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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม ในการจัดเก็บ จัดการ

ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับงานจัดรูปที่ดิน เนื่องจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันอยูในรูปแบบ กระดาษและแฟมเอกสาร  

ทําใหการคนคืนเพ่ือเรียกใชงานขอมูลคอนขางไมสะดวก รวมทั้ง เส่ียงตอการชํารุดหรือสูญหาย โดยไดเลือกใช

โปรแกรม Quantum GIS ซ่ึงเปนฟรีแวรทางดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการจัดเก็บและจัดการ

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ อาทิ พ้ืนที่แปลงกรรมสิทธ์ิ ทางลําเลียง คูสงน้ํา คูระบาย อาคารชลประทาน รวมทั้งไดเช่ือมโยง

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ไปยัง แฟมขอมูลเอกสาร รูปภาพและขอมูลอ่ืนๆ อาทิ โฉนดที่ดิน ผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดินและผูเชา

ที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน คาลงทุนและผลผลิตทางการเกษตร อาคารชลประทานทีเ่กิดการชํารดุเสียหาย เปนตน 

ผลการศกึษา พบวา การใชงานโปรแกรม Quantum GIS รวมกับแฟมขอมูลรูปแบบตางๆ สามารถสืบคน

ขอมูลไดสะดวก ปรับ ปรุง ขอมูลใหเปนปจจุบันไดงาย อีกทั้งยังสามารถแปลงขอมูลใหสามารถแสดงผลดวย

โปรแกรม Google Earth และเช่ือมโยงกับแฟมขอมูลเอกสารบนเว็บผานทาง Google Docs ซ่ึงทําใหมีความยืดหยุน

ในการจัดการดานเนื้อหามากขึ้น และจากการวิเคราะหฐานขอมูลรวมกับการสํารวจขอมูลภาคสนามพบวา พ้ืนที่สวน

ใหญปลูกขาวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.95 และมีแนวโนมวาพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอ่ืนจะมีการปรับเปล่ียนมาปลูกขาว

มากขึน้  รวมทั้งมีแนวโนมวาจะมีการใหเชาที่ดินทํากินเพ่ิมขึ้นเ นื่องจากเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินเปล่ียนไปประกอบ

อาชีพอ่ืน  นอกจากนี้ ยังพบปญหาคูสงน้ําและทอสงน้ําเขานาหลายแหงขาดการบํารุงรักษาและอยูในสภาพชํารุด

เสียหาย ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาและพัฒนาฐานขอมูลดงักลาว จะเปนประโยชนตอโครงการฯ หลายดาน อาท ิการ

สงเสรมิการเพาะปลูก การวางแผนสงน้าํ การซอมบาํรงุอาคารชลประทาน เปนตน 

คําสําคัญ : ฟรีแวรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร, โครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม 

 

Abstract 

 The geo-database was developed for Nakhon Pathom Land Consolidation Project for collect and manage 

land consolidation related data since the currently data were collected only in form of hard copy which is not 

convenient to use, difficult to inquire and risky to collapse or loss of the data. Quantum GIS, freeware geographic 

information system program, was applied to capture and manipulate the geo-database such as parcel, road, 

irrigation canal, drainage ditch, irrigation structure. Those database also link to document files, picture files and 

associated data files, for example, title deeds, ownership and land rent, land use, cultivation investment and 

products, damage of irrigation structure, etc.   



 The research found that applying Quantum GIS program integrates with various document file extension 

are efficient in data query and data update. Moreover, data content management was more flexible since geo-

database was able to transform to Google Earth file format and link to Google Docs, on-line document data. The 

analysis of geo-database and field data collection found that most of plots (40.95%) were paddy fields while other 

have trended to be paddy fields, also plot renting due to landowners have changed their careers. Furthermore, 

many irrigation ditches and farm turnouts were destructed and lacked of maintenance. Therefore, the study result 

and geo-database development are supposed to be useful for the project, for instance, agriculture extension, water 

delivery planning, and irrigation structure maintenance.  

