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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้เปนการบูรณาการโปรแกรมแผนที่ภาษี (Map tax work) โปรแกรมขอนหาด (PanData) ซึ่งเปน
โปรแกรมในการจัดการฐานขอมูลครัวเรือนและชุมชน และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Map Window 
GIS ไดมีการพัฒนา plug-in เสริมในโปรแกรม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนํามาประยุกต 
ใชในการบริหารจัดการและวางแผนการใชประโยชนในที่ดินในตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณการผลผลิตตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลของตําบลโพธิ์เสด็จ ประมาณการรายได
จากผลผลิตทางการเกษตรตอครอบครัว และเพื่อทราบรายไดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจนขึ้น การทําวิจัย
ในครั้งนี้จะมีการสํารวจพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรนําขอมูลไปบันทึกลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี และเชื่อมโยง
ขอมูลเขาสูโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนที่เชิงเลข (Digital 
Map) ใหผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เก่ียวของนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาตอไป 

 
คําสําคัญ :   โปรแกรมแผนที่ภาษี  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  แผนที่เชิงเลข 
 

Abstract 
 

 This research is the integration of applications Map Tax Work, Pan Data. These programs 
are database program to manage households and communities. And MapWindowsGIS program has 
developed plug-in add in this program to can work more efficiently and applied in the management 
and utilization plan in the land of Phosadej District in Nakhon Si Thammarat. For the purpose to 
estimate seasonal and out of seasonal productivities, estimate income from agricultural to family and 
to know tax revenue from  the levy.  
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This research to survey the area and agricultural production to record of data in the Map 
Tax Work and associated data into MapWindowGIS program to analyze and present data in Digital 
Map by the responsible and relevant agencies use this information to decision making for 
development. 

 
Key Words : Map tax work, MapWindowGIS, DigitalMap 
 

บทนํา 
 

 ในปจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดรับการยอมรับและถูกนํามาประยุกตใชอยางกวางขวางในประเทศไทย 
โดยไดนําเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุน
การตัดสินใจ และเพื่อใหบริการประชาชน เนื่องจากมีความจําเปนตองใชขอมูลที่มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
และถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดในการนําไปใชตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ตัวอยางการประยุกตใช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่นิยมใชในประเทศไทยอยางแพรหลาย คือ 
 1.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับงานปฏิรูปที่ดิน 
 2.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผนการใชที่ดิน 
 3.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับการดําเนินการวางแผนการใชที่ดิน 
 4.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับโครงสรางพื้นฐาน : ไฟฟา 
 5.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับโครงสรางพื้นฐาน : ประปา 
 6.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับโครงสรางพื้นฐาน :โทรศัพท 
 7.  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดเก็บภาษี 
 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยเปนการศึกษาเรื่องการประยุกตใชซอฟตแวรเพื่อบริหารจัดการและ
วางแผนการใชประโยชนในที่ดิน (กรณีศึกษา ผลผลิตทางการเกษตรของต. โพธิ์เสด็จ  อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช)   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อประมาณการผลผลิตตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลของตําบลโพธิ์เสด็จ   
 2. เพื่อประมาณการรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรตอครอบครัว 
 3. เพื่อทราบรายไดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจนข้ึน 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจาก 
 1. ผูครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในตําบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 2. รายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินในตําบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 3. ผลผลิตทางการเกษตรในตําบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 4. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรในตําบลโพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ชาวบานและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบประมาณการผลผลิตตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลของ
ตําบลโพธิ์เสด็จ 
 2. ชาวบานและหนวยงานที่เก่ียวของทราบประมาณการรายไดทางการเกษตรตอครอบครัว 
 3. องคการบริหารสวนตําบลทราบรายไดจากการจัดเก็บภาษี 
 4. ชาวบานทราบถึงภาษีที่ตองจายตอป 
 5. ไดรับความรวมมือจากชาวบานตําบลโพธิ์เสด็จในการขอขอมูลตาง ๆ มากขึ้น เนื่องจากชาวบาน
ไดทราบขอมูลผลผลิต  รายไดจากผลผลิตตอครอบครัวตอป  ภาษีที่ตองจายชัดเจนขึ้น 
 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 1. การประยุกตใชซอฟตแวร หมายถึง การนําโปรแกรมแผนที่ภาษี (MapTaxWork) โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร MapWindowGIS มาใชในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อนาํสารสนเทศท่ีไดไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
 2. โปรแกรมขอนหาด (PanData) หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับจัดการขอมูลครัวเรือน
ตําบล 
 3. โปรแกรมแผนที่ภาษี (MapTaxWork) หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับจัดการขอมูลที่ดิน  
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร MapWindowGIS เปนซอฟตแวรประเภท Desktop GIS มีความสามารถ
ในการเรียกช้ันขอมูลเชิงภูมิศาสตร 
 5. ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เปนขอมูลที่แสดงตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของรูปลักษณของพ้ืนที่ 
 6. ขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) เปนขอมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งบอกคุณลักษณะของ
ขอมูลเชิงพื้นที่ ที่สัมพันธเก่ียวของโดยตรง 
 - แผนที่เชิงเลข (Digital map) คือ แผนที่ที่จัดเก็บในรูปไฟลคอมพิวเตอรเปนตัวเลขและสามารถเรียก
แสดงผลในรูปแบบตาง ๆ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.   โปรแกรมแผนที่ภาษี  
 กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอตอการ
บริหารงานซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ที่กําหนดใหมีการปรับปรุงการจัดสรรภาษีอากร เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจใหบริการ

