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Abstract: This study aims to (1) compile and produce a geographic information system (GIS) data for 
the conservation and management of natural and cultural resources, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng 
Phet province, (2) analyzed of natural hazard risk areas and suitable areas for economic crops by using 
geomatics, and (3) propagate knowledge to the community by GIS training, booklet and e-book. The study 
found that it can collect and create GIS data sets in 4 groups of 38  Layers; the important information 
includes flood risk, drought risk, suitable area for economic plants, tourist attraction, and wisdom. To 
analyze of flood risk areas of 5 levels found that the high risk areas equal 3.92% and the highest equal 
0.81%. The drought risk areas analysis showed the high risk area equal 59.00% and the highest equal 
17.84%. The analysis of suitable area for economics plants found the most suitable crops are cassava and 
sugarcane. To evaluate of the GIS training satisfaction showed that the overall of partakers were identify in 
to very good satisfied. The evaluation of the booklet and e-book propagation found that the most of 
users were satisfied into good to very good level. 
Keywords: Geomatics, community development, Khlong Suan Mak Basin, risk area 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รวบรวมและจัดท าช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก  จังหวัด
ก าแพงเพชร (2) วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ และ (3) 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชน โดยการฝึกอบรม GIS การจัดท าหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา 
พบว่า สามารถรวบรวมและสร้างชุดชั้นข้อมูล ได้ 4 กลุ่ม 38 ช้ันข้อมูล ที่ส าคัญเช่น พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
พื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช แหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญา การวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม 5 ระดับ พบว่า มีพื้นที่เสี่ยง
มากร้อยละ 3.92 และมากที่สุดร้อยละ 0.81 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงมากร้อยละ 59.00 และมาก
ที่สุดร้อยละ 17.84 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช พบว่า พืชที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่มากที่สุดคือ 
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มันส าปะหลังและอ้อย การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมผู้อบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนการ
ประเมินหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด  
ค ำส ำคัญ: ภูมิสารสนเทศ   การพัฒนาชุมชน   ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก   พื้นที่เสี่ยง 

ค ำน ำ 

ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก เป็นลุ่มน้ าส าคัญของ
จังหวัดก าแพงเพชร มีต้นก าเนิดจากล าน้ าสาขาต่าง ๆ ที่
ไหลจากทิวเขาทางด้านทิศตะวันตก มีรูปแบบการระบาย
น้ าเป็นแบบกิ่งไม้ ประกอบด้วยล าคลองสาขา ที่ส าคัญ
หลายสาย เช่น คลองสวนหมาก คลองจ าปา และคลอง
เต่าด า มีพื้นท่ีรวม 694,337.50 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าที่ 1A (ร้อยละ 39.93) หากพิจารณาใน
เชิงพื้นที่ ลุ่มน้ าคลองสวนหมากมีพื้นที่ต้นน้ า ซึ่งเป็น
พื้นที่ป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ า 
ล าธาร ร้อยละ 40.01 พื้นที่กลางน้ าเป็นที่ราบร้อยละ 
17.84 และพื้นที่ปลายน้ าเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ราบ 
น้ าท่วมถึง ร้อยละ 42.15 ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มน้ าครอบคลุม
ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 11 ต าบล แบ่งออกเป็น
พื้นที่ต้นน้ า 3 ต าบล พื้นที่กลางน้ า 1 ต าบล และพื้นที่
ปลายน้ า 7 ต าบล (สุภาสพงษ์, 2560)  

สถานการณ์ปัจจุบันลุ่มน้ าคลองสวนหมากมี
ปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น การขาดแคลนน้ า น้ า
ท่วม การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพที่ดิน และการสูญหายของภูมิปัญญา ทั้งนี้ใน
พื้นท่ีมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่าย
การท างานภาคประชาชนหลายกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเอง เช่น เครือข่ายการ
จัดการน้ าพื้นที่ฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าปิง และกลุ่ม
ประชาคมคนก าแพงเพชร ฯลฯ อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ราชการและกลุ่มเครือข่ายการท างานภาคประชาชน
ดังกล่าว ยังขาดข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
ตน ดังนั้นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่ รวมทั้งการน าเสนอและเพิ่มทักษะในการใช้
ข้อมูลที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในลุ่ม
น้ านี้ (คณะท างานโครงการการบริหารจัดการน้ าแบบ

บูรณาการในพ้ืนท่ีแนวตะวันตกของจังหวัดก าแพงเพชร, 
2556; สุภาสพงษ์ และวัลลภ, 2558ก) 

ปั จจุ บั นภู มิ สารสนเทศ  (Geomatics) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic 
information system: GIS) รี โม ท เซ น ซิ ง  (remote 
sensing: RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
(global positioning system: GPS) ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ส ารวจ การจัดท าแผนท่ี การวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืช การแสดงภาพ ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือน
ภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยง
ภัยธรรมชาติ งานวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) 
ส ารวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดท า
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สนับสนุนการอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
พื้นที่ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร (2) 
วิเคราะห์พื้นที่น้ าท่วม น้ าท่วมซ้ า พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม และ
พื้นท่ีเสี่ยงแล้ง โดยใช้รีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (3) วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช
เศรษฐกิจ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และ (4) 
ฝึกอบรมการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จัดท าหนังสือเล่มเล็ก และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในพื้นที่ 
พร้อมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว อันจะ
น าไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

อุปกรณ์และวิธีกำร 

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
1) ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จ านวน 54 คน จาก 18 กลุ่มหน่วยงาน 
2) การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านหนังสือเล่ม

เล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
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ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาในเขตลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก ก าหนดกลุ่มผู้รับการเผยแพร่จ านวน 300 ชุด 
แยกเป็น 6 ต าบล ต าบลละ 50 ชุด ใช้วิธีการเผยแพร่โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
เคร่ืองมือหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1) โปรแกรม QGIS (ฟรีแวร์) 
2) ภาพถ่ายทางอากาศแบบดิจิตัล 
3) ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 

OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 Path 130 Row 49 เว็บไซต์ 
http://earth explorer.usgs.gov (USGS, 2015) 

4) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ ฐาน (base 
map) และแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) 

5) ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
6) แบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
7) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จั ดท า ชุ ดข้ อมู ล ระบ บสารสน เทศ

ภูมิศาสตร์ โดยการ  

1) รวบรวมข้อมู ลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

2) ส ารวจข้อมู ลภาคสนาม (ground 
survey) เก็บพิกัดด้วยเครื่อง GPS และใช้แบบส ารวจ
ภาคสนาม  

3) วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้  มี ช้ันข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  (1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) ข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านวัฒนธรรมสังคมและการท่องเที่ยว (3) ข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้านพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและเสี่ยงแล้ง และ (4) ข้อมูล
เชิงพื้นที่ด้านศักยภาพพื้นที่และความเหมาะสมในการ
ปลูกพืช กรอบการด าเนินการและกรอบข้อมูลเชิงพื้นที่
ดังภาพที่  1 ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

