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บทคัดยอ  
การประเมินสถานภาพการใชทรัพยากรที่ดิน นํ้า ปาไม และผลกระทบของการใชทรัพยากรเหลาน้ันตอ

สภาพแวดลอมและชุมชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ลุมนํ้าเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าแบบผสมผสาน จําเปนตองการขอมูลเชิงพื้นที่
หลากหลายในรูปแผนที่พื้นฐาน ขอมูลภาพระยะไกล ตลอดจนแผนที่เฉพาะเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหสถานภาพของ
ทรัพยากรดังกลาว การนําขอมูลเชิงพื้นที่เหลาน้ันมาแสดงรวมกันจะทําใหเห็นภาพรวมของทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้า 
และเปนสื่อในการระดมความคิดของผูที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหศักยภาพและปญหา ตลอดจนทางเลือกในการ
แกปญหาตอไป การบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่สามารถทําไดโดยการพัฒนาโปรแกรมที่อาศัยขีดความสามารถของ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชในการวิเคราะหพื้นที่ได โดยไมจําเปนตองมี
ประสบการณในการใชระบบ GIS  โปรแกรม นํ้าทา เปนระบบที่ไดรับการพัฒนาใหทํางานรวมกับโปรแกรม 
MapWindows ซึ่งเปนระบบ GIS ประเภท Open source ที่ผูใชไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อ จึงเหมาะกับการ
พัฒนาระบบบูรณาการและเรียกใชขอมูลสําหรับพื้นที่ขนาดยอมเชนลุมนํ้ายอย หรือตําบล โปรแกรมนํ้าทา ไดรับการ
พัฒนาใหมีสวนโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทยสามารถแสดงขอมูลที่จัดเก็บไวสืบคนขอมูลอรรถาธิบายและขอมูลเชิง
พื้นที่พรอมทั้งสามารถพิมพแผนที่ไดตามตองการขอดีโปรแกรมนํ้าทาคือผูใชไมตองใชเวลาเรียนรูมากนักเน่ืองจาก
องคประกอบของระบบไมซับซอนและไดจัดทําเมนูการเรียกใชจํานวนจํากัดเฉพาะเทาที่ผูใชตองการเทาน้ัน โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อการใชประโยชนในการบูรณาการขอมูลทรัพยากรทางการเกษตรและทางนิเวศวิทยาในงานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าระดับตางๆ  ภายในโปรแกรม นํ้าทา มีขอมูลเชิงพื้นที่พื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้าแม
ทา ซึ่งเปนลุมนํ้ายอยภายในลุมนํ้าแม กวง ซึ่งเปนลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้าปง  โปรแกรมนํ้าทาสามารถเรียกแสดงขอมูล
ได 9 กลุมช้ันขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลภาพระยะไกล ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปาไม 
พื้นที่เสี่ยงภัย เศรษฐกิจสังคม การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม ในกลุมขอมูลประกอบไปดวย 35 ช้ันขอมูลยอย ซึ่ง
เปนขอมูลที่รวมรวมมาจากหนวยงานราชการ รวมกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม การเรียกแสดงช้ันขอมูล
รวมกันสามารถทําไดสะดวกจากการออกแบบโครงสรางของหนาตางแสดงผล การสืบคนขอมูลสามารถทําไดทั้งขอมูล
เชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบาย จึงสามารถใชงานเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องตนได จากการฝกอบรมการใชงาน
และแนะนําการใชงานรวมกับขอมูลที่มีอยูของแตละองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ภายในขอบเขตลุมนํ้าแมทา 
พบวาเจาหนาที่ อบต. สามารถใชโปรแกรม นํ้าทา ไดในเวลาอันสั้น และโปรแกรมสามารถตอบสนองตอผูใชงานได
อยางรวดเร็วรวมทั้งสามารถนําเขาขอมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยูไดทันที และบันทึกเก็บไวเพื่อนํามาใชประโยชนในเวลา
ตอมา  
คําสําคัญ:  การจัดการลุมนํ้าเชิงการบูรณา, ขอมูลเชิงพื้นที,่ โปรแกรม “นํ้าทา” 
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Abstract 
The assessment of watershed status on the availability of soil, water and forest 

