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คํานํา 
 

 โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พ่ื อ สํ า ร ว จ แ ล ะ จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล พื ช ก ร ะ ท อ ม พ้ื น ท่ี นํ า ร อ ง  ต . น้ํ า พุ  
อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สืบเนื่องตอปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยใช
งบประมาณจากสาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)  ท้ังนี้ สามารถกลาว
ไดวา เปนการศึกษาวิจัยครั้งแรกของสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม  และยังอาจกลาวไดอีกวา เปนการศึกษาวิจัยครั้ง
แรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ๑) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลการปลูกพืชกระทอมใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ศึกษานํารองขางตน  ๒) เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการควบคุมพืชกระทอมในชุมชนอยางมีสวนรวมของแตละ
พ้ืนท่ีศึกษานํารอง และ ๓) เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในกรณีหากจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกํากับควบคุม 
พืชกระทอมอยางโปรงใสเปนรูปธรรม และเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีกระบวนการสํารวจและรวบรวม
จํานวนตนกระทอมท่ีมีในพ้ืนท่ีชุมชนนํารองอยางจริงจัง โดยใชระบบการสํารวจจากระยะไกล(Remote Sensing) 
รวมกับระบบภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   และท่ีสําคัญยิ่งกวานั้น   ยังเปนจุดเริ่ม หรือ 
กาวแรกท่ีสําคัญของการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการโดยใหภาคีทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไดแก เจาหนาท่ีภาครัฐท้ังในระดับ
จังหวัด อําเภอ ชุมชน ตลอดจนชาวบานตําบลน้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  และสามารถเปนตนแบบการ
รวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูลพืชกระทอมในพ้ืนท่ีอ่ืนไดอีกดวย   

ท้ังนี้ คณะผูศึกษาวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถนํามาเปนขอมูลสําคัญ
ประกอบการพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยฉบับลาสุด  ตลอดจน
การประยุกตใชเก่ียวกับการจัดทําและสรางระบบฐานขอมูลเพ่ือสํารวจและติดตามพืชเสพติดชนิด ตลอดจนพืชชนิด
อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 

        คณะผูศึกษาวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
  โครงการศึกษาวิจัย“เ พ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมพ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ํ า พุ  
อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี” ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง โดยสามารถดําเนินกระบวนการศึกษาวิจัยไดสําเร็จ
ตามหวงแผนปฏิบัติการศึกษาวิจัยท่ีกําหนดไว 

คณะผูศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ส. ไดแก นายศิรินทรยา 
สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  นายพิสุทธิ์  เจริญฤทธิ์  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘  และนายพิภพ 
ชํานิวิกัยพงศ ท่ีปรึกษาสํานักงาน ป.ป.ส. ดานการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เปนอยางสูง 

  ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท่ีมองเห็นความสําคัญและออกหนังสือ
สําคัญ อนุญาตใหสํานักงาน ป.ป.ส. โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  

ขอขอบคุณนายอําเภอบานนาสาร  ผู กํากับสถานี ตํารวจภูธรทาชี   สาธารณสุขอําเภอ 
บานนาสาร  สิบโทสงคราม บัวทอง กํานันตําบลน้ําพุ และราษฎรท้ังหกหมูบาน รวมถึงหนวยงานและภาคีเครือขาย
จากสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ ท่ีใหความรวมมือสละเวลาและใหขอมูลอันเปนประโยชนตอโครงการศึกษาวิจัย 

  ขอขอบคุณคณะผูศึกษาวิจัยทุกทาน ท่ีไดเสียสละ และอุทิศแรงกายและใจ รวมระดมสรรพ
ความคิดและทุมเทใหกับงานวิจัยครั้งนี้  ถึงแมจะใชเวลาดําเนินงานวิจัยคอนขางมาก มีอุปสรรค  ขอจํากัดและ
ปญหาระหวางดําเนินการศึกษาวิจัยหลายประการ แตสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และหวังเปนอยายิ่งวา ผล
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการศึกษาและจัดทําระบบฐานขอมูลพืชกระทอม รวมถึง
ประยุกตใชกับพืชเสพติด และพืชชนิดอ่ืน ตอไป 
 