 
Figure 1. Research framework of the study

2. วิเคราะห์พื้นที่น้ าท่วม และน้ าท่วมซ้ ามี
ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 

1) ดาวน์โหลดข้อมลูพื้นที่น้ าท่วมปี พ.ศ. 
2549-2558 จากระบบเฝ้าระวังการเกิดน้ าท่วมในประเทศ
ไทย ของส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่
ได้ติดตามและประเมินพื้ นที่ น้ าท่ วมจากดาวเทียม 

RADARSAT 1 และ RADARSAT 2 (ส านักงานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2558) 

2) น าเข้าข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะ 
Shape file ยังโปรแกรม QGIS 
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3) จัดท าแผนที่น้ าท่วมรายปี จากนั้น
รวมข้อมูลน้ าท่วม โดยวิธีการ Union เพื่อวิเคราะห์และ
จัดท าแผนที่พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ า 

3. วิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม และเสี่ยงภัย
แล้ง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยวิธีการ
วิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  (multi-
criteria decision analysis: MCDA) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ประเมินทางเลื อก (alternative) จากตั วเกณฑ์ หรือ
หลักเกณฑ์หลายตัว (multi criteria) เพื่อสร้าง คัดกรอง 
และเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด (best alternative) ไปใช้ใน
การตัดสินใจ ในกรณีของพื้นที่เสี่ยง การน าไปใช้ในการ
จัดการ ยกตัวอย่างได้เช่น พื้นที่เสี่ยงมากที่สุดควรเป็น
พื้นท่ีที่ควรติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และควรเป็น
พื้นที่ล าดับต้น ๆ ในการวางแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 
เป็นต้น (Rinner and Malczewski, 2002; Malczewski, 
1999) มีขั้นตอนหลัก ดังนี ้

1) ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนและข้อมูล
เชิงพื้นที่จากการส ารวจภาคสนาม เพื่อระบุปัจจัยเบื้องต้น
ที่มีผลต่อความเสี่ยงน้ าท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง รวมทั้ง 
รวบรวมตัวเกณฑ์ (criteria) ที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
สังเคราะห์ตัวเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา 

2) ก าหนดตัวเกณฑ์ ค่าถ่วงน้ าหนัก และ
สมการที่ใช้ที่ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง โดยการศึกษานี้ใช้
วิธีการก าหนดตวัเกณฑ์จากข้อมูลในข้อ (1) และก าหนดค่า
ถ่วงน้ าหนักของแต่ละตัวเกณฑ์โดยวิธีจัดล าดับ (ranking 
method) แบบ rank exponent ก าหนดค่า exponent 
value (p) เท่ากับ 2  

3) ก าหนดหลักการให้ค่าคะแนนเพื่อ
สร้างแผนที่เสี่ยงรายตัวเกณฑ์ โดยการศึกษานี้ใช้วิธีแปลง
ค่ าสเกลเชิ งเส้น (linear scale transformation) แบบ 
score rank procedures ซึ่งวิธีการนี้เป็นการแปลงค่าจริง
ของตัวเกณฑ์แต่ละตัวให้เป็นค่ามาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 0-1  

4) สร้างแผนที่เสี่ยงรายตัวเกณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์ ในข้อ (3) โดยใช้ เทคนิคทางด้ านระบบ
สารสนเทศ และสร้างแผนท่ีเสี่ยงรวมตัวเกณฑ์ โดยการ
ซ้อนทับ (overlay) ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีผลรวม
ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม (flood risk index) และดัชนี
ผลรวมความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง (drought risk index) 
โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย (simple additive 
weighting: SAW) มีรายละเอียดเกณฑ์ดังสมการที่ 1-2 

Flood risk index =  (0.35 X FP) + (0.26 X RS) + (0.18 X RA) + (0.11 X RD) + (0.06 X EL) +  
(0.03 X SL) + (0.01 X SD) 

(1) 

เมื่อ Flood risk index = ค่าดัชนีผลรวมความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม 
FP = ค่ามาตรฐานความน่าจะเป็นท่ีจะถูกน้ าท่วม 
RS = ค่ามาตรฐานปริมาณน้ าฝนในช่วงฝนมาก 
RA = ค่ามาตรฐานปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 
RD = ค่ามาตรฐานความหนาแน่นของถนน 
EL = ค่ามาตรฐานระดับความสูงของพื้นที ่
SL = ค่ามาตรฐานความลาดชัน 
SD = ค่ามาตรฐานระยะห่างจากเส้นทางน้ า 

Drought risk index = (0.35 X RD) + (0.26 X RA) + (0.18 X WD) + (0.11 X NDDI) + (0.06 X ST) +  
(0.03 X LU) + (0.01 X TA) 

(2) 

เมื่อ Drought risk index = ค่าดัชนีผลรวมความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 
RD = ค่ามาตรฐานปริมาณน้ าฝนในช่วงแล้ง 
RA = ค่ามาตรฐานปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 
WD = ค่ามาตรฐานระยะห่างจากทรัพยากรน้ า 
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NDDI = ค่ามาตรฐานดัชนีความแห้งแล้งแตกต่างแบบนอมัลไลซ์ (normalized different drought 
index: NDDI) (Gu et al., 2007) 

ST = ค่ามาตรฐานเนื้อดิน 
LU = ค่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
TA = ค่ามาตรฐานอณุหภูม ิ

5) ท าการ reclassify ผลการค านวณ
ค่าคะแนนความเสี่ยงรวม ด้วยวิธีการ natural breaks 
แบ่งข้อมูลความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุด 
เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยที่สุด-ไม่
เสี่ยง 

6) จัดท าแผนที่  (map layout) ความ
เสี่ยงรวมและรายตัวเกณฑ์ 

7) ประเมินคุณภาพของแผนที่ จาก
ผู้ใช้งานจ านวน 50 คน  

8) สกัดองค์ความรู้จากแผนที่ และ
ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การจัดการ 

4. การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

1) ก าหนดตัวเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์พื้นท่ี
เหม าะสม ในการป ลู กพื ช เศ รษฐกิ จทั้ ง  5  ชนิ ด 
ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ
ยางพารา โดยตัวเกณฑ์ที่ถูกใช้ ประกอบด้วย คุณภาพ
ที่ดินและโซนพื้นที่เหมาะสม ความเหมาะสมของชุดดิน
ในการปลูกพืช และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน และมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากัน 

2) สร้างเกณฑ์พื้นที่เหมาะสมในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจรายชนิด  

3) ท าการค านวณพื้นที่กันออกหรือ
พื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

4) จัดท าแผนที่พื้นที่เหมาะสมรายตัว
เกณฑ์ จากนั้นซ้อนทับข้อมูล ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยแบบจ าลองค่าดัชน ีดังสมการที่ 3 

Suitable area index = W1 X R1 + W2 X R2 + W3 X R3 (3) 

เมื่อ W หมายถึง ค่าน้ าหนัก (weighting) และ R หมายถึง ค่าคะแนนของแต่ละตัวเกณฑ์ (rating)

