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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ดังนี  1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น ้า และข้อมูล
อุณหภูมิ ของลุ่มน ้าล้าตะคอง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพ่ือจัดท้าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านทรัพยากร ธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน
ลุ่มน ้าล้าตะคอง 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และ ระดับจังหวัด การวิจัย
ครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างปี 2557- 2561 พื นที่ในการวิจัย
ก้าหนดเกณฑต์ามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีความอุดมสมบูรณ์มาก  มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง และ มีความอุดมสมบูรณ์น้อย หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 1) ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่บนลุ่มน ้าล้าตะคอง และ ชุมชนลุ่มน ้าล้าตะคอง จ้านวน 140 คน 2) ระดับองค์กร ประกอบด้วย 
1) องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ้านวน 10 องค์กร  และ 2) 
องค์กรภาครัฐระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ้านวน 9 องค์กร ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview ) ตามแนวทางการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content 
analysis) และการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพ่ือจัดท้าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้มีระเบียบและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั ง 5 ทรัพยากร ด้วยระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL และสามารถน้าข้อมูลที่ได้พัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน ้าล้าตะคอง ซึ่งระบบสารสนเทศที่ พัฒนานั นมีฟังก์ชันการท้างานหลัก 4 
ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันการรับรองสิทธิ์การเข้าใช้งาน ฟังก์ชันจัดการข้อมูลหลัก ฟังก์ชันสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ และฟังก์ชันสืบค้นแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.6) และ



การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.1) ซึ่งสารสนเทศที่ได้จากผลการวิจัยนี จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน้าไปใช้เพ่ือการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 2. แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน ้าล้าตะคอง 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) แผนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2) แผนการฟ้ืนฟูทรัพยากร 3) แผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 4) แผนการก้ากับดูแลและควบคุมทรัพยากร         
5) แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ทรัพยากร และ 6) แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 

ค าส าคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
              ข้อมูลระบบสารสนเทศ ลุ่มน ้าล้าตะคอง  

 
Abstract 

 

 This research aims to 1) develop Graphic Information System database (GIS) on natural 
resources, which comprise of soil, water, forest, aquatic animal, and temperature data, in Lam 
Ta Khong Basin, Nakhon Ratchasima province, and 2) create a climate change response plan 
on natural resources based on information system database for sustainable quality of life of 
Lam Ta Khong Basin communities at 4 levels including household level, community level, 
local level, and provincial level. This research is a Qualitative Research that collected data in 
2014-2018. Research areas were selected by inclusion criteria focusing on the fertility of area 
selected in which its fertility criteria was divided into 3 levels including rich fertility, moderate 
fertility, and less fertility. Unit of analysis was at a  group level consisting of household group 
that resided in Lam Ta Khong Basin and the Lam Ta Khong Basin community, totally 140 
households. Unit of analysis at organization level included 1) 10 local administrative 
organizations that involved with  natural resource management and 2) 9 provincial 
administrative organizations that involved with natural resource management. Group 
interview and in-depth interview with semi-structured interview guideline were used together 
with participatory observation and non-participant observation. Data collection was taken 
place in July 2019 to July 2020. Data analysis was carried out by content analysis method 
and workshop in order to set a climate change response plan on natural resources based on 
information system database. 
 Research results found that 
 1. The development of Graphic Information System database (GIS) on natural resources 
contributed order and standard to 5 natural resources data storage. Database management was 
done through MySQL database management system. These natural resources data were later 
developed to be GIS data and natural resources information system of Lam Ta Khong Basin. 



There were 4 main functions embedded in the information system included the authentication 
function, master data management function, data search function and natural resources 
information, and natural resources mapping search function. The results of the system 
performance evaluation by experts found that the information system efficiency was at the 
most appropriate level (mean 4.6), and the system performance evaluation by users found that 
the information system efficiency was at the very appropriate level (average 4.1). These results 
were a part of the information system analysis in order to investigate climate change and 
changes of natural resources. 
 2. The climate change response plan on natural resources based on information system 
database for sustainable quality of life of Lam Ta Khong Basin communities at 4 levels 
comprised of 1) natural resources conservation plan, 2) natural resources rehabilitation plan, 3) 
natural resources utilization plan, 4) natural resources supervision and control plan, 5) public 
participation plan in natural resources utilization, and 6) plan for improving efficiency of natural 
resources utilization. 
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