Keyword: Freeware GIS, Nakhon Pathom Land Consolidation 

 

1. บทนํา 

งานจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนงานพัฒนาระบบชลประทานในระดับไรนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชพ้ืนที่การเกษตรใหไดรับประโยชนสูงขึ้น โดยมุงเนนพัฒนาระบบชลประทานใหสามารถแพรกระจายน้ําไดทั่วถึง

ทุกแปลงเพาะปลูกอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมปจจัยพ้ืนฐานส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการ

เกษตรกรรม โดยจัดทําพ้ืนที่ใหเหมาะสมแกการเกษตรกรรมแผนใหม เชน จัดรูปแปลงใหม ปรับระดับพ้ืนที่ดิน 

กอสรางระบบสงน้ําและระบายน้ําอยางทั่วถึงทุกแปลง หรือสรางทางลําเลียงผลผลิต เปนตน ซ่ึงจะทําใหแปลง

เพาะปลูกทุกแปลงไดรับความสะดวกในเรื่องการสงน้ํา การระบายน้ํา การขนสงและการใชประโยชนที่ดินที่มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (วรวิมล , 2546; ภัทวี, 2547) ในการดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินนั้น เม่ือมีการออกแบบและ

กอสรางโครงการแลว ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เชน แบบแปลนกอสราง โฉนดแปลงกรรมสิทธ ที่ดนิ การชําระคาจดั

รูปที่ดิน กิจกรรมการเพาะปลูกและผลผลิตที่ได เปนตน ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญตอการบริหารจัดการโครงการ

และการปรับปรุงซอมบํารุงโครงการในอนาคต อยางไรก็ตาม สําหรับ โครงการจัดรูปที่ดิน  นครปฐม  พบวา การ

จัดเก็บขอมูลดังกลาวนั้นยังคงมีการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษหรือแบบแฟมเอกสาร ทําใหการคนคืนเพ่ือเรียกใชงาน

ขอมูลคอนขางไมสะดวก รวมทั้งมีความเส่ียงตอการชํารุดหรือสูญหายของขอมูลดวย 

ปจจุบันนี้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( Geographic Information Systems: GIS) นยิมนาํมาใชในการ

รวบรวม จัดเก็บและจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ ( Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ ( Graphic) แผนที่ ( Map) และ

เช่ือมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย ( Attribute Data) หรือเรียกขอมูลทั้งสองประเภทรวมกันวาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

(Geo-database)  ซ่ึงขอดีของการจัดเก็บขอมูลใน GIS ในรูปแบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ จะทําใหสะดวกตอการ

นําเขา การแกไขและจัดการขอมูลทําไดแมนยํา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถสรางและ

จัดเก็บความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิงบรรยายโดยใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธไดหลากหลาย 

(ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย, 2555; ประภัสสร, 2549) 

ในงานวิจัยนี้ ไดนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาชวยในการจัดเก็บและจัดการขอมูลของโครงการฯ 

โดยไดเลือกโปรแกรม Quantum GIS ซ่ึงเปนโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนํามาใช

จัดการขอมูลปริภูมิ จัดอยูในกลุมซอฟตแวรรหัสเปด (Free and Open Source Software: FOSS) ทีใ่ชงานงาย ลักษณะ

การใชงานเปนแบบ Graphic User Interface ซ่ึงสะดวกตอการใชงาน (สิทธินันทและไพศาล, 2553) นอกจากนี ้ไดทาํ

การสํารวจและประเมินผลขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากการสัมภาษณและวิเคราะหแบบสอบถาม เพ่ือให

ทราบถึงสถานภาพปจจุบันของพ้ืนที่และเปนขอมูลประกอบการวางแผนการสงเสริมทางการเกษตรตอไป 



2. วิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูล การ Digitize แผนที่ การเช่ือมโยง

ฐานขอมูล และการนําเสนอขอมูลผาน โปรแกรม Google Earth ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 การรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในงานวิจัย สรุปดังแสดงในตารางที่ 1 ประกอบดวย  