                  คณะผูศึกษาวิจัย 
                  กันยายน  2561 
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บทที่ 1   
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและความเปนมา 

1. เม่ือวันท่ี 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2559  สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สํานักงาน 
ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ“การปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติตอพืชกระทอมในประเทศไทย” ณ จ.
สตูล มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีใหทุกภาคสวนประกอบดวย นักวิชาการ เจาหนาท่ีฝายปกครอง ผูนําชุมชน และ
ปราชญชาวบาน ไดนําเสนอขอมูลพืชกระทอมในมิติตางๆ ท้ังดานวิชาการ การวิจัย สถานการณพืชกระทอมและ
การแกไขปญหาในปจจุบัน  ผลจากการประชุมดังกลาว ระหวางวันท่ี 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559 จึงเกิดความรวมมือ
ระหวาง สพส. และ สิบโทสงคราม บัวทอง กํานันตําบลน้ําพุ เพ่ือศึกษารูปแบบการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล  
และสรางหมูบานตนแบบการควบคุมการปลูกพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในพ้ืนท่ีบานดอน
ทราย หมู 4 ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี และในหวงวันท่ี 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559  สพส. ไดจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทําระบบการควบคุมพ้ืนท่ีพืชกระทอมในชุมชน ใหเปนพ้ืนท่ีนํารองอยางบูรณาการ : 
พ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี” ณ โรงแรมแกวสมุยรีสอรท อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี เพ่ือนําเสนอ อภิปราย 
และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดทําระบบการควบคุมพ้ืนท่ี พืชกระทอมอยางมีสวนรวมระหวาง
ภาครัฐและชุมชน 

2. จากนโยบายของ พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม/ผูอํานวยการศูนย
อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ในขณะนั้น ดวยความเปลี่ยนแปลงดาน
สถานการณยาเสพติดในประเทศไทย และสถานการณยาเสพติดของโลก จากการเขารวมประชุมดานยาเสพติดของ
องคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศดานการแกไขปญหายาเสพติด จําเปนตองทบทวนและกําหนด
ยุทธศาสตรนโยบายยาเสพติดของชาติใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณยาเสพติดดังกลาว ตามนโยบายตาม
แผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 โดยเฉพาะพืชกระทอม ซ่ึง
ประเทศไทยยังคงถูกจัดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ     ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
และปจจุบันนี้มีหลายประเทศท่ีมีกฎหมายควบคุมเฉพาะสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ในกระทอมเทานั้น ไดแก สารไมตรา
ไจนินในใบกระทอม ท้ังนี้ นโยบายดังกลาวจะทําใหการดํารงอยูของตนกระทอมไมมีความผิด แตจะกําหนดใหมีการ
ควบคุมตนกระทอมโดยการข้ึนทะเบียนตนกระทอม ไมสามารถปลูกไดโดยเสรี แตจะเปนกระบวนการท่ีใชชุมชน
ควบคุมดูแลกันเอง 

3. สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ในฐานะเปนหนวยท่ีรับผิดชอบการสํารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด ไดดําเนินการสํารวจตนกระทอมในชุมชน และทดลองศึกษาแนวทางการควบคุมพืช
กระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนํารอง  จากหมูบานตนแบบกรณีบานดอนทราย ม. 4      ต.น้ําพุ อ.
บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี พบวา ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีและเห็นชอบ  รวมถึงการสนับสนุนหากจะใหมี
การจัดทําขอตกลงรวมกันภายในชุมชนและระหวางภาครัฐเพ่ือใหการควบคุมพืชกระทอมมีประสิทธิภาพ เปน
รูปธรรม และสามารถนําแนวทางการทดลองควบคุมพืชกระทอมดังกลาว ไปใชปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีชุมชนเขมแข็งและ
มีพืชกระทอมไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะเกิดความยั่งยืนดานการกํากับควบคุมติดตามพืชกระทอมในชุมชน   มิให
นําไปใชในทางท่ีผิด โดยกระบวนการท่ีชุมชนควบคุมดูแลกันเอง รวมกับการมีสวนรวมของภาครัฐ ดังนั้น สพส. ได
พิจารณาแลว จึงเห็นควรจัดทํา “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมนํารอง ในพ้ืนท่ี 
ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี” ซ่ึงมีหมูบานท้ังสิ้น 6 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานยางอุง  หมู 2 บานน้ําพุ  
หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง  หมู 4 บานดอนทราย  หมู 5 บานหนองตอ และหมู 6 บานควนใหม รวม
ประมาณการพ้ืนท่ีท้ังหมด 34.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,516 ไร ท้ังนี้ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดําเนิน 
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โครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกลาวในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะไดขอมูลเชิงตําแหนงและจํานวนตนกระทอมรวมถึง
รายชื่อผูครอบครองตนกระทอมท่ีถูกตอง รวมถึงรูปแบบกระบวนการศึกษาวิจัยท่ีมีการเก็บขอมูล โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนแลว สํานักงาน ป.ป.ส. จะนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการและจัดทํา
มาตรการ/แนวทางการควบคุมและเฝาระวังเพ่ือการปองกันการใชพืชกระทอมในทางท่ีผิดในหมูบานท้ังหกหมูบาน
ขางตน ดวยแนวทาง/กลไกและกระบวนการ “ประชารัฐ” โดยหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ี ดําเนินการ
ควบคูไปกับกําลังภาคประชาชน/ชุมชนท่ีจะตองดูแลสอดสองและควบคุม    พืชกระทอมในความครอบครองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ภายใตหลักการ “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา”  และการสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชน/ชุมชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางผูมีจิตอาสา ซ่ึงคัดเลือกจากกลุมอาสาสมัครและมวลชนของชุมชน รวมเปนพลังเฝาระวังปองกันมิ
ใหมีการใชพืชกระทอมในทางท่ีผิด ภายใตการสนับสนุนของภาครัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง และพัฒนาใหเปน 
“อาสาพัฒนาประชารัฐ” (อปร.) ซ่ึงจะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ เขมแข็ง เสียสละ และเปนแกนนําท่ีจะ
ขับเคลื่อนกระบวนการเฝาระวังเพ่ือปองกันการใชพืชกระทอมในทางท่ีผิดของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งไป
กวานั้น กระบวนการและข้ันตอนตลอดจนแนวทางการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมโดยชุมชนจากโครงการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนตัวอยางและตนแบบการสํารวจและกระบวนการควบคุมพืชกระทอมในชุมชนอยางมีสวน
รวมของประเทศไทยไดในอนาคต อีกท้ังสามารถรองรับหรือตอบสนองตอแนวทางการออกกฎหมายและแกไขปญหา
พืชกระทอมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีแนวโนมท่ีจะปลดพืชกระทอมออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.2522 แตยังคงเปนพืชภายใตการควบคุมไมสามารถปลูกไดอยางเสรี และควบคุมโดยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนและบูรณาการรวมกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการสํารวจโดยใชอากาศยานไรคนขับ (UAV) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลการปลูก  พืช
กระทอมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษานํารอง 

2.2 เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการควบคุมพืชกระทอมในชุมชนอยางมีสวนรวมของแตละพ้ืนท่ีศึกษา
นํารอง 

2.3 เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในกรณีหากจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกํากับควบคุมพืชกระทอมอยาง
โปรงใสเปนรูปธรรม และเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  

     การศึกษาครั้งนี้นําหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาประยุกตใชในการ
ออกแบบการวิจัย โดยกระบวนการวิจัยเปนการดําเนินการรวมกันระหวางคณะนักวิจัย เจาหนาท่ีภาครัฐ และแกน
นําชาวบาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับปญหาท่ีตองการแกไขท่ีมีจุดมุงหมายการปรับปรุงปญหาใหดีข้ึน 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สรางความรูใหม โดยการวิจัยในครั้งนี้มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