ขอมูล 
- ผูครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- รายไดจากการจัดเก็บภาษี 
- ผลผลิตทางการเกษตร 
- รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 

ขอมูล 
- โฉนดที่ดิน 
- ระวางที่ดิน 
- แผนที่ภาพถายทางอากาศ 

MapTaxWork MapWindowGIS 

ที่ดิน 
ผูถือครอง 

ผลผลิตทางการเกษตร 
DigitalMap 

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
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สาธารณะจากหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และตรงตอความตองการ
มากที่สุด 
 องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึงมีนายเกรียงศักด์ิ  
ดานคงรักษ เปนนายกองคการฯ ไดสงเสริมใหพนักงานเจาหนาท่ี พัฒนาโปรแกรมจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
งานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการเพิ่มขีดความสารารถในการจัดเก็บรายได เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอ
ตอการบริหารงานซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ที่กําหนดใหมีการปรับปรุงการจัดสรรภาษีอากร เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจใหบริการ
สาธารณะจากหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และตรงตอความตองการ
มากท่ีสุด โดยใชโปรแกรม Microsoft office Access และ MapWindowGIS ในการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล
เก่ียวกับภาษีที่ดิน โรงเรือน ปาย และใบอนุญาตประกอบกิจการคาตางๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชงานได
ดวยตนเอง เกิดการพัฒนารายไดและการจัดเก็บภาษีนอกจากน้ีแลวยังสามารถนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชประกอบ 
การบริหารโครงการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอผูบริหาร
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป (ไชยา, 2552) 
 
2.  โปรแกรมขอนหาด  
 โปรแกรมขอนหาดเปนโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเพื่อใหสามารถนําไปใชไดตรงกับความตองการของทองถิ่น  
โดยใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลดานตางๆ ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายเขาไวดวยกัน ในการพัฒนาโปรแกรม
จะคํานึงถึงความงายตอการนําไปใชเปนหลัก สามารถรองรับขอมูลที่สะทอนถึงปญหาของชุมชนไดอยางแทจริงและ
ตรงประเด็นใหมากที่สุด หลีกเล่ียงขอมูลที่นําไปใชเพียงเล็กนอยและนานๆ คร้ัง เพราะจะทําใหเปนภาระมากเกินไป 
เนนที่การประมวลผลและคืนขอมูลใหชุมชนไดรับรูรวมกันสามารถทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 การพัฒนาโปรแกรมขอนหาด  เปนการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลระดับตําบล (อบต.) ดวยการรองขอ
ของนายชื่น ทิพยเพ็ง  ซึ่งเปนประธานสภา อบต. ในป พ.ศ.2548 โดยใชโปรแกรม Microsoft Access และได
ทดลองใชงานใน อบต.ขอนหาด อ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารได
เปนอยางดี กรอบความคิดของฐานขอมูลเร่ิมที่ระดับครอบครัว ซึ่งเปนหนวยพื้นฐานที่เปนแหลงขอมูลในทุกเร่ือง 
เชนประชากร อาชีพ รายได ที่ดิน การใชปุย ผลผลิตที่ครอบครัวผลิตได รวมทั้งเคร่ืองจักรกลการเกษตร ในสวน
ของประชากรจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่สุด และสามารถแยกแยะออกไดเปนกลุมตาง ๆ เชน กลุมผูพิการ ผูสูงอายุ 
เด็กกอนวัยเรียน  เด็กวัยเรียน ฯลฯ ซึ่งมีความจําเปนที่ผูบริหารของ อบต. จะตองนําไปใชวางแผนเพื่อการตัดสินใจ
และตอบสนองความตองการของชุมชนทั้งส้ิน  (บรรเจิด และชื่น, 2551) 
 ในป 2551 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดอนุมัติงบประมาณในการจัดทําโครงการ 
“การพัฒนาโปรแกรมในการเช่ือมโยงขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute data)” 
โดยเปนการพัฒนาโปรแกรมขอนหาดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับโปรแกรม ใหโปรแกรมสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร MapWindow GIS และ โปรแกรมขอนหาดได ผล
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จากการวิจัยพบวา ฟงกชั่นที่สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับการแปลงและเชื่อมโยงขอมูลสามารถทํางานไดถูกตอง สามารถ
ใชไดกับโปรแกรมขอนหาดทั้งที่สรางจาก Microsoft Access version 2000 และ Microsoft Access version 
2003 สามารถลดภาระงานใหกับผูใชในการนําเขาขอมูลที่เหมือนกันทั้งในโปรแกรมขอนหาด และโปรแกรม Map 
Window GIS  (ปุญฑรษา,  2551)   