1) ขอมูลที่ใชในการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ( Spatial Database) ไดแก ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา

สวน 1:50,000 (กรมแผนที่ทหาร) ขอมูลแผนที่ภาพออรโทสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนทีแ่บบแปลน

โครงการจัดรูปที่ดิน ทั้งนี้ ได สแกนไฟลภาพแผนทีแ่บบแปลน โครงการจัดรูปที่ดิน  เพ่ือใชในการ Digitize ขอมูล

รายละเอียดตางๆ ในแผนที ่อยางไรก็ตาม ขอมูลไฟลภาพแสกนจะเปนขอมูลที่ยังไมมีพิกัด จึงจําเปนตองทําการระบุ

พิกัดใหกับขอมูลภาพ ( Geo-Reference) โดยเลือกใชระบบพิกัด UTM และปรับเปล่ียนพ้ืนหลักฐาน ( Datum) ของ

ขอมูลจาก Indian 1975 เปน WGS 1984 

2) ขอมูลที่ใชในการพัฒนาฐานขอมูลเชิงบรรยาย ( Attribute Data) รวมทั้งขอมูลรูปภาพและเอกสารตางๆ 

ที่เก่ียวของ ไดแก บัญชีรายช่ือเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินพรอมโฉนดที่ดิน ทะเบียนคุมลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน ขอมูล

การเชาพ้ืนที่และการใชประโยชนที่ดิน โดยใชการรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ การออกสํารวจในพ้ืนที่โครงการ 

การสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 

2.2 การ Digitize ขอมูล 

ทาํการ Digitize ขอมูลรายละเอียดตางๆ ในแผนที่ ใหเปนขอมูลชนิด Vector ไดแก แปลงกรรมสิทธ์ิ ทาง

ลําเลียงผลผลิต คูสงน้ํา คูระบายน้ํา อาคารชลประทาน และเสนช้ันความสูง ดวยโปรแกรม Quantum GIS 

 

2.3 การเช่ือมโยงฐานขอมูล 

เช่ือมโยงฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่กับฐานขอมูล ไฟลรูปภาพและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ  โดยการกําหนด Path 

และ Directory ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไฟลรปูภาพและเอกสารไวใน Attribute Data ของขอมูลเชิงพ้ืนที่ เม่ือทาํการ

เรียกคนขอมูล กรณีขอมูลรูปภาพ อาทิ ไฟลนามสกุล JPG, GIF, BMP จะสามารถแสดงผลในโปรแกรมไดทันที 

สวนไฟลเอกสารรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ Word Document (*.doc หรือ *.docx) Portable Document Format (*.pdf) ตอง

ทําการระบุซอฟตแวรที่เรียกใชงานไฟลดังกลาวใหกับโปรแกรม Quantum GIS จงึจะสามารถเรยีกใชงานไฟล

เอกสารนั้นได  

 

2.4 การนําเสนอขอมูลผานโปรแกรม Google Earth  

แปลงขอมูล Vector แผนที่แปลงกรรมสิทธ์ิใหอยูในรูปแบบภาษาของ KML (Keyhole Markup Language) 

และเช่ือมโยงเขากับ ฐานขอมูลรปูภาพและเอกสารตางๆ ที่ทําการ Upload จัดเก็บไวในโปรแกรมจัดการเอกสาร

ออนไลนของ Google (Google Docs) ซ่ึงเอกสารดงักลาวสามารถจดัเก็บและแกไขแบบออนไลน สามารถเขาถึงจาก

คอมพิวเตอรทุกครั้งที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตและ Web browser 

 



ตารางท่ี 1 สรุปรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ  

 

ขอมูลรูปแบบ Vector ขอมูลรูปแบบ Raster ขอมูลเอกสารและรูปภาพ 

พ้ืนที่แปลงกรรมสิทธ์ิ ภาพแบบแปลนโครงการ โฉนดที่ดิน 

ทางลําเลียงผลผลิต ภาพถายทางอากาศ ทะเบียนคุมลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน 

