒนาขึ้น ผลจากการศึกษาทาให้ ได้ระบบต้นแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานที่
ปรึกษาทางวิชาการที่สามารถนาไปติดตั้งใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้าน
วิชาการหรืองานที่ปรึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับบันทึกการขาดเรียน รายงานสรุปการขาด
เรียน สืบค้นข้อมูลตาแหน่งบ้านของนักศึกษาที่ขาดเรียนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งแสดงข้อมูล
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เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางและวางแผนเดิ น ทางตรวจเยี่ ย มนั ก ศึ ก ษา การ
ประเมินผลแสดงให้เห็ นว่า เป็น ระบบต้น แบบที่สามารถใช้ง านได้ดี สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
พนม ปันจิตร (2553) ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการค้นหาเส้นทางที่สั้น
ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมแม็ปเซิร์ฟเวอร์ แบ่งระบบงานเป็น
3 ส่วน คือ 1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถธิบายข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ โพสเกรสคิวแอลและโพสจีไอเอส
สามารถ อาษากิจ (2554) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
พิจารณาจุดที่ ตั้งที่ เหมาะสมของอ่ างเก็บน้ า การจัดเตรีย มฐานข้อ มูล เพื่อ ทาการวิ เคราะห์
ประกอบไปด้วยข้อมูลจุดที่ตั้งหัวงานก่อสร้างสันทานบอ่างเก็บน้าทั้ง 3 ตาแหน่ง และความสูง
ของสันทานบที่ได้กาหนดไว้ ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ข้อมูลชั้นคุณภาพ
ลุม่ น้า ข้อมูลพืน้ ที่ป่าไม้ ข้อมูลพืน้ ที่เกษตรกรรม ข้อมูลลัก ษณะการใช้ที่ดนิ ข้อมูลขอบเขตการ
ปกครองระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ข้อมูลสถานที่สาคัญทาการนาเข้าข้อมูล โดยโปรแกรม
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือโปรแกรม ArcGIS ใช้ข้อมูลเส้นชั้นความสูง สร้างแบบจาลอง
ความสูง (Digital Elevation Model : DEM) แสดงภาพจาลองพื้นที่น้าท่วมในแต่ละจุดที่ตั้งของ
ทานบดิน คานวณความจุของอ่างเก็บน้าจากแบบจาลองความสูง คานวณจานวนปริมาตรดิน
ถมและมูลค่าการก่อสร้าง ทาการประมาณพืน้ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการชลประทาน และทา
การซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ น้ าท่ ว มกั บ ลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ พื่ อ หาพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ จากการน าข้ อ มู ล ที่ ค านวณได้ จ ากโปรแกรม ArcGIS มาท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ของกรมชลประทานในการคัดเลือกพืน้ ที่ก่อสร้างที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ พืน้ ที่รับน้า ความจุอ่าง ค่าลงทุนต่อปริมาตรน้าเก็บกัก การปรับปรุงฐานรากเขื่อน
การเข้าถึงหัวงาน พื้นที่ชลประทาน การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ การสูญเสียพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้า
การสูญเสียพืน้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การสูญเสียที่ดินทากินของชาวบ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายงานการศึกษาของกรมชลประทาน ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสารวจภาคภาคสนามพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันมากนักและผลการวิเคราะห์ลาดับความสาคัญของโครงการได้ผลลัพธ์ไม่
ต่างกันแต่การวิเคราะห์ดว้ ยระบบ GIS สามารถทาได้สะดวกและรวดเร็วกว่า เนื่องจากเป็นการ
นาเอาข้อมูลเชิงพืน้ ที่ที่มีอยู่แล้วมาใช้ จากผลการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ทาให้
สามารถนาเอาข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งอ่าง
เก็บน้าได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา ส่งผลให้ได้ผลการพิจารณาจุดที่ตั้งที่ตอบสนองเกณฑ์
การพิจารณาในด้านต่างๆได้สมบูรณ์และครบถ้วน
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พงศธร พิจิตรธรรม (2554) ศึกษาการพัฒนาระบบเพื่อ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โดยระบบบริหาร
จัดการน้าประปานี้ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาแมปเบสิค 9.0 และโปรแกรมแมปอินโฟ
10.5 และมี แ นวทางการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ ระบบการท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควบคุ ม
น้าประปา ซึ่งระบบงานประกอบไปด้วยระบบปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบจ่ายน้า
ของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบค้นหาประตูน้าควบคุม ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ตาม DMA
ระบบระบบสาหรับการสร้างแผนผัง ระบบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และระบบการวิเคราะห์และคานวณข้อมู ล เชิงพื้ นที่ ผลการศึ กษาพบว่าระบบที่พัฒ นาขึ้น นี้
สนองตอบต่อความต้องการ และสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว ในการนาไปใช้งานได้จริงกับ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสานัก งานประปาเชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง หรื อ
สานักงานประปาในสังกัดของการประปาส่วนภูมิภาค ที่จะมีการจัดทาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ต่อไป
โปรด สงวนศักดิ์ (2554) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยแผนที่
กูเกิ้ลสาหรับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งทดลองใช้กับฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดนาร่อง การศึกษาทดลองพัฒนาขึ้นใช้งานในรูปแบบเว็บเบส โดยใช้
โปรแกรมพีเอชพีและจาวาสคริปต์ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ใช้กูเกิลแม็บเอพีไอ (Google Map API) ซึ่งเป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source Program) สร้าง
แม็บแมชอัพ (Map Mash-up) ในการส่วนการแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ทั้งนี้การพั ฒนา
ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้หลักวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle)
มาใช้เป็นแนวทางของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมี
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ไอเอสโอ 29110 VSE
จากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นการศึกษา
เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ กั บ งานต่ า ง ๆ ที่ ต้อ งการแสดงข้อ มู ล เชิง พื้ น ที่
(Spatial Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference Data) ของ
รู ป ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ (Graphic Feature) ซึ่ ง ผลจากงานวิ จั ย แต่ ล ะเรื่ อ งล้ ว นพบว่ า สามารถ
ประยุก ต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานหรือกิ จกรรมแต่ละอย่างได้อย่างดี โดย
สนองตอบต่อความต้องการ สามารถทางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

