
 

 

คุณค่าของ GI กับการพัฒนาประเทศ 
 

พรทิภา พินทอง 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 

กรมชลประทาน 
 

 GI หรื อ Geographic Information 
โดยความหมายก็คือ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หรือที่ได้ยินผู้คนเรียกขานกันในปัจจุบันนี้ คือ 
ภูมิสารสนเทศ ที่จะมาพร้อมกับค าว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic 
Information System) ซึ่ ง GIS เป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: 
IT)  ประเภทหนึ่ ง  แต่แตกต่างกับระบบ 
สารสนเทศอ่ืน ๆ ตรงที่  GIS เป็นระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในลักษณะ
เชิงพ้ืนที่หรือต าแหน่ง (Spatial data) ซึ่งมี
โครงสร้างที่สัมพันธ์อยู่กับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial data) 
เมื่อน าสองข้อมูลนี้มาน าเสนอพร้อมกัน  
ท าให้สามารถเห็นภาพหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ใน
มุมกว้างอย่างชัดเจนและได้ยังรับทราบถึง
ข้อมูลรายละเอียดของพ้ืนที่นั้นได้พร้อม ๆ 
กันอีกด้วย เสมือนว่า GIS เป็นการจ าลอง
สภาพความเป็นจริ ง โลก  (Real World)  
เชิ ง พ้ืนที่  ลงไปสู่ รูปแบบของฐานข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ในโลกดิจิทัล (Digital World) โดย

ท างานบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ท าให้สะดวกต่อการ
ท างาน ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลเชิงพ้ืนที่ให้
เป็ น ไปอย่ าง ง่ ายดาย  และท า ให้ ได้ มา 
ซึ่ งสารสนเทศเชิ ง พ้ืนที่ที่ เอาไปต่อยอด 
เ พ่ือ พัฒนานโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) ได้ดังจะเห็นได้จากการสร้างคุณค่า 
(Values)  โดยภาคเอกชน และการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 
Efficiency) ท าให้เกิดสิ่งที่ เรียกว่า Smart 
City หรือ Smart Government ได้  
 จากการได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกอบรม 
ระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้ า ร าชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง  (HiPPS 
Capability Development Program) 
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ท าให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วของสิงคโปร์ ประเทศ
สิงคโปร์สามารถพัฒนาตัวเองจากประเทศ 



 

 

ในโลกที่สามเป็นประเทศโลกที่หนึ่งในเวลา
อันรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศรอบข้าง
หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเรา 
สถานการณ์ของสิงคโปร์และไทยเมื่อราว 50 
ปีที่แล้ว นับว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งในด้าน
สภาพภูมิประเทศและสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งไทยเอง ณ เวลานั้น ถือว่ามีข้อได้เปรียบ
มากกว่าสิงคโปร์ในแง่ของการมีพ้ืนที่และมี
ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกว่า แต่หากกลับมา 
มอง ณ เวลานี้ ท าไมสิงคโปร์กลับกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาที่สุดในย่านภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นี้  เป็นประเทศที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีมากในล าดับต้น ๆ ของโลก 
สิงคโปร์เริ่มพัฒนาตัวเองจากความขาดแคลน
และการกลัวความยากล าบากในช่วงการยึด
ครองจากต่างประเทศ วิสัยทัศน์ของผู้น าเป็น
สิ่ งส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
เบื้องต้น จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับวิทยากรทั้งในห้องเรียนและ
สถานที่ดูงาน ท าให้ทราบว่า คนสิงคโปร์มอง
ผู้น าคนแรก นายลี กวน ยู เป็นฮีโร่ของพวกเขา 
นายลี กวน ยู ได้วางแผนการพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นระบบและชัดเจน เริ่มจากการ
พัฒนาคน แล้วให้คนมาพัฒนาประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ประเทศมีความพร้อมและเป็น
แหล่งของเทคโนโลยี มีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
มีก าลังคนที่มีคุณภาพ และมีธุรกิจขนาดใหญ่
ในประเทศ ผู้น าสิงคโปร์เล็งเห็นว่า เป้าหมาย