คูสงน้ํา-คูระบายน้ํา ภาพแผนที่ภูมิประเทศ การใชประโยชนที่ดิน 

อาคารชลประทาน  กรรมสิทธ์ิที่ดินและการเชา 

เสนช้ันความสูง  ผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม 
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3. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงาน แบงออกเปน ผลดานการจดัทาํฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดวยโปรแกรม 

Quantun GIS และผลจากการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเพ่ือช้ีถึงสถานภาพทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ

โครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ผลการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

จากขอมูลภาพสแกนแผนที่แบบแปลนโครงการจัดรูปที่ดินที่ไดรับการระบุพิกัดอางอิงและปรับเปล่ียนพ้ืน

หลักฐาน (Datum) เปน WGS 1984 และทาํการ Digitize รายละเอียดขอมูลตางๆ ที่ปรากฎในแผนที่ใหอยูในรูปแบบ 

Vector 3 รูปแบบ คือ (1) แบบ Point ไดแก อาคารชลประทาน  (2) แบบ Line ไดแก คูสงน้ํา คูระบายน้ํา ทางลําเลียง

ผลผลิต และเสนช้ันความสูง และ (3) แบบ Polygon ไดแก พ้ืนที่แปลงกรรมสิทธ์ิ ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 2 ทั้งนี้ 

โปรแกรม Quantum GIS มีเครื่องมือที่เพียงพอตอการแสดงผลขอมูล สี สัญลักษณ ขอความในรูปแบบตางๆ ได

หลากหลาย รวมถึงเครื่องที่สรางแผนที่และองคประกอบของแผนที่ไดครบตามความตองการของผูใชงาน  

 

 

ภาพท่ี 2 ตวัอยางผลการ Digitize ขอมูลแผนทีแ่ปลงกรรมสิทธ์ิ ทอสงน้ําเขานา คูสงน้ําและคูระบายน้ํา 

 

จากขอมูล Vector ที่ทําการ Digitize แลว สามารถนําเขาขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) อยางไรก็ตาม

โครงสรางของขอมูลเชิงบรรยายจะอยูในรูปแบบตารางหรือฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ซ่ึงการจะ

นําเขาขอมูลเชิงบรรยาย จําเปนตองจัดโครงสรางของขอมูลที่จะนําเขาใหเปนระบบ ซ่ึงพบวาในทางปฏิบัติจะทําให

คอนขางไมสะดวกในการใชงานสําหรับผูใชที่ขาดความรูพ้ืนฐานดานการจัดการฐานขอมูล ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึง

 



ไดทดลองใชการจัดเก็บและจัดการขอมูลในรูปแบบไฟลรูปภาพ เอกสาร ซ่ึงสะดวกตอการทํางานของบุคลากรใน

สํานักงานจัดรูปที่ดิน จากนั้นจึงสราง Link เช่ือมโยงจากขอมูล Vector เชิงพ้ืนที่ ไปยังเอกสารและรปูภาพตางๆ ที่

จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร โดยการระบุ Directory ที่จัดเก็บขอมูลและช่ือไฟลขอมูลที่ตรงกับเลขรหัสที่กําหนด

ใน Attribute ของขอมูล อาท ิขอมูลพ้ืนที่แปลงกรรมสิทธ์ิ ใชเลขรหัสแปลงตามระบบที่ทางโครงการจัดรูปที่ดิน 

นครปฐม กําหนดขึ้นเพ่ือใชเรียกคนขอมูล  

เม่ือทําการเรียกคนขอมูลดวยโปรแกรม Quantum GIS กรณี Link ที่เปนขอมูลรูปภาพจะสามารถแสดงผล

ในหนาตาง Link ของโปรแกรมไดทันที สวนไฟลเอกสารรูปแบบอ่ืนๆ ตองทําการระบุซอฟตแวรที่สามารถเรียกดู