16
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ยนี้ มี กรอบแนวคิ ด สาคัญ คื อ การศึ กษาถึง ลั กษณะของชาติ พั นธุ์ ไ ท ได้แ ก่
ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน ไทใหญ่ และไทเขิน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้พื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา เป็นตัวบ่งชี้หลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลชาติพันธุ์ไททั้ง
หมดแล้วนาไปจัดทาฐานข้อมูลชาติพันธุ์ไทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทาแผนที่ชุมชน
ชาติพันธุ์ไทในล้านนาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ฐานข้อมูลชาติพันธุ์ไท

ลักษณะชาติพันธุ์ไท

ข้อมูลชาติพันธุ์ไท

ภาษา

แผนที่ชาติพันธุ์ไท

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้วิจัย
มีวิธดี าเนินการดังนี้
แบบกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ซึ่งจะช่วยตรวจสอบหรือสนับสนุนความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาข้อมูล
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นข้อมูลซึ่งได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อกาหนดพิกัด GPS การสัมภาษณ์และ
การสอบถามผู้ให้ขอ้ มูลหลักโดยตรง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสาร เช่ น หนั ง สื อ วารสาร แผนที่ ข้ อ มู ล ทาง
อิน เตอร์ เ น็ ต ฯลฯ รวมถึ งงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมี
ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บชุ ม ชนชาติ พั นธุ์ ไ ทต่ า ง ๆ เช่ น วั ฒ นธรรมจั งหวั ด นั กวิ ช าการ นั กการศึ ก ษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน กานัน พระสงฆ์ ครู) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นา
กลุ่มในชุมชน (ประธานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงนัก วิจัยที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทล้านนา