resources is very important for integrated watershed development. However the variation 
analysis of those resources in spatial aspect is also need to be consideration. So the use of 
spatial information, remotely sensed data and thematic map analyzed by using Geographic 
Information System (GIS) capability can be help for understanding the whole picture of 
watershed area and the impact of the use of resources on integrated watershed 
management. The number of GIS packages that distributed for working with those 
information are worldwide which can be identify as commercial and open source packages. 
However some skill for using GIS package need to be trained and considerable as a 
limitation for un-skill users. In order to make spatial information useful for decision making 
and planning, the development of simple user interface for managing spatial information will 
be helpful for un-skill users on GIS operation. “Namtha” is the program that has been 
developed by using Microsoft visual basic language together with the open source of GIS 
package (Mapwindows). The simple user interface of “NamTha” program is mainly 
developed in Thai language which is easily communicated with the local Thai people. The 
components of this program are composed of displaying, storing, querying and producing 
spatial and attribute information that related to integrated watershed resources. Spatially-
explicit boundary in “NamTha” program has been focused only in Meatha sub-watershed 
which is under MaeKwung watershed. The importance of spatial and attribute information in 
“NamTha” program can be  divided into 9 groups of information which are based-map 
information, remotely sensed data, soil resources information, water resources information, 
forest resources information, physical risk area information, socio-economic information, 
tourism information and industrial information. Within the nine groups of information, they 
are composed of 35 types of spatial information which were collected from primary and 
secondary sources. “NamTha” program also has a number of tools for helping user practice 
simple spatial analysis such as spatially querying. The results of that simple analysis can be 
used for making decision which is necessary for integrated watershed management. 
 
Keywords: Integrated watershed management, spatial Information, NamTha Program 
 
การพัฒนาลุมนํ้าแบบผสมผสาน 
 การวิเคราะหหรือการวางแผนการจัดการพื้นที่ลุมนํ้ายอย ไมวาจะเปนการวิเคราะหดานการใช
ทรัพยากรในลุมนํ้าและผลกระทบของการใชน้ัน จําเปนตองอาศัยขอมูลที่หลากหลาย เน่ืองจากลุมนํ้าเปน
ระบบที่มีองคประกอบที่เกี่ยวของหลากหลาย ทั้งดิน นํ้า ปาไม หรือเรื่องของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมนํ้า  
องคประกอบทั้งหมดตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังน้ันในการวางแผนเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าจึงไมสามารถ
แยกพิจารณาเพียงอยางใดอยางหน่ึงได  ดังน้ันจึงตองการรวบรวมช้ันขอมูลตาง ๆ ไวดวยกัน เชน ช้ันขอมูล
แผนที่พื้นฐาน ขอมูลแผนที่ระยะไกล แผนที่เฉพาะ ซึ่งเปนช้ันขอมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ตาง ๆ เหลาน้ีเมื่อนํามา
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แสดงรวมกันจะทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้าไดอยางชัดเจน สงผลใหการ
วิเคราะหลุมนํ้ามีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถแสดงผลของการวิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน  การวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยทั่วไปใชความสามารถของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS) เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหผูวิเคราะห แตเน่ืองจาก GIS เปนระบบตองการ
ความเช่ียวชาญของผูทําการวิเคราะห ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมีทาง GIS ที่
ผูใชงานไมจําเปนตองมีประสบการณในการใชงานทางดาน GIS มากนักใหสามารถใชงานเพื่อการวิเคราะหได
ในโดยงาย ดังน้ันโครงการวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรม น้ําทา ซึ่งเปนเครื่องมือทาง GIS ที่ใชงานงาย ไมมีความ
ซับซอนเพื่ออํานวยใหแกผูใชงานมากที่สุด 
 
โปรแกรม น้ําทา 

โปรแกรม น้ําทา เปนระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่โดยการแสดงขอมูลภูมิสารสนเทศเชิง
พื้นที่ในรูปของแผนที่ ทํางานรวมกับโปรแกรม MapWindows (MapWindow Open Source Team, 2007) 
ซึ่งเปนระบบ GIS ประเภท Open source ที่ผูใชไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อ เพื่อใชในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบูรณาการขอมูลลุมนํ้ายอยตามวัตถุประสงค โดย น้ําทา เปนโปรแกรมที่เปดกวางใหสามารถ
นําเขาขอมูลไดหลายรูปแบบ มีหนาตางอํานวยความสะดวกตาง ๆ  รวมถึงสวนโตตอบกับผูใชงานเปนภาษาไทย 
มีเครื่องมือการใชงาน แสดงขอมูลที่จัดเก็บไว สืบคนขอมูลอรรถาธิบายและขอมูลเชิงพื้นที่ ตลอดจนการแสดง
แผนที่และตารางจากขอมูลที่บรรจุอยูในโปรแกรมตามวัตถุประสงคได  พรอมทั้งสามารถพิมพแผนที่ไดตาม
ตองการ  