    1) รางโครงการและเสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ืออนุมัติโครงการ 
    2) เสนอแบบคําขอรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 4/5-1) และรายละเอียดโครงการฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือ
พิจารณาขออนุญาตตามข้ันตอน 
        3) ออกแบบฟอรมสํารวจและทดสอบการจัดเก็บขอมูล 
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        4) ดําเนินการสํารวจและเก็บฐานขอมูลพืชกระทอมในพ้ืนท่ีหมูบานศึกษานํารอง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

     - ดําเนินการบินถายภาพทางอากาศดวย UAV 
     - ตีความขอมูลภาพถายทางอากาศดวย UAV และปรับแกความถูกตองเชิงตําแหนงพิกัดบนพ้ืนโลก 

        5) จัดทําขอมูลแผนท่ีแสดงตําแหนงปลูกพืชกระทอมในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง 

        6) จัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอมในพ้ืนท่ีหมูบานนํารอง 
   7) ผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวิเคราะหท้ังในรูปแบบแผนท่ีและเอกสารแสดงตําแหนงตนกระทอมและ

รายชื่อผูครอบครอง (ผูปลูก) เพ่ือใชประโยชนประกอบการวางแผนการกํากับควบคุมพืชกระทอมของชุมชน/หมูบาน
นํารอง โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

  8) จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  9) จัดเวทีการสัมมนาเพ่ือนําเสนอและเผยแพรรูปแบบการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืชกระทอมแบบ
บูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการและกํากับติดตามพืชกระทอมในชุมชน 
         3.2) การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การวิจัยนี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท คือ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสาํรวจพืชกระทอมรายครัวเรือน และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน หลังจากนั้นจะนําแบบสํารวจพืชกระทอม และแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล 

2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการเพ่ือทําความเขาใจแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ขอมูล
อาชญากรรมและขอมูลสุขภาวะในพ้ืนท่ีศึกษา และเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดเนื้อหาท่ีศึกษามีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ครอบคลุม 6 หมูบานใน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี พ้ืนท่ีศึกษาประมาณ 34.42 ตารางกิโลเมตร 
(21,516 ไร) จํานวน 1,968 ครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมูท่ี/ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

1.บานยางอุง 491 1,400 

2.บานน้ําพุ 488 1,086 

3.บานนายาว-ดอนสรอยทอง 206 662 

4.บานดอนทราย 146 571 

5.บานหนองตอ 269 611 

6.บานควนใหม 368 1,322 

รวม 1,968 5,659 
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ภาพ 1 แผนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานีครอบคลุมท้ัง 6 หมูบาน 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 

มีการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 2 วิธีการดังนี้ 
1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจพืชกระทอมรายครัวเรือน และ

แบบสอบถามรายครัวเรือน มาวิเคราะหตามหลักสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตาราง 
และนําตัวเลขมาตีความอยางมีเหตุผล 

2) ขอมูลทุติยภูมิ นํามาแยกแยะเนื้อหาเปนกลุมขอมูล (Content Analysis) ตามโครงสรางเนื้อหา และ
นํามาพรรณนาความบรรยายสรุปอยางเปนระบบ 
 
6. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ขอมูลการปลูกพืชกระทอมเชิงภาพ เชิงตําแหนงและพ้ืนท่ีพืชกระทอมรายตนของหมูบานนํารอง สําหรับ
การจัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนงพืชกระทอมเพ่ือใชประโยชนในมาตรการกํากับติดตามและควบคุมพืชกระทอมของ
ชุมชนอยางมีสวนรวม เพ่ือรองรับแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกฎหมายพืชกระทอมซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะปลดออกจาก
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

2) รูปแบบหรือโมเดลข้ันตอนและกระบวนการสํารวจเพ่ือจัดทําขอมูลพืชกระทอมในชุมชนซ่ึงเปนรูปแบบ
และแนวทางท่ีสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริงกับการควบคุมพืชกระทอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ตลอดจนสามารถประยุกตใชกับ
การกํากับควบคุมและติดตามพืชชนิดอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในอนาคตสามารถใหชุมชน
และภาครัฐเขามามีสวนรวมดําเนินการไดอยางสมดุลและเปนธรรม เกิดความเขาใจในทิศทางการควบคุมพืช
กระทอมรวมกัน 
 