เหล่านี้จะเป็นสิ่งผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนา
และประสบความส าเร็จได้การเชื่อมโยงระหว่างกัน
ของคนสิงคโปร์เองหรือแม้แต่คนต่างชาติที่
จะ เข้ ามาลงทุ น ในสิ งคโปร์  โดยอาศั ย
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่
เรียกง่าย ๆ ว่า IT ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์
ด าเนินการมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ของ
การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ประจักษ์อย่าง
ชัดเจนว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT นั้น  
มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะท า
ให้ประเทศพัฒนาไปได้สูงสุด  
 จากบทเรียนเรื่องความเป็นประเทศ
อัจฉริยะ (Smart Nation) ของสิงคโปร์ 
เช่น Smart Government, Smart 
Community, Smart Healthcare, และ 
Smart Transportation และจากการศึกษา
ดูงานใน 4 หน่วยงานราชการของประเทศ
สิงคโปร์ ได้แก่ Housing Development 
Board (HDB), Changi General Hospital 
(CGH), Public Utilities Board (PUB) – 
NEWater Visitor Centre, และ Land 
Transport Authority (LTA) พบว่า ทุกอัจฉริยะ  
ที่ เ กิ ด ขึ้ น  อ ยู่ บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง  Digital 
Technology และ IT แทบทั้งสิ้น มีการน า 
เทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาใช้เพ่ือให้คนสิงคโปร์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การด าเนินชีวิตในสังคม
ท าได้อย่างได้สะดวกสบายขึ้น และท าให้
สิงคโปร์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่ งขึ้น ตัวอย่าง 



 

 

การน า IT มาใช้ประโยชน์ในประเทศสิงคโปร์ 
ด้วยการสร้างช่องทางที่ท าให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและใช้ข้อมูลนั้นอย่าง
สะดวกโดยผ่านเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
การสร้างเว็ปไซด์ (Website) หรือแอพพิเคชั่น 
(Applications) ได้แก่ ระบบ SingPass เป็น
ระบบกลางของรัฐบาลที่ประชาชนสิงคโปร์
สามารถเข้าไปท าธุรกรรมต่าง  ๆ กับทุก
หน่วยงานของรัฐบาลโดยผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เช่นระบบการเสียภาษี 
MyTax Portal, ระบบทางด้านสาธารณสุข
เพ่ือการช่วยชีวิตและดูแลสุขภาพ ได้แก่ 
MyResponder และ SGCares, ระบบเพ่ือ
การขนส่งสาธารณะ MyTransportation  
ที่ท าให้ประชาชนสิงคโปร์ด าเนินชีวิตอย่าง
สะดวกและมีความสุข และยังมีระบบอ่ืน ๆ
ทางฝั่งภาคธุรกิจอีกจ านวนมากที่มีการใช้
ประโยชน์จาก IT เ พ่ือการพัฒนาในมิติ 
ของตน และจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 
สามารถยืนยันได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้เกือบทุกระบบนั้นมี GI และ GIS
เกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น เช่น เกี่ยวกับข้อมูลภาษี  
การผสานข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือเชิงต าแหน่ง 
ของที่ดินกับข้อมูลภาษีที่ดิน ท าให้การด าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถวางแผนการบริหาร
ด้านที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน
เจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ดินนั้น 
สามารถ เห็ นภาพและรั บทราบข้ อมู ล  

ท าให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง เกี่ยวกับ
ข้อมูลในระบบด้านสาธารณสุข สิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งคือ ข้อมูลต าแหน่งของทั้งผู้ที่เกิดเหตุ 
และผู้ที่ไปช่วยเหลือ รวมทั้งข้อมูลเส้นทาง 
ที่ต้องใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปประมวลผล
วิเคราะห์ให้เป็นภูมิสารสนเทศที่น าไปช่วยใน
การตัดสินใจได้ ในเวลาอันรวดเร็ วและ 
ทันการณ์ และที่เกี่ยวกับการขนส่ง ก็เช่นเดียวกัน 
ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ 
น อ ก จ า ก จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าให้ 
การด าเนินชีวิตง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสารสนเทศของประเทศด้วย 
รัฐบาลหรือแม้แต่ภาคธุรกิจเอกชนสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน ด าเนินงาน และ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
เทคโนโลยี GIS เป็น IT ที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานสูง ประกอบกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การด าเนินงานต่าง ๆ ไปเป็นอย่าง
สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ GI และ GIS 
จึงถูกนิยมน ามาใช้พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
อย่างแพร่หลาย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ด้าน 
IT และ GIS ได้อย่างสูงสุด รัฐบาลสิงคโปร์มี
แนวคิดที่ว่า การเข้าถึงและสามารถน าข้อมูล



 

 