18
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. เครื่องกาหนดพิกัดสัญญานดาวเทียม GPS (Global Positioning System) เพื่อใช้
กาหนดพืน้ ที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทกลุม่ ต่าง ๆ
2. แบบสัมภาษณ์ สาหรับข้อมูลภาพรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ว่ามีลักษณะ
อย่างไรทั้งระดับจังหวัด อาเภอ และหมู่บ้าน
3. แบบสอบถาม ส าหรั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของชุ ม ชนว่ า หมู่ บ้ า นนั้ น เป็ น
ชาติพันธุ์ไทกลุม่ ใด หรือมีชาติพันธุ์ไทกลุม่ ใดอาศัยอยู่ มีปริมาณหรือจานวนเท่าใด
วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
เป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ วารสาร แผนที่ งานวิจัย
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจเนือ้ หาและข้อมูลของการศึกษาให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อบันทึกพิกัดของพื้นที่และเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก โดยเริ่มด้วยการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ภาพรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ ลักษณะ
การตั้งถิ่นฐาน การกระจายตัวของชุมชน จากนั้นจึงสอบถามถึงลักษณะของชุมชน โดยเฉพาะ
ข้อมูลสาหรับการจัดทาฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ชุมชนคือ ชื่อชุมชนหรือหมู่บ้าน
ตาบล อ าเภอ จังหวัด และข้อ มูลกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ไทในชุ มชน ทั้ง จากบุค ลากรของส านัก งาน
วัฒนธรรมจังหวัด นักวิชาการและนักการศึกษาในท้องถิ่น บุคลากรจากสานักงานเทศบาล
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ครู ประธานและสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ประธานและสมาชิกกลุ่ม
อาชีพในท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านในชุมชน และนักวิจัยด้านกลุม่ ชาติพันธุ์ไทล้านนา
ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนามาประมวลผลแล้วดาเนินการดังนี้
1. จัดท าเป็ นฐานข้อ มูล ชุมชนชาติพัน ธุ์ไทแยกเป็ นรายจัง หวัด โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทาฐานข้อมูล
2. การวิเคราะห์พิกัด กาหนดพิกัดในแผนที่ การวิเคราะห์แบ่งชั้นแผนที่และข้อมูล
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3.

การจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นที่ 4 กำรนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลจากการวิเคราะห์นาเสนอและเผยแพร่ดังนี้
1. ข้อมูลฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไท นาเสนอในรูปแบบตาราง
2. ข้อมูลแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไท นาเสนอในรูปแบบภาพแผนที่ลักษณะต่าง ๆ
3. นาข้อมูลทั้งสองลักษณะเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็ปไซด์
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การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลปฐมภูมิ
พิกัด GIS

หนังสือ วารสาร
รายงาน แผนที่ ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
งานวิจัย

ลงพืน้ ที่ภาคสนาม

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การจัดทาฐานข้อมูล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