แนวคิดของโปรแกรม  
 โปรแกรม น้ําทา พัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดที่ประกอบไปดวย 3 สวนหลักๆ คือ 1) สวนขอมูลเชิงพื้นที่ 
ซึ่งเปนช้ันขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ตองการแสดงในโปรแกรม (ถาวร และคณะ, 2551) 2) สวน
ของการแสดงแผนที่ในโปรแกรม ซึ่งประกอบดวยหนาตางแสดงแผนที่ เมนูช้ันขอมูลและเครื่องมือทั้งหมดที่
จําเปนในการแสดงแผนที ่และ 3) สวนของการผลิตแผนที่เพื่อการใชประโยชนของผูใชงานในรูปแบบของแผน
ที่กระดาษตอไป (ภาพที่ 1) 
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                                           ภาพท่ี 1 แนวคิดของโปรแกรม น้ําทา 

สมรรถนะของโปรแกรม น้ําทา  

แนวคิดหลักของโปรแกรม น้ําทา เปนแนวคิดเพื่อการผลิตโปรแกรมเพื่อใชงานทางดาน GIS อยางงาย 
ดังน้ันคุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรมจะตองเปนโปรแกรมที่งายตอการใชงานสูง โดยมีคุณสมบัติหลัก ๆ 
ดังตอไปน้ี 

- เปนที่จัดเก็บรวบรวมช้ันขอมูลเชิงพื้นที่ที่สําคัญในรูปแบบ GIS 
- เปนเครื่องมือที่ใชเรียกดูขอมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ GIS ได 
- มีองคประกอบไมซับซอนงายตอการใชงาน 
- มีหนาตางและเมนูการใชงานเปนภาษาไทย  
- สามารถนําเขาขอมูลเพิ่มเติมไดตลอดเวลา  
- ใชรวมในการวิเคราะหและพิจารณาการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากร  

การทํางานของโปรแกรม น้ําทา 
 การทํางานของโปรแกรม น้ําทา ประกอบดวย สวนหลัก ๆ 4 สวน ไดแก 1) เมนูบาร ใชเลือกช้ัน
ขอมูลเพื่อแสดงในรูปของแผนที่ 2) เครื่องมือแผนที่สําหรับจัดการช้ันขอมูลที่แสดงในสวนแสดงแผนที่ 3) 
สารบัญแผนที่เพื่อแสดงช้ันขอมูลทั้งหมดที่ถูกเรียกเขามาในโปรแกรม ฯ และ 4) สวนแสดงแผนที่ (รูปที่ 2)  
โดยโปรแกรม น้ําทา มีช้ันขอมูลที่บรรจุอยูภายในทั้งสิ้น 35 ช้ันขอมูล ซึ่งถูกจัดหมวดหมูเปน 9 กลุมช้ันขอมูล 
ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลภาพระยะไกล ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปาไม พื้นที่เสี่ยงภัย เศรษฐกิจ
สังคม การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม และสามารถเรียกใชงานเพื่อแสดงผลไดดังภาพที่ 3 และ 4  
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ภาพท่ี 2 หนาตางหลักของโปรแกรม น้ําทา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การแสดงแผนที่พรอมขอมูลตาราง ภาพท่ี  4 การแสดงของมูลราสเตอร 

ประโยชนของโปรแกรม 

โปรแกรม น้ําทา สามารถนําไปใชประโยชนในการบูรณาการขอมูลทรัพยากรทางการเกษตรและทาง
นิเวศวิทยาเพื่อใชในงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชลุมนํ้าสาขาและลุมนํ้ายอยระดับตาง ๆ  ตาม
วัตถุประสงคของผูใช ตลอดจนการวางแผนดานการบริการ เชน สถานที่ทองเที่ยวหนวยบริการทางราชการ  