ไปใช้ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย จะเป็นการ
สร้างคุณค่าต่อยอดเพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติได้มากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงเน้น
ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมเปิดเผย
แก่สาธารณะชนได้  รั ฐบาลสิ งคโปร์ท า
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าไปสืบค้นและน าข้อมูลไปใช้งาน
ได้จาก https://data.gov.sg/ ซึ่งปัจจุบันมี
ข้อมูลรวมกันทั้งสิ้นกว่า 8,000 Datasets 
จากหน่วยงานกว่า 60 องค์กร (ที่มา https:// 
www.imda.gov.sg)  ด้ วยวิ ธีการนี้  ท า ให้ 
สิงคโปร์เข้าสู่ โลกดิจิทัลและมีการพัฒนา 
ในทุกด้านได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนึกย้อนถึง
ประเทศไทย ซึ่งเราเองก็ก าลังพยายามกัน
อย่างเต็มที่ในการผลักตัวเองเพ่ือให้ก้าวไปสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทุกภาคส่วนมีความ
พยายามที่จะน า IT หรือ GI มาใช้เพ่ือพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงานมีการ
วางแผนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศของตนเอง เช่น  การสร้ า ง
ฐานข้อมูล GIS ของหน่วยงานราชการ แต่ยัง
ขาดการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน  
ท าให้เกิดปัญหาความหลากหลาย กระจัด
กระจาย และซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลเรื่อง
เดียวกันไม่ตรงกัน ส่งผลให้การแก้ปัญหาและ
น าไปใช้เพ่ือพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
เป็นไปได้ช้า จากค าถามที่ว่าท าไมสิงคโปร์ท าได้? 

ท าให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
เป็นระบบเดียว เช่น One Map Singapore 
ที่สามารถได้รวบรวมข้อมูลทุกชั้นทุกหน่วย
ราชการให้ประชาชนน าข้อมูลไปใช้งานได้ 
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ท าให้ได้ค าตอบว่า 
รัฐบาลมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ทุกสิ่ งอย่าง 
ในสิงคโปร์ประสบความส าเร็จรัฐบาลเป็น
เจ้าของแผนงาน ให้นโยบาย ลงทุนสนับสนุน  
และผลักดันไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และรัฐบาลท าตัวเป็นผู้ให้บริการด้วย รัฐบาล
สิงคโปร์สร้างแผนงานการให้บริการเบ็ดเสร็จ 
(One-stop) ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางที่เรียกว่า 
oneInbox ในการติดต่อระหว่างประชาชน
และภาคธุรกิจ ประชาชนของสิงคโปร์และ
ภาคธุรกิจเองก็มีความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาล    
 ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยเอง 
ก็เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ดังเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาระดับชาติ
ต่าง ๆ ที่ ได้บรรจุแผนนโยบายเกี่ยวกับ 
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการด าเนินการ 
ในเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลทุก
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน (Government 
Integration)  การ เชื่ อม โ ยงอย่ า งระบบ 



 

 

เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
ได้ทั่ วถึง (Smart Operations) เน้นการบริการ 
ของรัฐบาลยึดความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก (Citizen-centric Services) และ
ให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Driven Transformation)  
ดังนั้นเพ่ือให้แผนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลจริง แผนนโยบายนั้นควรมา
พร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย เพ่ือให้
หน่วยงานรับนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และหน่วยงานรับนโยบาย
เองต้องท าความเข้าใจในการวางแผนนโยบายรอง
และแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไปน าไปด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องหรือตรงตาม
นโยบายที่รับมอบมา กรมชลประทานใน
ฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ า 
และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ า
และความอยู่ดีกินดีของประชาชนภาคการเกษตร 
ของประเทศ ดังนั้นกรมชลประทานจึงตระหนัก 
ถึงความส าคัญและขานรับพร้อมด าเนินการ
ตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database Platform)  เ พ่ือใช้ปฏิบัติ งาน 