 
 

 

บทท่ี 2   
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

1. แนวคิดการพัฒนาตนแบบการสํารวจตนกระทอม (สํารวจภาคสนาม) 
 การพัฒนาตนแบบการสํารวจตนกระทอม มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การชี้แจง และสรางความเขาใจของเจาหนาท่ีภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 

2) การศึกษาขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ขอมูลผู
ลงทะเบียนมีตนกระทอม และ ขอมูลดาวเทียม 

3) การออกแบบ แบบสํารวจภาคสนาม แบบสัมภาษณรายครัวเรือน และเครื่องวัดความสูงตนไม 
4) การอบรมทีมสํารวจ และทีมสัมภาษณ 
5) การออกสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใช แบบสํารวจภาคสนาม แบบสัมภาษณรายครัวเรือน 

เครื่องกําหนดพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) เครื่องวัดความสูงตนไม และอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
6) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการสํารวจ และ ปรับ แกไข 
7) การจัดเก็บขอมูล และจัดทําระบบฐานขอมูลตนกระทอม เพ่ือจัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนงครัวเรือน

และตนกระทอม และแฟมทะเบียนผูลงทะเบียนมีตนกระทอม 
  

2. แนวคิดการสํารวจดวยอากาศยานไรคนขับ 
1) อากาศยานไรคนขับคืออะไร 

    อากาศยานไรคนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เปนอากาศยานท่ีไมมีนักบิน

ประจําการอยูบนเครื่อง เปนอากาศยานท่ีไรคนขับหรือนักบินแตสามารถควบคุมได อากาศยานไรคนขับมีรูปราง 

ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณท่ีแตกตางกันออกไป ตามหลักแลวอากาศยานไรคนขับ คือ โดรน (Drone) นั่นเอง 

เปนอากาศยานท่ีควบคุมจากระยะไกล ใชการควบคุมอัตโนมัติซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจาก

ระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใชระบบการบินดวยตนเองซ่ึงตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีระบบ

ท่ีซับซอนแลวมีการติดตั้งไวในอากาศยานอาจกลาวไดวา อากาศยานไรคนขับ คือ เครื่องบินท่ีสามารถบินไดดวย

ระบบอัตโนมัติ โดยไมตองใชนักบินประจําการอยูบนอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกลองถายภาพคุณภาพสูงท้ังกลอง

ถายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และกลองอินฟราเรด (Infrared Sensor) ท่ีสามารถบันทึกภาพ

ระยะไกลไดแลวแพรภาพสัญญาณมายังจอภาพ ท่ีสถานีภาคพ้ืนดิน ในเวลาท่ีใกลเวลาจริงมากท่ีสุด (Near Real 

Time: NRT) ทําใหผูบังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพสนามรบในเวลาท่ีใกลเวลาเปนจริงมากท่ีสุด นอกจากนั้น

อากาศยานไรคนขับยังสามารถปฏิบัติภารกิจดานขาวกรอง การเฝาตรวจ การคนหาเปาหมาย และการลาดตระเวน

หรือท่ีเราเรียกวา ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได เปนตน1 

   อากาศยานไรคนขับไดถูกสรางข้ึนมาในยุคแรก ๆ เพ่ือภารกิจการลาดตระเวนหาขาว และเนื่องจาก
อากาศยานไรคนขับมีจุดเดนในเรื่องการปราศจากความเสี่ยงในการสูญเสียนักบิน ประหยัดงบประมาณในการผลิต 
เปนระบบท่ีไมซับซอนมากนัก มีขนาดเล็ก ทําการตรวจจับไดยาก มีความคลองตัวสูง  

 
 
1 https://www.dti.or.th/: สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 
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ระยะเวลาบินไมข้ึนอยูกับความเม่ือยลาของนักบิน เพราะใชนักบินภายนอก (External Pilot) ดังนั้นอากาศ