5) ท าการ reclassify ผลการค านวณ
ค่าคะแนนรวม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ระดับ คือ 
พื้นที่เหมาะสมมาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่
เหมาะสมน้อย และพื้ นที่ ไม่ เหมาะสม (พื้ นที่ ไม่
เหมาะสม คือ ผลรวมของพื้นที่ไม่เหมาะสมจากการ
ค านวณกับพ้ืนท่ีกันออก) 

6) จัดท าแผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสม
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจรายชนิด รวม 5 แผนที่ พร้อม
สกัดสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือการจัดการ 

5. จัดฝึกอบรมการใช้ข้อมูลที่จัดท าข้ึน โดย
ใช้โปรแกรม QGIS  

6. จัดท าหนั งสื อ เล่ ม เล็ กและ หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่ 

7. ประเมินผลความพึงพอใจฯ โดยใช้แบบ
ประเมิน 

ผลกำรศึกษำ 

1. สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
วัฒนธรรมสังคมและการท่องเที่ยว ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
ได้จ านวน 4 กลุ่ม 38 ช้ันข้อมูล ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 20 ช้ันข้อมูล ประกอบด้วย ขอบเขตลุ่มน้ า 
ระดับความสูง ความลาดชัน ทิศด้านลาด เนื้อดิน ชุดดิน 
เส้นทางน้ า แหล่งน้ าผิวดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุ มดิ น ช้ันคุณภาพลุ่ มน้ า พื้ นที่ ป่ าไม้  พื้ นที่
เกษตรกรรม จุดตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าท่า น้ าใต้ดิน 
บ่อบาดาล และโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ า  

1.2 ข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านวัฒนธรรมสังคมและ
การท่องเที่ยว 9 ช้ันข้อมูล ประกอบด้วย ขอบเขตการ
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ปกครอง ต าแหน่งหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม สถานที่
ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและ
ศาสนา แหล่งท่องเที่ ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม ภูมิปัญญาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ด้านวัฒนธรรมสังคม  

1.3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านพื้นที่ เสี่ยงน้ าท่วม
และเสี่ยงแล้ง 5 ช้ันข้อมูล ประกอบด้วย พื้นที่น้ าท่วม 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ า พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
และจุดเฝ้าระวังและเตือนภัยทางน้ า 

1.4 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านศักยภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสมในการปลูกพืช 4 ช้ันข้อมูล ประกอบ 
ด้วย ระดับความเหมาะสมของเขตการใช้ที่ ดินพืช
เศรษฐกิจ ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช พ้ืนที่
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นพืช
อื่น และพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และยางพารา 
แสดงตัวอย่างช้ันข้อมูลส าคัญดังภาพที่ 2 

  

Figure 2. GIS Data of Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province 

2. การวิเคราะห์พื้นที่น้ าท่วม น้ าท่วมซ้ า 
เสี่ยงน้ าท่วม และเสี่ยงแล้ง  

2.1 การรวบรวมข้อมูลพื้นที่ถูกน้ าท่วม
จากส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(2558) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-2557 พบว่า มี 4 ปี ท่ีเกิด
น้ าท่วมในพื้นที่  ได้แก่ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2554 โดย ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีน้ า

ท่วมมากท่ีสุด คือ 16.67 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ 
ปี พ.ศ. 2549 มีพื้นที่น้ าท่วม 10.38 ตารางกิโลเมตร ปี 
พ.ศ. 2553 มีพื้นที่น้ าท่วม 4.83 ตารางกิโลเมตร และปี 
พ .ศ . 2550 มีพื้ นที่ น้ าท่ วม 4.76 ตารางกิ โล เมตร 
ตามล าดับ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกน้ าท่วมจะอยู่บริเวณ
ปลายน้ าคลองสวนหมาก จุดที่น้ าคลองสวนหมากไหล
ลงสู่แม่น้ าปิง เขตต าบลทรงธรรม ต าบลนครชุม และ
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ต าบลท่าขุนราม เมื่อวิเคราะห์พื้นที่การเกิดน้ าท่วมซ้ า
บริเวณเดิม พบว่า มีพื้นที่ถูกน้ าท่วมเพียงครั้งเดียว 
10.52 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีน้ าท่วมซ้ าระดับน้อย 6.38 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่น้ าท่วมซ้ าระดับปานกลาง 3.52 

ตารางกิโลเมตร และพื้นที่น้ าท่วมซ้ าระดับมาก 0.69 
ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้พื้นที่น้ าท่วมทุกระดับครอบคลุม
เนื้อท่ี 21.11 ตารางกิโลเมตร ดังภาพท่ี 3 

 
Figure 3. Flood and repeated flood area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

2.2 การวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงน้ าท่วม 
พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตไม่เสี่ยงถึงเสี่ยงน้อยที่สุด
ครอบคลุ ม เนื้ อที่  206.57 ต ารางกิ โล เมตร ห รือ 
129,106.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.64 รองลงมาคือ 
เสี่ยงน้อย (ร้อยละ 34.37) เสี่ยงปานกลาง (ร้อยละ 
8.26) เสี่ยงมาก (ร้อยละ 3.92) และเสี่ยงมากที่สุด 
(ร้อยละ 0.81) พื้นที่เสี่ยงมากและมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่
บริเวณปลายน้ า เช่นเดียวกัน และมีหมู่บ้านเฝ้าระวัง 7 

หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านนครชุม บ้านสว่างอารมณ์ 
บ้านทุ่งสวน บ้านทุ่งเศรษฐี ต าบลนครชุม บ้านสหกรณ์ 
บ้านสหธรรม ต าบลทรงธรรม และบ้านสันติสุข ต าบล
ท่าขุนราม การประเมินคุณภาพของแผนที่เสี่ยงโดย
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 ราย พบว่า แผนที่ที่ได้มีค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.34/10.00 คะแนน (S.D. 
เท่ากับ 1.10) ทั้งนี้ แผนที่และข้อมูลสถิติร้อยละของ
พื้นทีแ่ต่ละระดับความเสี่ยงแสดงได้ดังภาพท่ี 4 

 
Figure 4. Flood risk area level with village overlaid and its percentage, Khlong Suan Mak basin

2.3 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้ง พบว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับมาก ครอบคลุมเนื้อที่ 
231.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 144,718.75 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ เสี่ยงมากที่สุด (ร้อยละ 

17.84) เสี่ยงปานกลาง (ร้อยละ 11.55) ไม่เสี่ยงถึงเสี่ยง
น้อยที่สุด (ร้อยละ 9.29) และเสี่ยงน้อย (ร้อยละ 2.32) 
ตามล าดับ พื้นที่เสี่ยงมากและมากที่สุด กระจายตัวกัน
อยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางและทางทิศตะวันออกติดกับ
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แม่น้ าปิง ตอนกลางน้ าและปลายน้ าของคลองสวน
หมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ท าการเกษตรหลักของลุ่มน้ าคลอง
สวนหมาก มีหมู่บ้านควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านท่าระแนะ และบ้านเขาวังเยี่ยม ต าบลนาบ่อ