ขอมูลดังกลาว อาทิ ขอมูลนามสกุล *.doc หรือ *.docx ระบุใหใชโปรแกรม MS Office ขอมูลนามสกุล *.pdf ระบุ

ใหใชโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อเปดเอกสาร เปนตน ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 3 

 ผลการใชงานฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ที่เช่ือมโยงกับขอมูลเอกสารและรูปภาพ ทําใหคนคืนขอมูลไดงาย อีกทั้ง

การจดัเก็บและแกไขปรบัปรงุขอมูลเอกสารและรปูภาพมีความสะดวกในการทาํงานมากกวาการจดัการฐานขอมูล

เชิงสัมพันธใน Attribute ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่บันทึกในเอกสารมีความซับซอนและยากตอการจัดระบบใหเปน

โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ อีกทั้งยังมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ หัวขอ และเนื้อหาที่จัดเก็บอยูบอยครั้ง การ

ปรับปรุงแกไขขอมูลผานทางไฟลเอกสารโดยตรงจึงทําใหสะดวกมากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตวัอยาง Link เช่ือมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่กับขอมูลรูปภาพและเอกสารตางๆ ผานโปรแกรม Quantum GIS 

(1) ขอมูลรูปภาพ (2) ขอมูลเอกสาร Portable Document Format และ (3) ขอมูลเอกสาร Word Document 

 

 จากขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่พัฒนาขึ้น สามารถแปลงขอมูลใหเปนไฟล KML เพ่ือเรียกใชงานดวยโปรแกรม 

Google Earth ได สวนขอมูลเอกสารและรปูภาพ สามารถ Upload ไปจัดเก็บไวใน Google Doc ขอมูลทั้งสองสวน

สามารถสราง Link เช่ือมโยงกันได โดยขอมูลจาก Google Docs จะถูกเรียกขึ้นมาแสดงผลไดในโปรแกรม Google 

Earth ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 4 ทําใหการใชงานฐานขอมูลภูมิสารสนเทศมีความยืดหยุนมากขึ้น เนือ่งจากเปนการ

1 

2 

3 



ปรับเปล่ียนจากการใชงานฐานขอมูลสําหรับคอมพิวเตอรเฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เปนการใชงานผานอินเทอรเน็ต 

โดยขอมูลเอกสารตางๆ ที่อยูใน Google Docs สามารถ Share เพ่ือเรียกดูและแกไขขอมูลไดพรอมกันหลายเครื่อง 

  
 

ภาพท่ี 4 ตวัอยางนาํเสนอขอมูลดวย Google Earth และ Google Docs 

 

3.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของโครงการจัดรูปท่ีดิน นครปฐม 

โครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม ประกอบไปดวยโครงการยอยจํานวน 3 โครงการ มีแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินใน

โครงการที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 109, 149 และ 350 แปลง คิดเปนพ้ืนที่ 962.59, 1,193.65 และ 2,950.68 ไรตามลําดับ 

รวมทั้งส้ิน 608 แปลง 5,106.92 ไร จากผลการสัมภาษณ ทําใหทราบวาบริเวณพ้ืนที่นี้กอนมีการจัดรูปที่ดิน เกษตรกร

สามารถทาํนาไดเพียงปละ 1 ครั้ง ในชวงฤดูฝน เนื่องจากน้ําไมเพียงพอ แตหลังจากการจัดรูปที่ดิน ทําใหเกษตรกร

สวนใหญสามารถทํานาไดถึงปละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากน้ํามีปริมาณเพียงพอและการสรางระบบสงน้ําซ่ึงสามารถสงน้ํา

ไดทั่วถึงทุกแปลง นอกจากนี้การขนสงและเครื่องจักรเก่ียวกับการเกษตรก็สามารถเขาถึงพ้ืนที่เพาะปลูกไดงายขึ้น  

อยางไรก็ตาม มีพ้ืนที่บางสวนที่ไดรับน้ําไมเพียงพอ สาเหตุหลักคือ กลุมผูใชน้ําไม เขมแขง็ ขาด ความ