Big data ของประเทศเป็นเรื่องจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน กรมชลประทานก าลัง
ด าเนินโครงการ Cen Project ที่ครอบคลุม
ฐานข้อมูลลุ่มน้ าและฐานข้อมูลโครงการ
ชลประทาน เพ่ือน าไปสู่การเป็น Big Data 
Centre ด้านน้ าของประเทศต่อไป แต่การ
ด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกรมชลประทาน 
ยังครอบคลุมไม่ครบทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาฐาน 
ข้อมูลเชิง พ้ืนที่และ GIS อ่ืน ๆ ของกรม
ชลประทาน ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนา 
เพ่ิมต่อไป 
 ส าหรับงานทางด้านการส ารวจและท า
แผนที่เพ่ือสนับสนุนกิจการชลประทาน เป็น
ภารกิจของส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับฐานข้อมูล
และระบบภูมิสารสนเทศของส านักส ารวจฯ 
ณ ปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาเช่นเดียวกับ
หลาย ๆ หน่วยงานในประเทศ คือ ข้อมูล 
มีความหลากหลาย กระจัดกระจาย ไม่มี
ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบและ
ระบบเดียวกัน ข้อมูลจากการส ารวจบางส่วน
จัดเก็บในรูปแบบกระดาษ บางส่วนจัดเก็บใน
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย เช่น 
Microsoft Excel หรือ Microsoft Access 
และแม้ว่าข้อมูลที่น ามาจัดท าแผนที่ ใน
ปัจจุบันอยู่ ในรูปแบบข้อมูลดิ จิทั ลแล้ ว  
แต ่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมเพ่ือการออกแบบ



 

 

และเขียนแบบ (Computer Aided Design 
:  CAD)  จากความแตกต่ างหลากหลาย
รูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่เหล่านี้ ท าให้ไม่
สามารถเก็บรวมกันเป็นฐานข้อมูลกลางของ
ส านักฯ หรอืของกรมฯ ได้ จากปัญหาเหล่านี้ 
ท าให้มีแนวความคิดในการจัดการกับข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ของส านักส ารวจฯ อยู่ในรูปแบบ
และมีมาตรฐานเดียว และปัจจุบันเทคโนโลยี
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาก  
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet GIS)  
จึงเป็นอีกข้อเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และระบบ
ภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างสูงสุด มีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในส านักฯ จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและน าไปประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ด้วย นอกจากนี้ยัง เ พ่ือ
ประโยชน์และถือเป็นสิ่งคัญต่อที่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาศักยภาพของกรมชลประทาน
ในภาพรวม หากมีการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนภายในหรือ
ภายนอกกรมชลประทาน  
 การด าเนินการเพ่ือให้ข้อเสนอข้างต้น
ประสบผลส าเร็จ จึงขอแบ่งแนวทางการ
พัฒนางานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น  
2 ส่วน ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูล

ทางการส ารวจโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet  
GIS)  
 ส่วนที่ 1 การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทางการส ารวจบนโปรแกรมด้านระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์  โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้  
 1. การศึกษาท าความเข้าใจ และ
วางแผนก าหนดขอบเขตงาน โดยเริ่มจาก
ท าการศึกษา รวบรวม รูปแบบข้อมูล ท า
ความเข้าใจกับข้อมูลที่มีอยู่ ระบบการท างาน
และลักษณะงานที่ท า ให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่นั้น ศึกษาระบบการจัดการข้อมูล
เดิมหรือปัญหาอุปสรรคการใช้งานฐานข้อมูล
ของหน่วยงานในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม จุดแข็ง จุดด้อยและ
โอกาสหากมีการปรับเปลี่ยนระบบจัดการข้อมูล 
สอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ดูแล
ข้อมูล รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเลือก
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ เหมาะสม 
รวมทั้ ง พิจารณาถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทั้ ง 
Hardware และ Software ที่ใช้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ปริมาณและขีดความสามารถของ
บุคคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบฐานข้อมูล และเรื่องของงบประมาณ
ด าเนินการ เช่น เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการพัฒนาระบบ



 

 

ฐานข้อมูล ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการต่าง ๆ ในเบื้องต้น สามารถ
ก าหนดขอบเขตงานคร่าว ๆ ได้ว่า ระบบ
ฐานข้อมูลใหม่มีความส าคัญแค่ไหน จ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด 
และมีผลกระทบกับผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างไร 
เ พ่ือที่ จะน า ไปสู่ ก าหนดในรายละเอียด 
เพ่ือการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป  
 2. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
เป็นการก าหนดมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล 
และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
โดยพิจารณาโครงสร้างของตัวข้อมูลที่มีอยู่ว่า
ควรออกแบบอย่างไร ท าการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ของแต่ละชั้นข้อมูล ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละ
ฐานและรูปแบบลักษณะการเก็บฐานข้อมูลใน
Software หรือโปรแกรมจะใช้ ตามหลักการ
ออกแบบฐานข้อมูล ได้แบ่งลักษณะการ
ออกแบบฐานข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ คือ  
การออกแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-up 
design) และการออกแบบจากบนลงล่าง 
(Top-down design) โดยการออกแบบจาก
ล่างขึ้นบน มีหลักการพ้ืนฐานที่ว่า ลักษณะ
งานแต่ละงานมีความแตกต่าง ดังนั้นการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่นี้  สามารถรวบรวม
ข้อมูลและระบบที่มีการท างานอยู่แล้วมา
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลใหม่ ส่วนการ