เปนตน ขอดีของการพัฒนาในลักษณะน้ีคือผูใชไมตองใชเวลาเรียนรูมากนัก เน่ืองจากองคประกอบของระบบไม
ซับซอน และผูพัฒนาระบบ ฯ มักจัดทําเมนูการเรียกใชจํานวนจํากัดเฉพาะเทาที่ผูใชในพื้นที่เปาหมายตองการ
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการพัฒนาระบบเรียกใชที่เฉพาะเจาะจงเกินไปคือไมสามารถตอบสนองกับกลุมผูใช
ที่กวางขวางข้ึน และความตองการของงานที่ตองการบูรณาการขอมูลหลากหลายประเภท  ดังเชนการจัดการ
ลุมนํ้าแบบผสมผสาน 
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การใชงานโปรแกรม น้ําทา ในพ้ืนท่ี 
โปรแกรม น้ําทา ไดพัฒนาจนสามารถใชงานไดสมบูรณ และไดนําไปใชงานจริงกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในพื้นที่โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล ทีมผูวิจัยไดจัดอบรมการใชงานโปรแกรม น้ําทา ใหแก
เจาหนาที่ของ อบต. เพื่อทดลองใช โดยมีเปาหมายในการแนะนําตัวโปรแกรมใหผูใชงานไดรูจัก และใน
ขณะเดียวกันเพื่อใหผูใชงานไดทดลองใชงานและหากพบขอผิดพลาดของโปรแกรมจะไดแจงในทีมงานวิจัยได
ปรับปรุงและแกไขไดในชวงเวลาที่เหลือตอไป การฝกอบรมโปรแกรมใชเวลา 1 วันตอ 1 ครั้ง ในที่น้ีไดทําการ
จัดฝกอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดอบรมใหแก อบต ที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยูภายในลุมนํ้าทาตอนบน 
ทั้งสิ้น 4 อบต. ไดแก ตําบล ออนเหนือ ทาเหนือ แมทา และทาปลาดุก และครั้งที่สองจัดอบรมให อบต. ที่มี
พื้นที่รับผิดชอบอยูในลุมนํ้าทาตอนกลางและตอนลางทั้งสิ้น  5 อบต. ไดแก ตําบลเหมืองจี้ ทาทุงหลวง ทาขุม
เงิน ทากาศ และทาสบเสา โดยมีตัวแทนของอบตเขารวมฝกอบรม อบต. ละ 3 ทาน 

การฝกอบรมมี 3 สวน ประกอบดวย 1) การใชงานโปรแกรม MapWindow GIS 2) องคประกอบ
และการใชงานโปรแกรม น้ําทา 3) การใชงานโปรแกรม น้ําทา รวมกับขอมูลจริง  

1. การใชงานโปรแกรม MapWindow GIS  
โปรแกรม น้ําทา เปนโปรแกรมที่เขียนข้ึนมาโดยอาศัยเครื่องมือของโปรแกรม MapWindow GIS 

เปนหลักในการทํางาน ดังน้ันบางข้ันตอนของการทํางานจึงจําเปนตองอาศัยโปรแกรม MapWindow GIS เพื่อ
ชวยใหการใชงานสมบูรณมากข้ึน ซึ่งในการทํางานที่เกี่ยวของกับขอมูลภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ GIS 
ไมวาจะเปนการสรางแผนที่ใหม การปรับปรุงแผนที่เดิม การแกไขขอมูลอธิบายในช้ันขอมูล กระบวนการ
ดังกลาวจําเปนตองอาศัยโปรแกรม MapWindow GIS ทั้งสิ้น ขอดีของโปรแกรมน้ีคือ ใชงานงายและไมมี
คาใชจายในการใชงาน นอกเหนือจากการฝกการใชงานในภาพรวมของโปรแกรมแลว โปรแกรม 
MapWindow GIS ยังเปนโปรแกรมสําหรับสราง Style หรือรูปแบบการแสดงผลของช้ันขอมูลในโปรแกรม 
น้ําทา  เพื่อใหการแสดงแผนที่ในโปรแกรมสามารถแสดงสีและขอความตามที่ผูใชงานตองการไดต้ังแตเริ่มแรก
ใชงาน โดยไมจําเปนตองไปแกไขรูปแบบของการเสดงช้ันขอมูล ในการฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
MapWindow GIS ทางผูวิจัยไดจัดใหมีหัวขอการฝกอบรมเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางครอบคลุม  