ยานไรคนขับจึงไดถูกพัฒนาใหมีความทันสมัยมากข้ึน และใชในภารกิจหลากหลายมากข้ึน เชน การคนหาเปาหมาย 
(Target Acquisition) เพ่ือชี้เปา และในป พ.ศ. 2507 ไดมีอากาศยานไรคนขับของกระทรวงกลาโหมประเทศตาง ๆ 
เกิดข้ึนถึง 11 แบบ เชน Hunter Pioneer Predator ของกองทัพสหรัฐ Phoenix ของประเทศอังกฤษ Searcher 
ของประเทศอิสราเอล เปนตน จนกระท่ังป พ.ศ. 2533 อากาศยานไรคนขับจึงกลายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับ
สงครามในปจจุบันและอนาคต เปนเครื่องมือเฝาตรวจจากระยะไกลท่ีสามารถสงภาพกลับใหผูบังคับบัญชาเห็นไดใน
เวลาจริงหรือใกลเวลาจริง   สามารถลาดตระเวน ติดตามและคนหาเปาหมาย  เปรียบเสมือนกองทัพมีหูทิพย ตา
ทิพย เปนเข้ียวเล็บท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของกองทัพ 

   จะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มมีวิวัฒนาการของอากาศยานไรคนขับในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยกองทัพ
อังกฤษเพ่ือตอตานกองทัพเยอรมัน ใน 40 ปกวาท่ีผานมา การพัฒนาเครื่องบินแบบนี้เปนไปอยางเชื่องชา และ
ประโยชนท่ีใชก็เปนไปในดานการสาํรวจและการตรวจการณระยะไกล การพัฒนาอากาศยานหรือยานอวกาศเปนไป
อยางรวดเร็วเม่ือเทียบกับอากาศยานไรคนขับ เหตุผลท่ีสําคัญเนื่องจากมีความตองการอากาศยานไรคนขับมาก  
ดังนั้นบริษัทตางๆ ท่ีเก่ียวของจึงมักจะพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวังในการวิจัยดานนี้ แตในปจจุบันการ
พัฒนาดานคอมพิวเตอร ระบบขับเคลื่อน วัสดุผสม และเซ็นเซอร (Sensor) ตางๆ ไดรับการพัฒนาข้ึนอยางมากและ
มีราคาถูกลงมาก และสามารถประยุกตใชในงานดานตางๆ ท้ังทางทหารและทางพลเรือน การพัฒนาอากาศยานไร
คนขับจึงมีความคุมคามากยิ่ง ข้ึน และเกิดความตองการกันอยางแพรหลายมากข้ึน ซ่ึงขอมูลจากหนังสือ 
(International Military and Civilian Unmanned Aerial Vehicle Surve) ท่ีตีพิมพในเดือนเมษายน 2554 ได
ระบุวาตลาดเครื่องบินไรคนขับหรือ UAV ปจจุบันกําลังเปนท่ีตองการในมากกวา 57 ประเทศท่ัวโลก และมีอากาศ
ยานไรคนขับมากกวา 610 แบบท่ัวโลกท่ีใชงาน ท้ังทางกิจการพลเรือนและทางกิจการทหาร มีบริษัทท่ีเก่ียวของกับ
ภาคอุตสาหกรรมการบินไรนักบินอีกกวา 250 บริษัทจากแนวทางการใชงานเครื่องบินไรคนขับหรือ UAV ในปจจุบัน 
จึงมีความเปนไปไดสูงมากท่ีตลาดเครื่องบินไรคนขับจะมีมูลคามากกวาเปน 8 หม่ืนลานเหรียญฯ ภายในป ๒๐๒๐ 

         2)  ประโยชนของอากาศยานไรคนขับในปจจุบัน 
    (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) หรืออากาศยานไรคนขับในยุคแรกเริ่มนั้น ไมไดสรางข้ึนเพ่ือ

ความสนุกสนาน แตเปนนวัตกรรมอัจฉริยะแบบใหมท่ีสรางอากาศยานแบบไรคนขับข้ึนเพ่ือใชงานในทางทหาร 

สําหรับใหบินสํารวจพ้ืนท่ี หรือปฏิบัติการแทนนักบินในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย แตในปจจุบันมีการผลิต UAV เพ่ือ