รวมมือในการบํารุงรักษาคูสงน้ํา ทําใหคูสงน้ําเกิดตะกอนดินมากมาย บางชวงของคูแตกราวขาดการซอมแซมทาํให

เกิดการรั่วซึมและสูญเสียน้ํา ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 5 และ เกษตรกรในพ้ืนที่บางสวนมีการเปดบานประตู ทอสง

น้ําเขานาไวตลอดเวลาและปลอยน้ําทิ้งผาน คูระบายจึงทําใหแปลงเพาะปลูกไดรับน้ําเกินความตองการ นอกจากนี้ 

บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ มีการจัดรูปที่ดินแบบ Extensive ซ่ึงจะไมมีการปรับระดับดินใหสมํ่าเสมอกัน ดังนั้นในพ้ืนที่

โครงการอาจมีทั้งแปลงที่เปนที่ดอนและที่ลุมคละกัน จึงทําใหการกระจายใหน้ําในพ้ืนที่ยังไมดีเทาที่ควร 

 

  



(1) คูสงน้ําชํารุด (2) คูสงน้ํารกรางไมไดใชงาน 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอยางปญหาคูสงน้ําที่ขาดการบํารุงรักษา 

จากผลการสํารวจสภาพทอสงน้าํเขานา ( Farm Turnout: FTO) ในโครงการ 2 สรุปดังตารางที่ 2 พบวา 

หลายแปลงยังคงใชการไดตามปกต ิแตจะพบสภาพชํารดุเสียหายจาํนวนหลายจดุ อาท ิ มีดินอุดตัน มีส่ิงกีดขวางมา

ปดไว บานประตูชํารุดหรือสูญหาย นอกจากนี้ในคูสงน้ําบางแหงที่น้ําสงไปไมถึง หรือสงถึงแตระดับน้ําต่ํากวาระดับ

ของทอสงน้ําเขานา จะพบวาเกษตรกรเจาะคูสงน้ําเองเพ่ือใหรับน้ําเขาแปลงไดหรือเปล่ียนมาใช เครื่องสูบน้ําเขา

แปลงแทน ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 6 

 

 
(1) FTO ชํารุด 

 
(2) FTO สูญหาย และอุดตนั 

 
(3) เกษตรกรเปล่ียนมาใชเครื่องสูบน้ํา 

 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางปญหาทอสงน้ําเขานา (FTO) 

 

ตารางท่ี 2 ปญหาทอสงน้ําเขานา (FTO) ที่พบในโครงการ 2 

 สภาพการใชงาน จํานวนท่ีพบ 

 สภาพปกติ 22 

 บานประตูปด-เปด สูญหาย 16 

 บานประตูปด-เปด หรือทอสงน้ําชํารุด 13 

 มีส่ิงกีดขวางมาปดไว 16 

 เกษตรกรเจาะคูเพ่ิมทอสงน้ําเอง 17 

 รวม 84 

 

จากผลการสํารวจการใชประโยชนที่ดิน ในชวงระหวางเดือน ต.ค. 2554 – ม.ค. 2555 ดังแสดงในตารางที่ 3 

พบวา ในพ้ืนที่โครงการฯ เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว ออย และพืชผสมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.95, 21.38 และ 

18.75 ตามลําดับ โดยบางแปลงมีการปลูกที่อยูอาศัยอยูในแปลงเพาะปลูก (รอยละ 7.07) พันธุขาวที่นิยมปลูกกันมาก

ที่สุด คือ พันธุปทุมธานีและพันธุสุพรรณบุรี สวนพันธุออยที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ พันธุลําปางและพันธุ

ขอนแกน สาเหตุที่เกษตรกรเลือกปลูกขาวมากที่สุด เนื่องจากขาวเปนพืชที่มีการปลูกมานานตั้งแตกอนมีการจัดรูป

ที่ดินประกอบกับในชวงที่ทําการสํารวจขอมูลเปนชวงที่ขาวมีราคาสูง และมีแนวโนมวาที่พ้ืนที่เพาะปลูกพืชชนิด