การสอบถาม

วิเคราะห์พิกัด
กาหนดพิกัดแผนที่

การจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไท

การเผยแพร่ขอ้ มูล

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

การออกแบบและพัฒนา

ชาติพันธุ์ไท

การสัมภาษณ์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นาเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
และเพื่อจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) กลุ่มต่าง ๆ ทั้งบุคลากรภาครัฐ เช่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรในชุมชน เช่น พระสงฆ์ สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน ประธานและสมาชิกกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงนักวิชาการและ
นั ก การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น หรื อ นั ก วิ จั ย ด้ า นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทล้ า นนา โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละ
การสอบถาม ทาให้ได้ข้อมูล ภาพรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ ของหมู่บ้าน อาเภอ และ
จังหวัดต่าง ๆ และข้อมูลลักษณะของชุมชน/หมู่บ้าน ที่แสดงถึงปริมาณร้อยละของชาติพันธุ์ไท
กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งสามารถนามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาโดย
มีลักษณะสาคัญดังนี้
1. ฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อชุมชนหรือหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และข้อมูล
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในชุมชน
2. ฐานข้อมูลมีข้อมู ลครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัด ที่เป็น พื้นที่ศึกษา ได้ แก่ เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
3. ฐานข้อ มูล แสดงถึ งปริม าณร้ อยละของชาติพั นธุ์ ไทกลุ่ม ต่า ง ๆ ได้แ ก่ ไทยวน
ไทลื้อ ไทยอง ไทขึน และไทใหญ่ เป็นชาติพันธุ์หลักในการศึกษาวิจัย ส่วนชาติพันธุ์อื่น ๆ เช่น
กระเหรี่ยง เมี่ยน มูเซอ อีกอ้ ฯลฯ นั้น การวิจัยครัง้ นีไ้ ม่ถอื เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท จึงได้จัดให้อยูใ่ น
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ
4. ข้อมูลปริมาณร้อยละของชาติพันธุ์ไทกลุ่มต่าง ๆ และชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่
ต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มากกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลทั้งหมด
5. ฐานข้ อ มูล ชุม ชนชาติพั นธุ์ ไ ทในล้ า นนา มี ข้อ มู ลจ านวนมากถึ ง 8,244 ข้อ มู ล
รวมถึงเมื่อได้วิเคราะห์พิกัด กาหนดพิกัดในแผนที่ การวิเคราะห์แบ่งชั้นแผนที่และข้อมูล และ
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การดาเนินงานจัดทาแผนที่แล้ว ทาให้ต้องใช้พนื้ ที่สาหรับการจัดเก็บ ข้อมูลดังกล่าวในปริมาณ
มาก ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดได้ ในรายงาน
ฉบับนี้ จึงได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
5.1 ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกในแผ่นซีดี
5.2 ไฟล์ข้อมูลซึ่งถู กบันทึกอยู่ในคลังข้อมูลดิจิทัล ของศูนย์พัฒนานวัตกรรม
และสื่อดิจิทัลล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ข้อมูลทั้งสองลั กษณะสามารถติดต่ อขอรับโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูน ย์
พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา ฯ โทร. 053-942565 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซด์ www.lidmed-cmu.com
ลักษณะฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ฐานข้อ มูลชุ มชนชาติพั นธุ์ ไทในล้ านนาเป็นฐานข้อ มูลในโปรแกรม Microsoft Excel
สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก เปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดโฟลเดอร์ “ฐานข้อมูลชุมชน
ชาติพันธุ์ไทในล้านนา” จะมีไฟล์ทั้งหมด 10 ไฟล์ (ภาพ 4.1) ให้เลือกไฟล์ “1 ฐานข้อมูลชุมชน
ชาติพันธุ์ไทในล้านนา” โปรแกรมจะพาเข้าสู่หน้าฐานข้อมูลหลัก (ภาพ 4.2)
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ภาพ 4.1 เมื่อเปิดโฟลเดอร์ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ภาพ 4.2 หน้าฐานข้อมูลหลัก
ฐานข้อ มู ล หลั ก (ภาพ 4.3) ประกอบด้ ว ย ชื่ อ ฐานข้ อ มูล คาแนะน าในการใช้ ง าน
รายชื่อจังหวัดต่าง ๆ และผู้จัดทาฐานข้อมูล โดยเมื่อใช้เมาส์คลิกที่หัวข้อต่าง ๆ โปรแกรมจะ
เชื่อมโยงไปยังเนือ้ หาและฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาในจังหวัดนั้น ๆ (ภาพ 4.4-4.11)
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ภาพ 4.3 คาชีแ้ จงในการใช้งานฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ภาพ 4.4 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพ 4.5 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดเชียงราย

ภาพ 4.6 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดลาพูน
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ภาพ 4.7 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดลาปาง

ภาพ 4.8 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดแพร่
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ภาพ 4.9 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดน่าน

ภาพ 4.10 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดพะเยา
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ภาพ 4.11 ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลปริมาณร้อยละ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในแต่ละพื้นที่ของ 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ได้นาข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าว
มาพั ฒ นาต่ อ ยอดจั ด ท าเป็ น แผนที่ ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ไ ทในล้ า นนา โดยการประยุ ก ต์ น าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) มาใช้ในการพัฒนา เพื่อให้เห็น
ภาพของการตั้งถิ่นฐาน การพานักอยู่อาศัย หรือการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ซึ่ง เป็น ข้ อมู ล พื้น ฐานหรือ แนวทางในการศึ ก ษาเกี่ย วกับ กลุ่ม ชาติ พั นธุ์ ไ ทล้ า นนาในมิ ติห รื อ
ประเด็นสาคัญอื่น ๆ ต่อไป
แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาซึ่งพัฒนาขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิจัยวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลมากกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านทั้งหมดในภาคเหนือ
ตอนบน (ล้านนา) ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกอาเภอ ทุกตาบล โดยมีลักษณะสาคัญดังนี้
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1. แสดงชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทตั้งถิ่นฐาน พานัก
อาศัยอยู่ โดยแสดงปริมาณร้อยละของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ และจัดทาเป็น
กราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
2. แสดงระวางแผนที่ สัญลักษณ์ มาตราส่วน ทิศทาง เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาและเข้าใจ
ได้งา่ ยขึน้
3. แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาถูกบันทึกให้เป็นไฟล์ภาพ (JPG file) ที่มีความ
ละเอียดสูงมาก (6600 X 10200 pixels) ดังนั้นจึงสามารถขยายภาพได้หลายเท่าตัว ทาให้ ดู
ส่วนต่าง ๆ ของแผนที่ได้อย่างชัดเจน
4. แผนที่ ซึ่ ง ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ามี จ านวน 237 ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง ได้
ดาเนินการจั ดเก็บแผนที่เ ป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ในลัก ษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
4.1 ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกในแผ่นซีดี
4.2 ไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกบันทึกอยู่ในคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์พัฒนานวัตกรรม
และสื่อดิจิทัลล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ข้อมูลทั้งสองลั กษณะสามารถติดต่ อขอรับโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูน ย์
พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา ฯ โทร. 053-942565 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซด์ www.lidmed-cmu.com
ตัวอย่า งแผนที่ ชุม ชนชาติ พัน ธุ์ไ ทในล้า นนา ที่นาเสนอในครั้ง นี้ เป็น เพี ยงบาง
อาเภอ บางตาบล และบางหมู่บ้านเท่านัน้ โดยเรียงตามลาดับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดลาพูน
4. จังหวัดลาปาง
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจั ยเรื่อง แผนที่ ชุมชนชาติพัน ธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาและจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไท
ในล้านนา โดยประยุ กต์ใช้ร ะบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ พื้นที่การวิจัยครั้งนี้คือ 8 จัง หวัดใน
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชุมชนชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ เช่น
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นั ก วิ ช าการ นั ก การศึ ก ษา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน
(ผู้ใหญ่บ้าน กานัน พระสงฆ์ ครู) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นากลุ่มในชุมชน ชาวบ้านในชุมชน รวมถึง
นักวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกลุม่ ชาติพันธุ์ไทล้านนา โดยมุ่งศึกษาข้อมูลระดับพื้นที่ ชุมชน
เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและการจัดทาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาโดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะมีดังนี้
สรุป
ฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ฐานข้อมู ลที่พัฒนาขึ้น เป็นฐานข้อมูล แสดงถึง ปริมาณร้ อยละของชาติพัน ธุ์ไทกลุ่ ม
ต่าง ๆ ได้แก่ ไทยวน ไทลือ้ ไทยอง ไทขึน และไทใหญ่ ในแต่ละพืน้ ที่ของล้านนา หรือ 8 จังหวัด
ของภาคเหนื อ ตอนบน ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ล าพู น ล าปาง แพร่ น่ า น พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน รายละเอียดหรือเนือ้ หาฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อชุมชนหรือหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด และข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ไทในชุมชน
ฐานข้อมูลชุมชนชาติ พันธุ์ไทในล้านนามีข้ อมูลจานวน 8,244 ข้อมูล พัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ทาให้ผู้ใช้งาน
สืบค้น เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว การใช้งานทาได้โดยใช้เมาส์กดเลือก (Click) หัวข้อ
ต่าง ๆ ที่สนใจหรือต้องการ โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาและฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไท
ในล้านนาในจังหวัดนั้น ๆ โดยมีการจัดแบ่งข้อมูลแยกเป็นอาเภอต่าง ๆ เป็นแต่ละแผ่นงาน
(Sheet) นอกจากนี้ข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉบับได้ ทาให้ลด
ความกังวลต่อการลบข้อมูลทิง้ โดยไม่ได้ตั้งใจ
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แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา
แผนที่ชุ มชนชาติ พัน ธุ์ไ ทในล้ านนาพัฒ นาขึ้น โดยการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพของการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การพานักอยู่อาศัย หรือการกระจายตัวของกลุม่ ชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ ได้แก่ ไทยวน ไทลือ้ ไทยอง
ไทขึ น และไทใหญ่ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ข องล้ านนา หรือ 8 จั ง หวั ด ของภาคเหนือ ตอนบน ได้ แ ก่
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน รายละเอียดที่แสดงใน
แผนที่ คือ แสดงชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทตั้งถิ่นฐาน พานักอาศัย
อยู่ โดยแสดงปริมาณร้อยละของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ และจัดทาเป็นกราฟ
แสดงให้เห็นอย่างชัด เจน นอกจากนี้ยัง แสดงระวางแผนที่ สั ญลักษณ์ มาตราส่วน ทิศทาง
เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาและเข้าใจได้ง่ายขึน้
แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาที่จัดทาขึ้นมีจานวน 237 ภาพ และถูกบันทึกให้เป็น
ไฟล์ภาพแบบ JPG file ที่มีความละเอียดสูงมาก คือ 6600 X 10200 pixels ดังนั้นจึงสามารถ
ขยายภาพได้หลายเท่าตัว ทาให้ เห็นส่วนต่าง ๆ ของแผนที่ได้อย่างชัดเจน โดยไฟล์แผนที่ถูก
จาแนกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายอาเภอ และแยกเป็นรายจังหวัด ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเปิดดูและสั่งพิมพ์แผนที่ผา่ นโปรแกรมดูรูปภาพทั่วไปได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เนื่องจากข้อจากัดด้านพื้นที่ (บางแห่งเป็นพื้นที่กันดาร เป็นพื้นที่สูง เป็นพื้นที่
อันตราย) ข้อจากัดด้านเวลา (ระยะเวลาดาเนินงาน ช่วงเวลาการลงพื้นที่ เช่น ฤดูฝน ฤดูเก็บ
เกี่ยว) และข้อจากัดด้านบุคลากร (ผู้ประสานงาน เครือข่าย) ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลบาง
พืน้ ที่ลา่ ช้า ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านอื่น ๆ จึงควรมีการวางแผนการดาเนินงานอย่าง
เหมาะสมและสอดรับกับสภาพที่เป็นจริง
2. การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแผนที่ชุม ชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมั ย
ดังนั้นวัสดุ อุกปรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จึงควรมีการ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประมวลผลและแสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยนาเสนอให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ทั้งหมดใน 8 จังหวัดภาพเหนือตอนบนได้อย่างชัดเจนมากขึน้
2. ควรมีการศึ กษาเปรียบเทียบการนาระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่อื่น ๆ ของ
ประเทศ เช่น ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้
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