ตอบสนองความตองการในการใชงานหลากหลายดานมากข้ึน ท้ังการบังคับ UAV เพ่ือเกมกีฬา เพ่ือความเพลิดเพลิน 

หรือเพ่ือใชประโยชนดานการถายภาพ เปนตน เรียกไดวา UAV ท่ีเราคุนเคยกันดีในปจจุบันนั้นมีประโยชนมากมาย 

ดังนี้ 

     - ใชบันทึกภาพมุมสูง : โดยการนํากลองมาติดท่ีตัวโดรนเพ่ือถายรูปจากมุมมองแปลกใหม และในมุมท่ี
เราไมสามารถถายไดดวยตัวเอง ทําใหเห็นภาพมุมกวางท่ีสวยงามแปลกตาและมีรายละเอียดครบครันยิ่งข้ึน เชน 
การถายภาพวิว 

     - ใชบันทึกภาพการถายทอดสดตางๆ : มีลักษณะการใชงานคลายการติดกลองเพ่ือถายรูป แตเปลี่ยน
มาเปนกลองวีดิโอเพ่ือบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากมุมตางๆ แทน การใชโดรนในลักษณะนี้สวนมากเราพบไดในการ
ถายทอดกีฬาหรือคอนเสิรต เปนตน 

     - ใชเปนพาหนะในการขนสงสินคา : โดยมีบริษัทใหญเริ่มนํารองการใชงานโดรนเพ่ือโลจิสติกส คือ 
Google และ Amazon ซ่ึงเทคโนโลยีนี้กําลังไดรับการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง 
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    - ใชเพ่ือฉีดพนปุยและสารเคมีตางๆ : ในดานการเกษตร เปนการลดความเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี

โดยตรงของมนุษย 
             - ใชติดกลองเพ่ือการสํารวจ : สภาพการจราจรและลักษณะภูมิศาสตร ภูมิประเทศตางๆ 
             - ใชดานความปลอดภัยและความม่ันคง : โดยในระยะหลังโดรนสามารถใชรวมกับการคนหาผูรอดชีวิต
จากเหตุการณรายแรง เชน ดินถลม หรือภัยธรรมชาติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ท่ีมาของการใชอากาศยานไรคนขับของสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
   สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.)   มีบทบาทภารกิจการสํารวจพ้ืนท่ีปลูกพืชเสพติด

โดยวิธีการสํารวจท้ังภาคอากาศและภาคพ้ืนดิน และสนับสนุนขอมูลการสํารวจพ้ืนท่ีลักลอบปลูกพืชเสพติดใหแกหนวย
ตัดทําลายท่ีเก่ียวของ   แตในปจจุบัน พบวา มีปญหา อุปสรรคและขอจํากัดท่ีทําใหการสํารวจพืชเสพติด ไมมี
ประสิทธิภาพ ไดแก 
             1 .  สถานการณการลักลอบปลูกพืชเสพติดในปจจุบันมีความเปลี่ ยนแปลงเปนอยางมาก อาทิ  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูก เพ่ือหลบเลี่ยงการสํารวจและการตัดทําลาย โดยปลูกกระจายเปนแปลงเล็กแปลงนอย หา
เทคนิคการเพาะปลูกชวยเพ่ิมผลผลิต ปลูกในพ้ืนท่ีหางไกลเขาสูงและทุรกันดารยิ่งข้ึน ซ่ึงใชเวลาการเขาถึงและพิสูจนทราบ
พ้ืนท่ี  
             2. สภาพภูมิอากาศหวงสองถึงสามปท่ีผานมามีความเปลี่ยนแปลง หวงฤดูฝนมีระยะเวลายาวนานซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการสํารวจภาคอากาศไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
            3. การสํารวจพืชเสพติดทางภาคอากาศ โดยเฮลิคอปเตอรซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากกองบินตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองบินปกหมุน ศูนยการบินทหารบก มีคาใชจายในการดําเนินงานสูง  เจาหนาท่ีมี
ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง  การสนับสนุนการสํารวจไมตอเนื่อง เนื่องจากหนวยบินมีภารกิจเรงดวนดานอ่ืนมากข้ึน  
และเครื่องเฮลิคอปเตอรท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน บางเครื่องตองปลดระวางไป  
            4. การสํารวจพืชเสพติดทางภาคพ้ืนดิน โดยยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ลอ และการเดินเทาเขาพ้ืนท่ีปลูกฝน