ค า บ้านคลองโป่ง ต าบลทรงธรรม และบ้านวงฆ้อง 
ต าบลคลองแม่ลาย การประเมินคุณภาพของแผนที่
เสี่ยง พบว่า มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.12 
คะแนน (S.D. เท่ากับ 1.38) แสดงได้ดังภาพที่ 5 

 
Figure 5. Drought risk area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

3. การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ  

เนื่องจากลุ่มน้ าคลองสวนหมากมีสภาพ
ของพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าไม้ ท าให้มี
พื้ นที่ กั นออก รวม  754.35 ตารางกิ โล เมตร  หรื อ 
471,468.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.90 การวิเคราะห์นี้จึงมี
พื้นที่ที่น ามาจัดเป็นโซนเหมาะสมจ านวน 356.59 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 222,868.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.10 การ

วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด และยางพารา 
พบว่า สัดส่วนพื้นที่เหมาะสมแต่ละระดับแสดงได้ดังภาพ
ที่ 2 และรูปภาพที่ 6 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาพื้นที่เหมาะสม
ปานกลางและมาก พบว่า พืชที่ควรสนับสนุนให้มีการปลูก
ในพื้นที่ เรียงล าดับได้ คือ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
ยางพารา และข้าว ตามล าดับ  

 
Figure 6. Drought risk area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการ

อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร” มี
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วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นผลลัพธ์
จากการวิจัย เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้อง
กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจัด
ขึ้นจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจ านวน 54 คน จาก 18 กลุ่มหน่วยงาน การ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกคน ทั้ ง 5 ด้ าน ได้แก่  (1) กระบวนการ
ฝึกอบรม (2) วิทยากรและการถ่ายทอดความรู้  (3) การ
อ านวยความสะดวกและกิจกรรมการเรียนรู้  (4) องค์

ความรู้ และผลจากการฝึกอบรม และ (5) ภาพรวมของ
โครงการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดทุกประเด็นการ
ประเมิน โดยประเด็นย่อยด้านการได้รับประโยชน์จาก
โครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 
4.74/5.00, S.D. = 0.52) ส่วนการเผยแพร่และประเมิน
หนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ประเมิน 
235 คน ในสองประเด็น คือ (1) ความน่าสนใจของเนื้อหา 
และ (2) ประโยชน์และการท าให้เกิดการเรียนรู้ พบว่า อยู่
ในระดับมาก และมากที่สุด ตามล าดับ รายละเอียดในส่วน
นี้แสดงได้ดังตารางที่ 1 

Table 1. The level of satisfaction of GIS training and learning media 

Content 
Level of satisfaction 

x̄  S.D. Interpret of satisfaction 
The GIS Training and it’s process (n=54) 
1. Training process 

1.1. The public relations of training 4.41 0.74 Very good satisfaction level 
1.2. The place of training 4.43 0.77 Very good satisfaction level 
1.3. The time of training 4.20 0.88 Very good satisfaction level 
1.4. The activities step of training 4.59 0.57 Very good satisfaction level 

2. The lecturer and knowledge propagation abilities    
2.1. The knowledge in content of lecturer 4.46 0.61 Very good satisfaction level 
2.2. The knowledge propagate abilities 4.37 0.78 Very good satisfaction level 

3. The facilitation 
3.1. The GIS training documents 4.54 0.61 Very good satisfaction level 
3.2. The audiovisual equipment 4.65 0.59 Very good satisfaction level 
3.3. The Staff and team supporter 4.61 0.53 Very good satisfaction level 

4. Knowledge and results of training 
4.1. The knowledge, concepts, skills and experience. 4.44 0.79 Very good satisfaction level 
4.2. The advantage of training for present tasks 4.41 0.81 Very good satisfaction level 
4.3. The advantage of training for future tasks 4.59 0.66 Very good satisfaction level 
4.4. The GIS data useful for agencies 4.43 0.79 Very good satisfaction level 
4.5. The overall of Benefit from the project and activities 4.74 0.52 Very good satisfaction level 

5. The overall of satisfaction level in training process 4.28 0.74 Very good satisfaction level 
The learning media (booklet, and E-book) (n=235) 
1. The Interest in content 4.19 0.91 Good satisfaction level 
2. The Benefits and learning outcomes 4.04 0.52 Very good satisfaction level 
Note: The average or x̄  range between 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00; the level of satisfaction are 
very bad, bad, moderate, good, and very good, respectively 

 

 

 

 



วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต 6(2): 427 - 438 (2561) 

   

436 | กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูภู้มิสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และทำงวัฒนธรรม ลุ่มน  ำ 
คลองสวนหมำก จังหวดัก ำแพงเพชร 

วิจำรณ์ 

1 . ก ารป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบ บ ส ารส น เท ศ
ภูมิ ศาสตร์ ในการวิ เคราะห์พื้ นที่ เสี่ ย งหรือพื้ นที่
เหมาะสม สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือการก าหนดตัวเกณฑ์
วิเคราะห์ที่สอดคล้องกับพื้นที่  ซึ่ งการได้ เกณฑ์ที่
เหมาะสมอาจได้มาจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ การส ารวจพื้นที่
ภาคสนาม และการสอบถามสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและแล้งในการศึกษานี้ใช้ตัวเกณฑ์ 6 
ตัว ซึ่งได้มาจากการทบทวนเอกสาร การสอบถามและ
ประชุมร่วมบุคลากรในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลัก และ
การส ารวจภาคสนาม อย่างไรการศึกษาในแต่ละพื้นที่
อาจใช้ตัวเกณฑ์ที่ต่ างกันออกไป ดังเช่น ขวัญ ชัย 
(2559) ที่ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลพบุรี 
ใช้ตัวเกณฑ์ 6 ตัว ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี การ
ระบายน้ าของดิน พื้นที่ชลประทาน น้ าบาดาล และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน สุภาสพงษ์ และวัลลภ (2558ข) ได้
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่ อ ใช้ประกอบการสร้างแนวทาง
สนับสนุนการตั ดสิน ใจในการปลูกอ้อยและมั น
ส าปะหลัง ใช้ตัวเกณฑ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7 ตัว 
ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวัน เขตชลประทานและ
แหล่งน้ า น้ าใต้ดิน การใช้ที่ดิน การระบายน้ าของเนื้อ
ดิน ความลาดชัน และความหนาแน่นของล าน้ า ส่วน
การวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม ใช้ตัวเกณฑ์ 7 ตัว ได้แก่ 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายวัน ความลาดชัน ระดับความสูง
ของพื้นที่ ความหนาแน่นของล าน้ า ความหนาแน่นของ
ถนน การใช้ที่ดิน และการระบายน้ าของเนื้อดิน  