ออกแบบจากบนลงล่าง เป็นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตุการณ์ สอบถามหรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือรวบรวม 
จากเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน
ในหน่วยงานมาท าการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ ดังนั้นส าหรับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลครั้งนี้ จะประยุกต์ใช้ทั้งสอง
ลักษณะร่วมกันตามความเหมาะสม 
 3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ด้วยโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ซึ่งสามารถพิจารณาการใช้ได้ทั้ ง Commercial 
Software และ Free and Open source 
Software ก า รด า เ นิ นการจั ดท า ร ะบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานขนาด
เล็กถึงกลาง เสนอให้ใช้วิธีด าเนินการเอง  
เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพ่ิมความสามารถ 
และความช านาญด้านเทคโนโลยีให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานราชการ และท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลนั้นเป็นระบบที่สามารถด าเนินได้
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีผู้ดูแล ในขั้นตอนนี้
ต้องพร้อมจัดท าทั้งเอกสารและคู่มือต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ด้วย 
 4. การ เผยแพร่ และน า ไปใช้ งาน  
โดยการถ่ายทอดการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทางการส ารวจต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล 
และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ให้ ด า เ นิ นการหรื อ
ปฏิบัติงานต่อไปได้   



 

 

 ส่วนที่  2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภู มิศาสตร์ บน เครื อข่ าย อิน เทอร์ เน็ ต   
โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนแรกนี้
เป็นขั้นตอนส าคัญ เป็นการวิเคราะห์ความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ ใช้ งาน เจ้าหน้าที่ 
ที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ บริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดขอบเขต
ของการด าเนินการพัฒนา นอกจากนี้ ใน
เรื่องของความพร้อมและประสิทธิภาพของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
Hardware, Software, และระบบเครือข่าย
ที่มีอยู่ ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากการพัฒนา
ระบบนี้ เป็นการท างานบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพ่ึงพิงระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ  
 2. การออกแบบระบบ โดยออกแบบ
จากความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งการออกแบบ
ระบบตามกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มเจ้าหน้าที่  ซึ่ ง เป็นผู้สามารถจัดการ  
แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลส ารวจและข้อมูลแผนที่ได้ 
กลุ่มผู้ใช้งานภายใน ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สามารถเรียกดู 
สืบค้น และดาวโหลดข้อมูลไปใช้งานได้ และ
กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถท าได้เพียงการ
เรียกดูและสืบค้น เท่านั้น โดยระบบส าหรับกลุ่มที่ 
1 และ 2 จะต้องมีการเข้าสู่ระบบด้วยการ
ลงทะเบียน และที่ส าคัญการออกแบบระบบนั้น
ต้องพิจารณาถึง ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับเก็บ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ ถู ก
ประมวลขึ้นภายหลัง ระบบเครือข่ายให้
เหมาะสมกับขอบเขตการงาน Software 
ส าหรับการจัดการ ฐานข้อมู ลและการ
น า เสนอข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  บนระบบ ทั้ ง นี้ 
การออกแบบระบบต้องอยู่ บน พ้ืนฐาน 
แห่งความเป็นจริงที่สามารถน ามาปฏิบัติได้ 
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งาน  
 3. การพัฒนาระบบ เป็นขั้นตอน 
การสร้างระบบงานจริง โดยน าเอาสิ่งที่ได้
จากการวิเคราะห์และออกแบบ มาท าการ
เขียนชุดค าสั่ง (Coding) เพ่ือสร้างระบบงาน
ขึ้นมาใช้งานจริง เป็นการท างานระหว่าง
ผู้พัฒนา (Developer) และผู้วิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis : SA) เพ่ือให้ ได้ระบบงาน 
ที่ตรงตามการออกแบบของผู้วิเคราะห์ระบบ 
ในส่วนการพัฒนาระบบนี้ รวมถึง การติดตั้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับเก็บฐานข้อมูล 
ติดตั้ งระบบเครือข่ าย  ติดตั้ ง  Software  
การจัดการฐานข้อมูลและ อ่ืน  ๆ สร้ า ง
ฐานข้อมูลหากยังไม่มี พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ 
เช่น โปรแกรมการเชื่ อมโยงฐานข้อมูล 
โปรแกรมการสืบค้น การแก้ไข โปรแกรม
ส่งออกรายงาน โปรแกรมส ารองและกู้คืน
ข้อมูล หรือ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความต้องการของระบบ เป็นต้น ทั้ งนี้ 
ในขั้นตอนนี้ต้องมีการจัดท าเอกสารการวิเคราะห์