2. องคประกอบและการใชงานโปรแกรม น้ําทา 
การฝกอบรมโปรแกรม น้ําทา มีเปาหมายเพื่อใหผูใชงานไดรูจักกับสวนตาง ๆ ของโปรแกรมและ

สามารถใชงานโปรแกรมไดในเวลาอันสั้น โดยมีหัวขอของการฝกอบรมคือ 1) ภาพรวมของโปรแกรม 2) การ
แสดงช้ันขอมูล 3) เครื่องมือแผนที่เพื่อการใชงาน และ 4) การใชงานโปรแกรมในสวนตาง ๆ 

3. การใชงานโปรแกรม น้ําทา รวมกับขอมูลจริง 

การอบรม ผูวิจัยไดทดลองใหเจาหนาที่นําขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีอยูมานําเขาดวยเครื่องมือนําเขาขอมูล
ของโปรแกรม น้ําทา เพื่อใหสามารถนําโปรแกรม น้ําทา ไปปรับใชกับการทํางานจริงไดมากที่สุด เน่ืองจาก
ความไมซับซอนของโปรแกรมผูใชงานจึงใชเวลาเพียงเล็กนอยในการทําความเขาใจกับหลักการ และเริ่ม
กระบวนการการนําเขาไดดวยตัวเอง ซึ่งในการฝกอบรม พบวาเครื่องมือสําหรับการนําเขาขอมูล GIS ที่อยูใน
รูปแบบทั้งที่เปน shape file และเปน image TIFF สามารถตอบสนองการทํางานไดเปนอยางดี สามารถ
นําเขาขอมูลไดสมบูรณและใชงานไดอยางตอเน่ือง (ภาพที่ 5) 
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ภาพท่ี 5 การนําเขาขอมูลจริงและการใชงานรวมกับโปรแกรมนํ้าทา 

สรุป 
โปรแกรม น้ําทา ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องในการแสดงช้ันขอมูลเชิงพื้นที่ ที่ไดจากการศึกษาและ

วิจัยในโครงการระบบวิเคราะหทางเลือกสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุมนํ้า ซึ่ง
อาศัยขีดความสามารถของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชในการ
วิเคราะหพื้นที่ได โดยไมจําเปนตองมีประสบการณในการใชระบบ GIS  โปรแกรม MapWindows ซึ่งเปน
ระบบ GIS ประเภท Open source ที่ผูใชไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อถูกเลือกมาพัฒนาใหมีสวนโตตอบ
กับผูใชเปนภาษาไทย มีเครื่องมือการใชงาน  แสดงขอมูลที่จัดเก็บไว  สืบคนขอมูลอรรถาธิบายและขอมูลเชิง
พื้นที่ ตลอดจนการแสดงแผนที่ พรอมทั้งสามารถพิมพแผนที่ไดตามตองการ  โดยมีเปาหมายหลักเพื่อการใช
ประโยชน ในการบูรณาการขอมูลทรัพยากรทางการ เกษตรและทางนิ เวศวิทยาในงานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าระดับตาง ๆ   

ผลของพัฒนาโปรแกรม นํ้าทา สามารถทําใหผูใชงานสามารถเรียนรู โปรแกรม น้ําทา และโปรแกรม 
MapWindow GIS  ไดในเวลาอันสั้น สามารถทําความเขาใจไดงาย และสามารถใชงานโปรแกรม น้ําทา 
รวมกับโปรแกรม MapWindow GIS ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะโปรแกรม MapWindow GIS  ซึ่งเปนโปรแกรม 
GIS น้ันผูอบรมสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดเองในระยะตอไป ผูเขาอบรมมีความกระตือรือรนในการใชงานเปน
อยางมาก เน่ืองจากโปรแกรม น้ําทา เปนโปรแกรมที่ตรงไปตรงมาใชงานงาย ไมมีความซับซอน ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงคที่ตองการผลิตโปรแกรมเรียกใชงานอยางงาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ตลอดจนเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ใชในการวางแผนการดําเนินงานภายใตลุมนํ้าแมทาได
งาย ไมซับซอน นอกจากน้ีผูใชงานไดนําเขาขอมูลที่มีอยูเอง และสามารถบันทึกขอมูลเก็บไวไดและเรียกใชงาน
ไดงายข้ึนอีกดวย ซึ่งโปรแกรม น้ําทา ที่พัฒนาข้ึนจะนําไปใชงานในหนวยงานที่อยูในพื้นที่ตอไป 
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