2. ข้อมูลเชิงพื้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การจัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาในระดับชุมชน 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันถึงแม้จะมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กันมาก แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ยังถูก
จ ากัดและถูกใช้งานเฉพาะหน่วยงานด้านวิชาการหรือ
หน่วยงานราชการ ชุมชนเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ได้น้อย 
ทั้งในแง่ของข้อจ ากัดด้านปริมาณและคุณภาพข้อมูล 
รวมทั้งในแง่ของบุคลากรผู้ ใช้ข้อมูลได้  ดั งนั้นการ
เผยแพร่ข้อมูลควบคู่ไปกับฝึกอบรมการใช้งาน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ในระยะยาว สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุภาสพงษ์ และวัลลภ (2558ก) ที่ได้
ท างานร่วมกับคณะท างานโครงการการบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการในพื้นที่แนวตะวันตกของจังหวัด
ก าแพงเพชร (2556) เพื่อจดัท าแผนการท างานด้านการ
จัดการน้ าที่เช่ือมโยงกัน จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ าพร้อมฝึกอบรม
การใช้งาน และเสนอแนวทางการจัดการน้ าในพื้นที่ 
แล้วพบว่า ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่น มี
ศักยภาพเพียงพอในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยกิจกรรมการจัดท าช้ันข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามความต้องการใช้งานของ
ชุมชน การออกส ารวจพื้นที่ภาคสนามและฝึกใช้
เครื่องมือร่วมกับชุมชน การจัดท าแผนที่  การจัด
ประชุมสัมมนา รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ เกิดการยกระดับการ
เรียนรู้ของชุมชนโดยการน าเอาองค์ความรู้ด้านภูมิ
สารสนเทศมาใช้ในการส ารวจและสนับสนุนเพื่อสร้าง
แนวทางแก้ปัญหาด้านการจัดการน้ าในท้องถิ่น และต่อ
ยอดข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้เอง 
นอกจากนี้การศึกษาของวัลลภ และสุภาสพงษ์ (2557) 
ที่ได้แปลงข้อมูล MIS ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ
สร้างเป็นข้อมูล GIS ในการสนับสนุนงานยุทธศาสตร์
ของจังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และสามารถรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลได้ 
58 ช้ันข้อมูล พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและท้องถิ่น พบว่า หน่วยงานราชการมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล
สนับสนุนที่ดีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดได้ดี 

3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยี
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ ดังเช่น การศึกษาของวัลลภ (2559) ที่
ได้วิเคราะห์เขตการปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสมของ
จังหวัดก าแพงเพชรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ผ ลผลิ ต มั น ส าป ะห ลั ง  โด ย ใช้ สื่ อ แล ะวิ ธี ก ารที่
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หลากหลาย พบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความ
เหมาะสมในการน ามาใช้สื่อสารเพื่อท าความเข้าใจเชิง
พื้นที่ร่วมกับเกษตรกร การศึกษาของสุพรรณ และวุฒิ
ชัย (2559) ที่ได้จัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ จังหวัดชลบุรี โดยการรับทราบปัญหาและ
ความต้องการโครงการที่ สอดคล้องกับพื้นที่และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมของ
ระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยส ารวจความ
ต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ าระดับจังหวัด จากนั้น
จัดท าแผนที่โครงการและความส าคัญของโครงการ 
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผลจากการรวบรวม
โครงการตามแผนงาน พบว่า มีจ านวนโครงการรวม
ทั้งสิ้น 665 โครงการ ทั้งนี้ การจัดอันดับความส าคัญ
ของโครงการท าให้ทราบความเร่งด่วนของโครงการที่
ต้องจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มงคลกร (2556) ที่
ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเตรียมพร้อมรับ
พิบัติภัยในพื้นที่ ชุมชนหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โดยน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาบูรณา
การในการบริหารจัดการ ช่วยเหลือฟื้นฟู และจัดเวที
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน มีการน าเสนอในรูปแบบของแผนที่
พื้นที่เสี่ยงภัยและจุดอพยพ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้ สรุปได้ว่า สามารถรวบรวมและ
สร้างชุดช้ันข้อมูล ได้ 4 กลุ่ม 38 ช้ันข้อมูล สามารถ
จัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม เสี่ยงภัยแล้ง และพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดได้ ผล
การศึกษาทั้งหมดถูกเผยแพร่ผ่านการฝึกอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หนังสือเล่มเล็ก และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการประเมินผลด้านความพึงพอใจ
พบว่าการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์
ระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  
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Abstract: This study aims to (1) compile and produce geographic information system (GIS) data 

for the conservation and management of natural and cultural resources in the Khlong 

Suan Mak basin of Kamphaeng Phet province, (2) analyze natural hazard risk areas and 

areas suitable for economic crops using geomatics, and (3) propagate knowledge to the 

community through GIS training, booklets and e-books. They study found that it is 

possible to collect and create GIS data sets in 4 groups of 38 layers, consisting of key 

data sets for flood risk, drought risk, suitable area for economic plants, tourist 

attractions, and local wisdom. Analysis of 5-levels of flood risk found that the risk area 

equals 59.00% and the highest level of risk was 17.84%. The analysis of suitable area for 

economic plants found cassava and sugar cane to be the most suitable. Evaluation of the 

GIS training found that the participants were highly satisfied with the results. Evaluation 

of booklets and e-books found that most of the users were satisfied at the level of good 

to very good. 

Keywords: Geomatics, community development, Khlong Suan Mak basin, risk area 

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รวบรวมและจัดท าชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร (2) วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 
และ (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชน โดยการฝึกอบรม GIS การจัดท าหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการศึกษา พบว่า สามารถรวบรวมและสร้างชุดชั้นข้อมูล ได้ 4 กลุ่ม 38 ชั้นข้อมูล ที่ส าคัญเช่น พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม 
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช แหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญา การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม 5 
ระดับ พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงมากร้อยละ 3.92 และมากที่สุดร้อยละ 0.81 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พบว่า มีพื้นที่
เสี่ยงมากร้อยละ 59.00 และมากที่สุดร้อยละ 17.84 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช พบว่า พืชที่
เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่มากที่สุดคือมันส าปะหลังและอ้อย การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมผู้
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อบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนการประเมินหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้สื่อมี
ความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด  
ค ำส ำคัญ: ภูมิสารสนเทศ   การพัฒนาชุมชน   ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก   พื้นที่เสี่ยง 

Introduction 

The Khlong Suan Mak basin is one of 

the important basins of Kamphaeng Phet 

province. It originates with various tributaries 

that flow down from the western mountains, 

with many branches. It is fed by many 

important canals, such as the Suan Mak 

Canal, the Champa Canal and the Tao Dam 

Canal. The area of the basin is 274,519 acres, 

the majority of which falls under Basin 

Quality 1A (39.93%). Considering the land 

area, the Khlong Suan Mak basin is 40.01% 

upstream water source forest area, while 

mid-stream flat area comprises 17.84% and a 

downstream flat and flood land area of 

42.14%. The basin covers area of 11 

subdistrict, consisting of 3 upstream 

subdistrict, 1 midstream subdistrict and 7 

downstream subdistrict (Suphatphong, 2017).  