 

 

และพัฒนาควบคู่ ไปด้ วย เ พ่ือใช้ ในการ
ตรวจสอบ  
 4. ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง 
(Implementation and Testing) เป็นขั้นตอน 
ที่ส าคัญ ในการทดสอบ เจ้าของข้อมูลและ
ผู้ใช้งานระบบจะเข้ามามีบทบาท เพราะ 
จะเป็นผู้ตรวจสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะ
หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ระบบ
และการใช้ ง านที่ ถู กต้องสมบู รณ์  และ
ตรวจสอบคู่มือการใช้งานให้ เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องด้วย การทดสอบระบบ 
ท า ได้ โ ดยทดสอบระบบ ในส่ วนต่ าง  ๆ  
ตามขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนา ให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ ในส่วนของการ
ติดตั้ง ซึ่งเป็นการน าไปใช้จริง โดยในขั้นตอนนี้  
ต้องจัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ
ส าหรับผู้ใช้งาน และต้องมีการอบรมส าหรับ
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เข้าใจและสามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างแท้จริง  
 5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้ระบบสามารถ
ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบ ารุงรักษา
เป็นระยะ โดยมีการติดตามผลการใช้งาน
ระบบ ปรับปรุงน าเข้าข้อมูลให้ทันสมัยและ
แก้ไขเอกสารวิเคราะห์ระบบให้ตรงกับความ
เป็นจริงเสมอ  
 จากแนวคิดสู่แนวทางการพัฒนา
ระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน

ที่นี้ หมายรวมถึง GIS ด้วย จะขอน าข้อคิดหนึ่ง 
ที่ได้จากห้องเรียนในหัวข้อ Smart Nation 
ม า เ ป็ น แ ร ง ผ ลั ก เ พ่ื อ ใ ห้ แ น ว ท า ง 
การพัฒนาที่ได้น าเสนอไว้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม นั่นคือ “THINK BIG, START SMALL,  
and ACT FAST”  
 จากแผนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสารสนเทศระดับประเทศ  
ด้วยค าว่า Big Data ลงมาสู่การปฏิบัติ  
โดยการวางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเป็นส่วน ๆ แยกออกให้ชัดเจน 
แล้วลงมือท าทันที ส าหรับระบบฐานข้อมูล
อ่ืน ๆ ของกรมชลประทานที่ยังต้องการ
พัฒนา จะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของแต่ระดับส่วนงานก่อน เมื่อแต่
ละส่วนด าเนินการในส่วนตัวเองเรียบร้อยแล้ว  
จะท าให้เกิดระบบฐานข้อมูลในระดับส านัก
ตามมา ระบบฐานข้อมูลระดับกรม ระดับ
กระทรวง จนถึงขั้นสามารถตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศ ได้ก็ เป็นเรื่ องที่ ไม่ยากต่อไป  
การเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งเล็ก ๆ สามารถท าได้
ง่ า ย  ๆ  ไม่ ซั บซ้อน  ท า ให้ ผู้ พัฒนาหรื อ
ผู้ด าเนินการมีแรงกายแรงใจที่จะท าให้การ
พัฒนานั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
แต่หากคิดใหญ่และเริ่มท าสิ่งใหญ่ ซับซ้อน 
เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นระหว่างทาง  
ซึ่งอาจจะท าให้การพัฒนาสิ่งนั้นล้มเหลวได้ 
ความส าเร็จของส่วนเล็ก ๆ ในการสร้าง



 

 

ข้อมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศที่ต่อไปจะ
กลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้กับ
ประเทศและสามารถน าพาประเทศให้เป็น
ประเทศดิจิทัลที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงใน
อนาคตอันใกล้นี้ 