อ่ืนๆ จะมีการปรับเปล่ียนมาปลูกขาวมากขึ้นเนื่องจากนโยบายการรับจํานําขาวในราคาสูง 

  



 

 



 

ตารางท่ี 3 ขอมูลการใชประโยชนที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จังหวัดนครปฐม  

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวนแปลง รอยละ 

ขาว 249 40.95 

ออย 130 21.38 

พืชผสม 114 18.75 

ที่อยูอาศัย 43 7.07 

พืชผกั 48 7.90 

พืชสวน 9 1.48 

บอปลา 9 1.48 

ขาวโพด 6 0.99 

รวม 608 100 

 

จากขอมูลการชําระคาจัดรูปที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 4 พบวา เจาของแปลงกรรมสิทธ์ิจํานวน 551 แปลง

หรือคิดเปนรอยละ 90.63 ชําระคาจัดรูปที่ดินแลว ซ่ึงวิธีการชําระสวนใหญจะเปนการชําระแบบครั้งเดียวหมด โดย

คิดคาชําระจากขนาดของพ้ืนที่แปลง โดยโครงการ 1 , 2 และ 3 คิดไรละ 1 ,017, 1,057 และ 1 ,486 บาท ตามลําดบั 

ทั้งนี้คาจัดรูปที่ดินในแตละโครงการไมเทากันนั้นเนื่องมาจากระยะเวลาเริ่มตนกอสรางโครงการที่ไมพรอมกันทําให

คาวัสดุ คากอสรางไมเทากัน สําหรับแปลงที่ยังคางชําระคาจัดรูปที่ดิน ทางโครงการจัดรูปที่ดินจะคิดดอกเบี้ย อัตรา

รอยละ 3 ตอป โดยจะมีการสงทะเบียนคุมลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดินไปยังแปลงนั้นๆ เพ่ือตามเก็บคาคางชําระ 

นอกจากนี้แปลงที่ยังคางชําระอยูจะไมสามารถโอนหรือขายที่ดินแปลงนั้นได 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลการชําระคาจัดรูปที่ดิน  

การชําระคาจัดรูปท่ีดิน จํานวนแปลง รอยละ 

ชําระแลว 551 90.63 

ยังไมชําระ 57 9.37 

รวม 608 100 

 

จากผลการสํารวจขอมูลสถานภาพการใชทีด่นิ โดยการใชแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก สรุปได ดัง

แสดงในตารางที่ 5 ซ่ึงสามารถสํารวจขอมูลจากเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินไดเพียง 329 ราย เนือ่งจาก มีการเปล่ียนแปลง

เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนจํานวนมาก ซ่ึงหลายรายไมไดอาศัยอยูในพ้ืนที่ใกลเคียง ทําใหการสํารวจติดตามขอมูล

คอนขางเปนไปไดยาก ผลจากการสํารวจ พบวา มีเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินใหผูอ่ืนเชาที่ดินทํากินจํานวน 61 แปลง คดิ

เปนรอยละ 15.54 และมีแนวโนมวาจะมีการใหเชาที่ดินทํากินเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน บางราย

เปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนแตไมตองการขายที่ดิน บางรายเปนผูสูงอายุซ่ึงไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ได โดยคาเชาจะอยูที่ 500 – 2,000 บาท/ไร/ป หรืออาจคิดคาเชาจากผูเชาเปนผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงคิดเปนมูลคา

เทียบเทาอยูในชวงระหวาง 1,000 - 2,000 บาท/ไร/ป  



 



 

ตารางท่ี 5 สถานภาพการใชที่ดิน  

การใชท่ีดิน จํานวนแปลง  รอยละ 

โดยเจาของกรรมสิทธ์ิ 268 81.46 

ใหผูอ่ืนเชาทาํกิน 61 15.54 

รวม 329 100 

 

4. สรุปและวจิารณผล 

สําหรับงานวิจัยนี้ไดนํา โปรแกรม Quantum GIS ซ่ึงเปนฟรีแวรดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่

สามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต มาใชใน การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับโครงการจัดรูปที่ดิน

นครปฐม  โดยโปรแกรม Quantum GIS นอกจากใช ในการจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่ ใหเปนระบบแลว ยังสามารถ

เช่ือมโยงกับขอมูลรูปภาพและเอกสารตางๆ ซ่ึงสะดวกและยืดหยุนมากกวาการจัดเก็บรายละเอียดขอมูลในรูปแบบ

ตาราง Attribute เพียงอยางเดยีว ทาํใหการสืบคนขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันไดงาย ซ่ึงกรณีที่ไมมีการ

เปล่ียนแปลงขอมูลเชิงพ้ืนที่ ผูใชงานสามารถปรับปรุงขอมูลที่ไฟลภาพหรือไฟลเอกสารไดโดยตรงโดยไม

จําเปนตองแกไขที่ตัวฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแตอยางใด นอกจากนี้วิธีการเช่ือมโยงขอมูลเอกสารใน Google Docs 

เขากับขอมูลภูมิสารสนเทศจะชวยใหผูใชงานสามารถเรียกคนและแกไขเอกสารไดผานทางอินเทอรเน็ตไดสะดวก  

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเปนประโยชนตอโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐมในหลายดาน 

อาทเิชน การสงเสรมิการเพาะปลูก การวางแผนการสงน้าํ การซอมบาํรงุอาคารชลประทาน เปนตน โดยมีขอดใีน

ดานโปรแกรมที่ใชงานเปนฟรีแวร จึงไมจําเปนตองเสียคาใชจายดานลิขสิทธ์ิ ในขณะที่โปรแกรมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการใชงานขั้นพ้ืนฐาน ถึงกระนั้นโปรแกรมก็มีฟงกช่ันในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลขั้นสูงที่

หลากหลาย เหมาะสําหรับผูใชงานที่มีพ้ืนฐานดานการจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่อีกดวย 

อยางไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดระเบียบขอมูลและการติดตามขอมูลเพ่ือ

ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ เปนส่ิงสําคัญในการบริหารจัดการขอมูล อาทิ ขอมูลภาพแบบแปลนโครงการ

กอสรางที่มีการระบุพิกัดอางอิงผิดจากความเปนจริงและไมมีการระบุพ้ืนหลักฐานที่ใชซ่ึงตองใชวิธีการตรวจสอบ

จากแหลงขอมูลอ่ืนที่นาเช่ือถือได ขอมูลแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินที่มีการแบงเปนพ้ืนที่แปลงยอยซ่ึงทําใหการกําหนด

เลขรหัสโครงการเปล่ียนแปลงไป ขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดทั้งชนิดพืชที่ปลูกและ

การเชาที่ดินทํากิน 

นอกจากนี ้การนาํเสนอขอมูลเอกสารบางประการผานทาง Google Docs ควรคาํนงึถึงความยินยอมเผยแพร

ขอมูลจากเจาของขอมูล ระดับความปลอดภัยของขอมูล และความสามารถในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานในแตละ

ระดับดวย อาทิ ขอมูลโฉนดที่ดินซ่ึงตองพิจารณาวาไดรับความยินยอมในการเผยแพรและมีความเหมาะสมในการ

เผยแพรบนอินเทอรเน็ตหรือไม หรือขอมูลไฟลเอกสารเก่ียวกับเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน คา

ลงทุนและผลิตทางการเกษตรซ่ึงเปนเอกสารใน Google Docs อาจจะตองกําหนดระดับการใชงานของผูใชงานในแต

ละกลุม เชน สําหรับกลุมบุคคลทั่วไปสามารถเรียกดูขอมูลไดเพียงอยางเดียว ( Read-Only) ในขณะที่กลุมบุคลากรที่

เก่ียวของในการแกไขปรับปรุงขอมูลสามารถเขาถึงและแกไขขอมูลเอกสารไดอยางอิสระ 
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