The Khlong Suan Mak basin 

currently faces a number of problems, such 

as water shortages, flooding, forest 

encroachment, land use that is inappropriate 

for its capacity and the loss of local wisdom. 

These occur in an area that has local 

government authorities and network groups 

playing a role in the management of the 

problems; for example, the Western Mae 

Ping Water Management Network and 

Kamphaeng Phet civil society groups. In any 

case, the government agencies and network 

groups still lack spatial information necessary 

for their operations. Thus, survey, compilation 

and analysis of spatial information, as well as 

the presentation and building capacity to 

utilize information appropriately, are 

important factors for the conservation and 

management of natural and cultural 

resources in this basin (Working Committee 

of Integrated Water Management in The 

Western Area of Kamphaeng Phet Province 

Project, 2013). 
Geomatics, which consists of 

geographic information systems (GIS), 

remote sensing (RS) and global positioning 

systems (GPS), is currently used widely in 

the analysis of spatial data for management 

of natural and environmental resources. 

Applications include survey, land management, 

analysis of appropriate agricultural land use, 

monitoring, environmental disaster warning, 

as well as analysis of environmental risk. The 

objectives of the current research are to (1) 

survey, compile, analyze and create 

geomatics data, support the conservation and 

management of natural and cultural 

resources in the Khlong Suan Mak basin of 

Kamphaeng Phet province, (2) analyze data 

on flooding, flood risk areas and drought risk 

areas, using remote sensing and GIS 

systems, (3) analyze land suitability for 

economic crops, using GIS systems, and (4) 

provide training in the use of GIS to support 

conservation and management of natural and 

cultural resources, produce booklets and e-
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books for distribution among people in the 

area, as well as assess the transfer of the 

knowledge created in the research. It is 

hoped that these will contribute to 

sustainable management of natural and 

cultural resources by local actors.  

Materials and Methods 

Population in research area 

1. Practical training participants 58 

people from 18 groups 

2. Distribution of booklets and e-

books was targeted at among local people 

and students in the Khlong Suan Mak basin 

area, 300 points, 50 copies for total 6 

subdistrict. Distribution was selected with 

accidental sampling. 

Equipment used in the research 

1. QGIS program (freeware) 

2. digital aerial images 

3. satellite data from Landsat 8 

OLI/TIRS for 2015 Path 130 Row 49, 

http://earthexplorer.usgs.gov (USGS 2015) 

4. topographical base maps and 

thematic maps 

5. GPS  

6. field survey tools 

7. practical seminar 

Research process 

1. Create geomatics information 

packages by: 

1) Compiling GIS and statistical 

data from involved agencies 

2) Conducting ground surveys 

using GPS and field survey tools 

3) Conduct GIS analysis, based 

on four data groups: 1) spatial data for 

natural resources and environment, 2) 

spatial data for culture, socio-economy 

and tourism, 3) spatial data for flood 

and drought risk, and 4) spatial data 

for agricultural capacity and suitability. 

The framework for implementation 

and local data is shown in Figure 1. 

Activities were implemented between 

October 2015 and September 2016 

 

Figure 1. Research framework of the study
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2. Survey of flooding areas 

consisted of the following steps: 

1) Download spatial data of 

flooding area for 2006-2015 from the 

Thai flood watch system of the Office 

of Aerial and Geospatial Technology, 

which monitors and evaluates 

flooding area with RADARSAT 1 and 

RADARSAT 2 (Geo-Informatics & 

Space Technology Development 

Agency (Public Organization), 2015) 

2) Import shape file data into 

QGIS 

3) Create annual flooding 

maps, and merge with Union in order 

to analyze and create map flood 

prone areas 

3. Analyze area of flood risk and 

drought risk with GIS, using multi-criteria 

decision analysis (MCDA), which is a process 

of assessing alternatives from multiple 

criteria in order to create, select and decide 

the best alternative. This is used in decision 

making. In the case of risk areas, this can be 

used to assess which areas of high flooding 

risk should be given special consideration 

and care, and which areas should be of the 

highest priority level of risk (Rinner and 

Malczewski, 2002; Malczewski, 1999). This 

consists of the following basic steps: 

1) Study information on the 

community context and spatial data 

from field surveys in order to identify 

the primary factors affecting flood 

and drought risk. Compile criteria 

that affect the occurrence of 

incidents from review of existing 

documentation and related research 

and synthesize criteria used in the 

research. 

2) Define criteria for weighted 

value and equations used in analysis 

of spatial data on risk. This research 

used the method for defining criteria 

from the information in (a) and 

defined weighted value for each 

criterion using ranking method with 

rank exponent defined as exponent 

value (p) equal to 2. 

3) Establish principles for 

giving values to create a risk criteria 

map. This research used linear scale 

transformation for score rank 

procedures, which is a transformation 

of real criteria values for each in a 

standard value ranging from 0-1. 

4) Create a risk map for criteria 

according to the principles of (iii) 

using GIS techniques, and create a 

composite criteria risk map using 

overlay data. This is done in order to 

analyze a flood risk index and 

drought risk index using simple 

additive weighting (SAW). Details of 

the principles are as shown in these 

Equations 1 and 2. 
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Flood risk index = (0.35 X FP) + (0.26 X RS) + (0.18 X RA) +    (1) 

   (0.11 X RD) + (0.06 X EL) + 

    (0.03 X SL) + (0.01 X SD) 

  Where Flood risk index = Index value of risk to occurrence of flooding 

  FP = Standard value of probability of being a flood area 

  RS = Standard value of amount of rain during heavy rain 

  RA= Standard value of annual average rainfall 

  RD= Standard value of road density 

  EL= Standard value of elevation 

  SL= Standard value of slope 

  SD= Standard value of distance from water way 

Drought risk index = (0.35 X RD) + (0.26 X RA) + (0.18 X WD) +   (2) 

(0.11 X NDDI) + ((0.06 X ST) + (0.03 X LU) + 

(0.01 X TA)   

   

Where Drought risk index = index value of risk to occurrence of drought 

RD = Standard value of amount of rain during dry season 

RA = Standard value of annual average rainfall 

WD= Standard value of distance from water resource 

NDDI = Standard value of normalized different drought index (Gu et al., 2007)

 ST = Standard value of soil 

LU = Standard value of land use 

TA = Standard value of temperature 

5) Reclassify the results, 

considering the general risk values, 

using natural breaks that divide the 

risk data into five levels, that is 

highest risk, high risk, medium risk, 

low risk and lowest-no risk 

6) Create a map layout for 

general risk and by criteria 

7) Assess map quality with 50 

individual users 

8) Isolate knowledge elements 

from maps and GPS for use in 

management 

4. Analysis of suitability of land for 

economic crops using GIS, through the 

following steps: 

1) Define criteria to use in the 

analysis of land suitability for 5 types 

of economic crop, consisting of rice, 

sugar cane, cassava, maize and 

rubber. The criteria used include 

quality of land and appropriate zone, 

suitability of soil for planting, and 

land use and land cover. Weighted 

values were equal. 
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2) Create criteria for economic 

crop planting by type. 