 
3.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  MapWindowGIS 
 เปนซอฟตแวรประเภท Desktop GIS มีความสามารถในการเรียกช้ันขอมูลเชิงภูมิศาสตร (Geographically 
or GIS Data) ผานอินเทอรเนต (Internet GIS) ในระบบแมขาย (Server) ที่ใหบริการแผนที่ตามมาตรฐาน Open 
Geospatial Consortium: OGC ได พรอมทั้งการปฏิบัติการตามกระบวนการ GIS โดยการเรียกชั้นขอมูลทั้งจาก
ในเคร่ืองตัวเอง (Stand alone) และผานเครือขาย (Network) ได โปรแกรมนี้มี Interface ที่งายตอการใชงาน
พรอมฟงกชั่นการทํางานที่หลากหลาย เปนโปรแกรม GIS ประเภทฟรีซอฟตแวรแบบเปดรหัส (Open Source/ 
Free GIS) ที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ของ Mozilla Public License 1.1 พัฒนาบน Microsoft Window.NET Framework 
เปนโปรแกรมท่ีมีการใชงานที่งายและสะดวก นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาฟงกชั่นเฉพาะในรูปแบบของ Plug-in 
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหตางๆ ไดอยางอิสระ (แพรพรรณ, 2550) 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะทํางานเกี่ยวของกับขอมูลอยู 2 รูปแบบหลัก คือ ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute กata) ขอมูลทั้ง 2 สวนจะทํางานเชื่อมโยงกัน ถาขาดอยางใดอยางหนึ่ง
จะทําใหขอมูลนั้นๆ ไมอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสมบูรณ ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เปนขอมูลที่แสดงใน
รูปแบบของภาพที่สามารถบอกถึงตําแหนงที่ต้ัง ขนาดพื้นที่ ความยาว ประกอบดวย ขอมูล 3 ประเภทคือ จุด 
(Point) เสน (Line) และพื้นที่ (Polygon) สวนขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) เปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะ
ประจําของขอมูลเชิงพื้นที่ อาจเปนทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การใชที่ดินประเภทตางๆ และขอมูลเชิงปริมาณ 
เชนขอมูลเสนชั้นความสูงที่มีคาระดับความสูง 
 หนาที่ของ GIS มีอยูดวยกัน 5 อยางดังนี้  
 1. การนําเขาขอมูล (Input) 
  กอนที่ขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูกใชงานไดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลจะตองไดรับการแปลง 
ใหมาอยูในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียกอน เชน จากแผนท่ีกระดาษไปสูขอมูลในรูปแบบ
ดิจิตอลหรือแฟมขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณที่ใชในการนําเขาเชน Digitizer Scanner หรือ Keyboard 
เปนตน  
 2. การปรับแตงขอมูล (Manipulation) 
  ขอมูลที่ไดรับเขาสูระบบบางอยางจําเปนตองไดรับการปรับแตงใหเหมาะสมกับงาน เชน ขอมูลบางอยาง
มีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกตางกัน หรือใชระบบพิกัดแผนที่ที่แตกตางกัน ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับ
ใหอยูในระดับเดียวกันเสียกอน  
 3. การบริหารขอมูล (Management) 
  ระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS จะถูกนํามาใชในการบริหารขอมูลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ในระบบ GIS  DBMS ที่ไดรับการเช่ือถือและนิยมใชกันอยางกวางขวางที่สุด คือ DBMS แบบ Relational หรือ
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ระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพัทธ (DBMS) ซึ่งมีหลักการทํางานพื้นฐานคือ ขอมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตาราง
หลาย ๆ ตาราง 
 4. การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (Query and Analysis) 
  เม่ือระบบ GIS มีความพรอมในเร่ืองของขอมูลแลว ขั้นตอนตอไป คือ การนําขอมูลมาใชใหเกิด
ประโยชน 
 5. การนําเสนอขอมูล (Visualization) 
  จากการดําเนินการเรียกคนและวิเคราะหขอมูล ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่ง
ยากตอการตีความหมายหรือทําความเขาใจ การนําเสนอขอมูลที่ดี เชน การแสดงชารต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 
3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแมกระทั่งระบบมัลติมีเดีย  ส่ือตาง ๆ เหลานี้จะทําให
ผูใชเขาใจความหมายและมองภาพของผลลัพธที่กําลังนําเสนอไดดีย่ิงขึ้น (สมบัติ, มปพ) 
 