3) Calculate area of land that is 

excluded, or not suitable for planting 

economic crops 

4) Create maps of suitability for 

each criterion, and superimpose in 

GPS by indexing, as shown in the 

Formula 3 

Suitable area index  = W1 X R1 + W2 X R2 + W3 X R3    (3) 

Where W means weighting and R means criteria rating score

5) Reclassify the results and 

calculate the general values, dividing 

the data into 4 levels, namely high 

suitability, medium suitability, low 

suitability and unsuitable (unsuitable 

land means that the area is not 

suitable as a result of the calculation 

of excluded land) 

6) Create map showing land 

suitability for economic crop planting 

by each of 5 types, as well as 

extracting spatial data for use in 

management 

5. Provide training in use of data 

created with QGIS 

6. Produce booklets and e-books 

for distribution 

7. Assess satisfaction with results 

Results 

1. Spatial data on natural resources 

and environment and spatial data on culture 

and tourism in the Khlong Suan Mak basis 

was obtained for 4 groups and 38 layers and 

was compiled as follows. 

1.1 The 20 layers of spatial data 

on natural resources and 

environment included watershed 

boundary, elevation, slope, soil 

surface, soil type, waterways, surface 

water sources, land use and land 

coverage, watershed quality level, 

forest area, agricultural area, climate 

survey point, temperature, relative 

humidity, precipitation, stream flow, 

ground water, wells and water 

resource management projects. 

1.2 The 9 layers of spatial data 

on culture, society and tourism 

included administrative boundaries, 

village locations, transport routes, 

important sites, ecotourism sites, 

archeological sites, historical and 

religious sites, art tourism sites, 

traditions and rituals, local wisdom 

on natural resources and 

environmental management and 

local cultural wisdom. 

1.3 The 5 layers of spatial data 

on flood and drought risk areas 

included flood area, recurrent 

flooded area, flood risk area, drought 

risk area and risk monitoring and 

warning points 

1.4 The 4 layers of land 

suitability for cropping consisted of 
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level of suitability of economic crop 

planting area, level of suitability of 

land for planting, area supporting 

shift in planting from rice to other 

crops and area suitable for planting 

priority economic crops, including 

rice, cassava, sugar cane, maize and 

rubber. Examples of these are shown 

in Figure 2 

  

Figure 2. GIS Data of Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province 

2. Analysis of flooding area, 

recurring flooding area, flood risk and drought 

risk 

2.1 Compilation of spatial data 

on areas affected by flooding from the 

Geo-Informatics & Space Technology 

Development Agency (Public 

Organization) (2015) for 2006-2015 

found that there were four years of 

flooding, namely 2006, 2007, 2010 

and 2011. Flooding was most serious 

in 2011, with flooded area reaching 

16.67 sq. km., followed by 2005 with 

a flooded area of 10.38 sq km, 2010 

with a flooded area of 4.83 sq. km. 

and 2007 with a flooded area of 4.76 

sq. km. Most of the flooded area was 

located in the downstream area of 

the basin. The flooded areas flow 

into the Ping River at subdistrict 

Songtham, subdistrict Nakorn Chum 

and subdistrict Tha Khun Ram. 
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Analysis of recurring flooding area 

showed that area flooded just one 

time was 10.52 sq. km., area of small 

recurring floods was 6.38 sq. km., 

area of medium recurring floods was 

3.52 sq. km. and area of high 

recurring floods was 0.69 sq km. The 

total area of flooding covered 21.11 

sq. km., as shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Flood and repeated flood area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

2.2 Analysis of flood risk area 

found that most of the area has a 

lowest flood risk, covering 206.57 sq. 

km., or 51,045 acres, which 

constitutes 52.6%. This is followed by 

area of low flood risk (34.37%), area 

of medium flood risk (8.26%), area of 

high flood risk (3.92%) and area of 

highest flood risk (0.81%). Most of 

the high and highest risk area is 

located in the downstream areas as 

well, where there are 7 villages under 

monitoring, including Ban Nakhorn 

Chum, Ban Sawang Arom, Ban 

Thung Suan, and Ban Setthi in 

Nakhorn Chum subdistrict, Ban 

Sahakorn and Ban Sahatham in 

Songtham subdistrict and Ban 

Santisuk in Tha Khun Ram 

subdistrict. Evaluation of the quality 

of risk land from a sample group of 

50 found that areas receiving score 

of satisfaction averaged 8.34/10.00 

points (SD equal to 1.10). Maps and 

statistical data of percentage for 

each level of risk are shown in  

Figure 4. 
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Figure 4. Flood risk area level with village overlaid and its percentage,  

Khlong Suan Mak basin

2.3 The analysis of drought risk 

area found that area of high risk 

covered 231.55 sq km or 57 acres. 

This is equivalent to 59.00%, and was 

followed by highest risk (17.84%), 

medium risk (11.55%), no to lowest 

risk (9.29%) and low risk (2.32%). 

The area of high and highest risk is 

distributed in the midstream and 

western areas adjacent to the Ping 

River. The middle and downstream 

areas of the Khlong Suan Mak basin 

are agricultural areas, and have 4 

villages under monitoring including 

Ban Tha Ra Nae and Ban Khao 

Wang Yiam in Na Bor Kham 

subdistrict, Ban Khlong Pong in 

Songtham subdistrict and Ban Wong 

Khong in Khlong Mae Lai subdistrict. 

Assessment of quality of risk maps 

found a score of satisfaction 

averaging 8.12 points (SD equals 

1.38), as shown in Figure 5. 

 

Figure 5. Drought risk area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

3. Analysis of land suitability for 

economic crop planting 

Because most of the western part of 

the basin in forested, the area of exclusion 

was 754.35 sq. km. or 186,403 acres, which is 
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equivalent to 67.90%. This analysis classified 

356.59 sq. km. or 88,115 acres, equivalent to 

32.10%, into suitability zones for planting of 5 

crops, including rice, sugar cane, cassava, 

maize and rubber. The proportion of suitable 

area is shown in Figure 2 and Figure 6. We 

found that the area of medium suitability and 

high suitability suggested that the crops that 

should be given the highest priority were 

cassava, sugar cane, maize, rubber and rice, 

in order of declining importance. 

 

Figure 6. Drought risk area, Khlong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province

4. Practical training on “Survey, 

compilation and analysis of spatial data for 

conservation and management of natural and 

cultural resources in the Khlong Suan Mak 

basin of Kamphaeng Phet province” 

The objective of this training was to 

build capacity of local individuals who are 

engaged with GIS, as well as disseminating 

the spatial information that was produced in 

the research, so that it could be utilized in the 

activities of the involved agencies. The 

training was provided twice, for 4 days each. 

There were 54 participants from 18 groups. 