2.  วิธีการและขั้นตอนการเกบ็ขอมูล 
 การเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในงานวิจัย ทําโดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของ
ที่ดิน ผูครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใชประโยชนในที่ดิน   
 2.1 การนําเขาขอมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษี (Map Tax Work) และโปรแกรม MapWindowGIS 
  การนําเขาขอมูลในโปรแกรมแผนท่ีภาษี (Map Tax Work) 
  1. นําเขาขอมูลหนวยงาน/องคกรผูใช 
  2. นําเขาผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
  3. นําเขาขอมูลที่ดิน 
  4. นําเขาขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ขอมูลโรงเรือน, ปาย, ใบอนุญาตตางๆ) 
  5. นําเขาขอมูลเกษตรกร (ขอมูลพืชไร, ไมยืนตน, สัตวน้ํา, ปศุสัตว) 
  การนําเขาขอมูลในโปรแกรม Map Window GIS 
  1. นําเขาแผนที่ระวาง  โดยการอานคาพิกัดของระวางที่ดิน เก็บไวในตารางบันทึกคาพิกัด x, y 
ของแผนที่ระวางที่ดิน UTM  
  2. นําเขาขอมูลแผนที่ระวางในโปรแกรม Map Window GIS   
  3. กําหนดคาพิกัด UTM 
  4. ตัดขอบแผนที่ระวาง UTM 
  5. Digitize แปลงที่ดิน 
  6. เชื่อมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรม Map Window GIS 
 3.2 การวิเคราะหขอมูล 
  เปนการเช่ือมโยงขอมูลจากโปรแกรมแผนท่ีภาษี (MapTax Work) และโปรแกรม MapWindow GIS 
เขาดวยกัน แลววิเคราะหผลและตีความขอมูล เพื่อนําเสนอใหผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เก่ียวของนําขอมูลมา
ใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาตอไป 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 จากการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของท่ีดิน ผูครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช
ประโยชนในที่ดิน และนําเขาขอมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษี (MapTax Work) และโปรแกรม MapWindowGIS 
โดยขอมูลที่นําเขาในโปรแกรมแผนที่ภาษี (Map Tax Work) ไดแก 

- ขอมูลหนวยงาน / องคกรผูใช 
- ขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
- ขอมูลที่ดิน 
- ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ขอมูลโรงเรือน, ปาย, ใบอนุญาตตางๆ) 

 - ขอมูลเกษตรกร (ขอมูลพืชไร, ไมยืนตน, สัตวน้ํา, ปศุสัตว) และขอมูลที่นําเขาในโปรแกรม Map 
Window GIS  ไดแก ขอมูลแผนที่ระวาง และทําการเช่ือมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรม 
Map Window GIS  สรุปได ดังนี้ 
 พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เสด็จ  
 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่และการใชประโยชนพื้นที่ของตําบลโพธิ์เสด็จ 

การใชประโยชน จํานวน (หนวย : ไร) 
พื้นที่เกษตร   5,680 
    - พื้นที่ทํานา 475 
    - พื้นที่ทําสวน   4,760 
    - พื้นที่ทําไร   445 
ที่อยูอาศัย 2,520 
ถนน 2,850 
อื่นๆ 5,037 

รวม 16,087 
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ภาพที่ 1 แสดงขอมูลที่ดินและการใชประโยชนในที่ดิน
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ภาพที่ 3 แสดงการเลือกขอมูลตามการใชประโยชน (ในที่นี้ดูเฉพาะพื้นที่ปลูกมังคุด)
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การประมาณการรายไดจากการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของตําบลโพธิ์เสด็จตอป  ประมาณการได ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงประมาณการรายไดจากการจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ 

ประเภทภาษ ี จํานวนเงิน (บาท/ป) 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 400,000 
ภาษีบํารุงทองที่ 130,000 
ภาษีปาย 30,000 
 
 เม่ือเก็บและนําเขาขอมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษี (MapTaxWork) และโปรแกรม MapWindowGIS 
แลว สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อแสดงรายไดจากการจัดเก็บภาษีในสวนของภาษีที่ดินได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดิน จํานวน (ไร) จํานวนเงิน (บาท/ป) 
สวนมังคุด 2,990.08 27,192.64 
ทํานา 33.41 153.48 
สวนเงาะ 18.78 168.96 
สวนมะนาว 3.29 33.28 
 
หมายเหตุ  ขอมูลที่นําเสนอเปนเพียงขอมูลพื้นที่บางสวนไมใชขอมูลพื้นที่ทั้งหมดของตําบลโพธิ์เสด็จ 
 

ในสวนของการประมาณการผลผลิตทางการเกษตรและประมาณการรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 
ก็ทําในลักษณะเดียวกัน  ไดผลดังนี้ 
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ตารางที่ 5 แสดงประมาณการรายไดจากผลผลิตตอป 

การใชประโยชนที่ดิน จํานวน (ไร) 
ผลผลิตตอไรตอป  
(หนวย:กิโลกรัม) 

ราคา/กก 
(หนวย:บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท/ป) 

สวนมังคุด 2,990.08 1,000 15 37,299,750.00  
ทํานา 33.41 5,00 15       203,925.00  
สวนเงาะ 18.78 1,500 15       361,800.00  
สวนมะนาว 3.29 150 50         15,300.00  

 
 

ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการผลผลิตตอไรตอป 
 

การใชประโยชนที่ดิน จํานวน (ไร) ผลผลิตตอไรตอป (หนวย:กิโลกรัม) 
สวนมังคุด 2,990.08 1,000 
ทํานา 33.41 5,00 
สวนเงาะ 18.78 1,500 
สวนมะนาว 3.29 150 
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ภาพที่ 5 แสดงการคํานวณหาพื้นที่ทั้งหมดที่ใชในการทํานา
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
ปญหาที่เกิดขึน้ 
 1. การประสานงานหรือการขอความรวมมือจากสํานักงานท่ีดินในเร่ืองขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับที่ดิน เชน
โฉนด  การจดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทําไดไมสะดวก 
 2. ผูใหขอมูล (ชาวบาน/เจาของที่ดิน) ไมใหความรวมมือในการใหขอมูล หรือใหขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง ขอมูลในที่นี้ไดแก ขอมูลผลผลิต จํานวนผลผลิต เปนตน ทําใหการประมาณการผลผลติไดผลลัพธ
ที่ไมถูกตอง 100 % 
 3. การพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษี (MapTaxWork) ยังคงมีการพัฒนาอยู เนื่องจากผูใชมีความตองการ
เพิ่มขึ้น ทําใหการรายงานขอมูลบางสวนไมสมบูรณและไมส่ือความหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสํานักงานท่ีดิน ควรมีการทําความตกลงรวมกันในเร่ืองการ
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อใหการประสานงานสะดวกและราบร่ืนขึ้น 
 2. จัดทําแบบสอบถามที่กระชับ  รัดกุม และครอบคลุมขอมูลดานตาง ๆ อยางครบถวน เพื่อความสะดวก
ในการสํารวจขอมูลและการใหขอมูลของชาวบาน 
 3. ควรมีการนําเสนอขอมูลใหชาวบานรับทราบในรูปแบบที่เขาใจงายและส่ือความหมายชัดเจน เชน 
ขอมูลจํานวนผลผลิตตอป  รายไดจากผลผลิตตอครัวเรือนตอป ภาษีที่ตองจายตอป เปนตน 
 4. ควรมีการหารือและตกลงรวมกันระหวางผูพัฒนาโปรแกรม และผูใชโปรแกรมที่เก่ียวของทุกฝาย 
เพื่อหาขอสรุปเร่ืองความตองการใชงานโปรแกรมที่เหมาะสม 