Evaluation of the practical training was 

provided by all participants for five areas: (1) 

process of training, (2) specialists and 

transfer of knowledge, (3) facilitation and 

learning, (4) knowledge and results of 

training and (5) overall situation of project. It 

was found that highest satisfaction was 

achieved for all issues. Mean values for sub-

issues in level of satisfaction were calculated 

(x̄=4.74/5.00, DS=0.52). With regards to the 

distribution and assessment of booklets, 235 

people provided feedback on two issues, that 

is (1) level of interest in content and (2) 

benefits and learning outcomes. It was found 

that respondents had a high level of 

satisfaction, followed by highest level of 

satisfaction. Details area shown in Table 1.
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Table 1. The level of satisfaction of GIS training and learning media 

Content 
Level of satisfaction 

x̄  S.D. Interpret of satisfaction 

The GIS Training and it’s process (n=54) 

1. Training process 

1.1. The public relations of training 4.41 0.74 Very good satisfaction level 

1.2. The place of training 4.43 0.77 Very good satisfaction level 

1.3. The time of training 4.20 0.88 Very good satisfaction level 

1.4. The activities step of training 4.59 0.57 Very good satisfaction level 

2. The lecturer and knowledge propagation abilities    

2.1. The knowledge in content of lecturer 4.46 0.61 Very good satisfaction level 

2.2. The knowledge propagate abilities 4.37 0.78 Very good satisfaction level 

3. The facilitation 

3.1. The GIS training documents 4.54 0.61 Very good satisfaction level 

3.2. The audiovisual equipment 4.65 0.59 Very good satisfaction level 

3.3. The Staff and team supporter 4.61 0.53 Very good satisfaction level 

4. Knowledge and results of training 

4.1. The knowledge, concepts, skills and experience. 4.44 0.79 Very good satisfaction level 

4.2. The advantage of training for present tasks 4.41 0.81 Very good satisfaction level 

4.3. The advantage of training for future tasks 4.59 0.66 Very good satisfaction level 

4.4. The GIS data useful for agencies 4.43 0.79 Very good satisfaction level 

4.5. The overall of Benefit from the project and activities 4.74 0.52 Very good satisfaction level 

5. The overall of satisfaction level in training process 4.28 0.74 Very good satisfaction level 

The learning media (booklet, and E-book) (n=235) 

1. The Interest in content 4.19 0.91 Good satisfaction level 

2. The Benefits and learning outcomes 4.04 0.52 Very good satisfaction level 

Note: The average or x̄  range between 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00; the level of satisfaction are very bad, 

bad, moderate, good, and very good, respectively 

Discussion 

1. In the application of GIS in 

analysis of areas of risk and suitability, the 

definition of criteria that are appropriate for 

the analysis in the area is a very important 

issue. Appropriate criteria can be found in 

review of literature and other relevant 

research, experts, field surveys and 

interviews. This research used six criteria for 

analysis of flood and drought risk, which were 

identified in the literature review, interviews, 

meetings with individuals from agencies 

responsible for the issues and interviews in 

the field. Thus, different research may utilize 

different criteria. Chai-udom (2016) analyzed 

drought risk in Lopburi province using 6 

criteria, including average annual rainfall, soil 

drainage, area of irrigation, wells and land 

use. Ruthamnong and Thong-on (2015b) 

analyzed risk of flood and drought risk in 

Kamphaeng Phet province to contribute to 

the development of decision support systems 

for planting sugar cane and cassava, using 

seven drought risk criteria: daily average 

rainfall, irrigation areas and water sources, 

ground water, land use, soil drainage, slope, 
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and density of waterways. Analysis of 

flooding risk used the following seven criteria: 

daily average rainfall, slope, elevation, density 

of waterways, density of roads, land use and 

soil drainage. 

2. Spatial data is extremely important 

for resource management and problem 

solving at the local level. Currently, even 

though many GIS systems have been 

created, the information created is still 

limited, and its use is primarily by staff in 

technical or government agencies. Community 

access to GIS information is still low, with 

regards to both the quality and quantity of 

information, as well as the individuals who 

use the information. Thus, dissemination of 

information, together with practical training, 

is necessary in order to increase 

communities’ use of these information 

products in the long-term. This is in line with 

the research of Ruthamnong and Thong-on 

(2015a) which was conducted in collaboration 

with the implementation working committee 

of integrated water management in the 

western area of Kamphaeng Phet province 

project (2013) in order to create integrated 

water management work plans, create GIS 

information to support water management 

and provide practical training, and make 

recommendations on approaches to water 

management in the region. This research 

found that communities and agencies at the 

local level have sufficient capacity to use GIS. 

This includes activities to create GIS data 

layers according to local needs, carry out 

field-level surveys and do training in use of 

tools together with communities, create 

maps, hold meetings and conduct training in 

use of GIS. These will help communities 

access and use these types of information, 

raise the level of learning in communities, 

enabling them to employ spatial data in 

surveys and problem solving in water 

resources management at the local level. 

There will also be value-added as these 

information, technologies and methods are 

applied in other areas. Additionally, the 

research of Thong-on and Ruthamnong 

(2014) which interpreted MIS data from 

Kamphaeng Phet province to build a GIS 

dataset to support strategies of the province. 

There was cooperation from the relevant 

governance agencies, and it was possible to 

compile information to create a database of 

58 data layers. There was also training for 

staff and local people. This activity found that 

government agencies had highest level of 

satisfaction, and the information was found 

to be useful in the formation of provincial 

strategies. 

3. GPS is a technology of importance 

for community development and quality of life 

of local people. For example, the research of 

Thong-on (2016) analyzed the area of 

cassava planting of Kamphaeng Phet 

province using diverse media and methods. 

This research found that GPS is appropriate 

for integration of methods to create 

understanding of spatial information together 

with farmers. The research of 

Karnchanasutham and Kaewwaen (2016) 

created maps to manage and develop water 
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resources in an integrated approach using 

geomatics technology in Chonburi province, 

understanding of problems and needs of a 

project that is appropriate for the local 

conditions and for solving drought and 

flooding problems at the subdistrict, district 

and provincial level. After surveying the needs 

and problems of the project at the provincial 

level, maps were created for the project 

objectives and its relevance, using geomatics 

technology. Results of compiling project 

plans showed that there was a total of 665 

projects. Arranging these projects by 

importance showed the importance of 

projects established to solve local problems. 

Srivichai (2013) used GIS in disaster 

preparedness in the community of Lak Hok, 

Muang district in Pathumthani province. 

Geomatics systems were incorporated into 

management activities to help rehabilitate 

and create a participatory community forum, 

in order to provide a foundation for 

community disaster preparedness. These 

were presented in the form of risk and 

evacuation point maps. Databases were also 

created for related information.   

Conclusions 

In summary, this research was able 

to compile and create data layers in four 

groups, consisting of 38 layers. We created 

maps of areas with flooding risk, drought risk 

and suitability for planting several types of 

economic crops. All of the research’s findings 

were disseminated through practical training 

on GIS, booklets and e-books provided to the 

target groups. Assessment of satisfaction 

showed that the transfer of knowledge and 

learning exchange together with the local 

communities and government agencies 

ranged from high satisfaction to highest 

satisfaction. 
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