 
เอกสารอางอิง 

 
ไชยา  กรรไพเราะ. 2552.  คูมือการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ชื่น  ทิพยเพ็ง  และบรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท. 2551.  คูมือการใชโปรแกรมขอนหาด 
ปุญฑรษา  อุนเลิศ. 2551. การพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่  (Spatial Data) และขอมูล 
 เชิงบรรยาย (Attribute Data). 
แพรพรรณ  เหมวรรณ.  2550.  คูมือปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนดวยโปรแกรมปฏิบัติการ
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปดรหัส MapWindowGIS. 
สมบัติ  อยูเมือง. มปพ. Learning GIS. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา  
 http://www.gisthai.org/about-gis/work-gis.html  (12 พฤษภาคม 2553) 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่   1  ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจขอมูล 
 

วันที่............เดือน........................พ.ศ. ...................... 
สวนที่ 1 คําถามสวนบุคคล 
 

ชื่อ นาย นาง  นางสาวอื่นๆระบุ............ชื่อ..................................นามสกุล
........................................... 
บานเลขท่ี...................หมูที่............ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวัด
............................................. 
การศึกษา  ตํ่ากวาประถมศึกษา  มัธยมศึกษาปที่ 3  มัธยมศึกษาปที่ 6/ ปวช.  ปวส.  

   ปริญญาตรี             สูงกวาปริญญาตรี   
มีสมาชิกในครัวเรือน................คน อาชีพ..........................รายได................................../เดือน  
เปนสมาชิก กลุมอาชีพ..................................................มีผูปวยเร้ือรัง มีผูพิการ 
 

สวนที่ 2 คําถามดานการใชประโยชนที่ดิน 
 
 มีเอกสารสิทธิ์  จํานวน .............แปลง ไมมีเอกสารสิทธิ์   

1. จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา    2.  จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา 
3.   จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา    4.  จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา 

ไมมีเอกสารสิทธิ์   
1. จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา    2.  จํานวนเนื้อที.่............ไร...........งาน..............วา 
3.   จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา    4.  จํานวนเนื้อที่.............ไร...........งาน..............วา 
 

  การเปนสมาชิกองคกรดานเกษตรของครัวเรือน 
 ไมเปนสมาชิก 
 เปนสมาชิก  
  1.กลุมเกษตรกร           2.สหกรณในภาคการเกษตร         3.สหกรณเกษตรเพื่อการเกษตร 
(สกต.) 
  4.กลุมยุวเกษตรกร       5.สมาคม/สหพันธ                        6.กลุมแมบานเกษตรกร 
  7.กลุมสตรีสหกรณ       8.กลุมวิสาหกิจชุมชนดานเกษตร   9.อื่นๆ ระบุ............................. 
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  การเพาะปลูกขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพรในครัวเรือน 
 1.ไมมีการปลูก     2. มีการเพาะปลูก 

เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตที่ไดรับ ชื่อพืช 
 ไร  งาน ตรว. กิโลกรัม 

หมายเหตุ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 ไมผล ไมยืนตน 
 1.ไมมีการปลูก     2. มีการเพาะปลูก 

เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตที่ไดรับ 
ชื่อพืช 

ประเภท
สวน ไร งาน ตรว. กิโลกรัม 

หมายเหตุ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
  ประเภท :   1= สวนเดี่ยว    2=  สวนแซม    3  =   สวนผสม 

 

 การเลี้ยงสัตว 
 1.ไมมีการเล้ียง     2. มีการเลี้ยง 

ผลผลิต/ป ผลผลิตที่ไดรับ 
ชื่อสัตว จํานวนตัว 

 ตัว กิโลกรัม 
หมายเหตุ 

1.     
2.     
3.     
4.     
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 การเลี้ยงสัตวน้ํา 
 1.ไมมีการเล้ียง     2. มีการเลี้ยง 

เนื้อที่เพาะเล้ียง ผลผลิตที่ไดรับ ชื่อสัตวน้ํา ประเภท 
การเลี้ยง 

จํานวน
(ตัว) ไร งาน ตรว. กิโลกรัม 

หมายเหตุ 

1.        
2.        
3.        
4.        
  ประเภท :   1= ในกระชัง    2=  ในบอ    3  =  ในนา   4= ในรองสวน 5= อื่นๆ 

 
ผูบันทึกขอมูล.............................................................      ผูบันทึกขอมูล 
                 (............................................................)                       