ซ่ึงใชเวลาในการเขาถึงเพ่ือพิสูจนทราบพ้ืนท่ี และท่ีสําคัญคือ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติการสํารวจ

พ้ืนท่ีปลูกเปนหลัก 

            ดังนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายพิภพ  ชํานิวิกัยพงศ จึงใหนโยบายเก่ียวกับเรื่อง หาเครื่องมือมา
สนับสนุนการสํารวจ โดยศึกษาการใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือนําไปปรับใชในงานสํารวจพืชเสพติด  

1. เพ่ือยกระดับวิธีการและพัฒนาเทคนิคการสํารวจพืชเสพติดเพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
2. เพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินงานดานการสํารวจพืชเสพติด ในสวนท่ีไมจําเปน 
3. เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลอง รวดเร็วกับสถานการณปจจุบัน  
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3. แนวคิดการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดทําฐานขอมูลตนกระทอม 

3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คือกระบวนการทํางานเก่ียวกับ

ขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร ขอมูล และสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงรูปแบบ และ
ความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS2 เชนเดียวกันกับ สุเพชร จิรขจรกุล ใหความหมาย
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไววา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial 
data) โดยขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาจะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันซ่ึงข้ึนอยูกับ
ชนิด และรายละเอียดของขอมูลนั้น ๆ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดตามตองการ3  

     โดยสรุปแลว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ GIS คือเครื่องมือท่ีนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชเพ่ือ
นําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดย GIS จะแสดงขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีท่ีตองการศึกษา เชน การแสดงพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกพืช การแสดงพ้ืนท่ีการทําประมง โดยแสดงควบคูกับขอมูลท่ีมีความสัมพันธอ่ืนๆกับพ้ืนท่ีนั้น ๆ เชนสภาพ
ภูมิประเทศ เสนทางการคมนาคม ปริมาณน้ําฝน เปนตน ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะหเพ่ือวางแผน 
กําหนดนโยบาย ติดตามหรือประเมินโครงการ  การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีโดย
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชในหลายๆ ลักษณะ เชน  การสอบถามขอมูลท่ีตั้ง (Location)  การ
สอบถามขอมูลโดยการตั้งเง่ือนไข (Condition)  การสอบถามขอมูลถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Trend)  การ
สอบถามขอมูลในรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Pattern)  และการสรางแบบจําลอง (Modeling) เปนตน 
          3.2 รูปแบบขอมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

    ขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
    1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) เปนขอมูลท่ีระบุพิกัดท่ีต้ัง ซ่ึงอธิบายในลักษณะของขอมูลแบบ

เวกเตอร (Vector Format) มีลักษณะเปนรูปภาพ ใชอธิบายขอมูลคุณลักษณะเชิงพ้ืนท่ี ในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร สามารถแบงเปน 3 ชนิด ไดแก 
                 (1) จุด (Point) ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนจุด จุดแสดงท่ีตั้งคาพิกัด x,y หรือ longitude และlatitude 
ขอมูลในลักษณะท่ีเปนจุด ไมมีขนาดของพ้ืนท่ี ไมมีความยาว ใชแทนตําแหนงของสถานท่ีท่ีสนใจ ท่ีตั้งหมูบาน ท่ีตั้ง
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน  
                (2) เสน (Line) ขอมูลลักษณะเปนเสน สามารถแสดงขนาดความยาวของเสนมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด 
ใชแทนขอมูลท่ีลักษณะเปนเสน เชน ถนน แมน้ํา เปนตน  
                 (3) พ้ืนท่ี (Polygon) ขอมูลลักษณะเปนพ้ืนท่ีปด มีความยาวของเสนรอบวงและขนาดของพ้ืนท่ี ใช
แทนขอมูลท่ีมีอาณาเขต เชน เขตการปกครอง พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีลุมน้ําเปนตน  

 
 
 

              

 2 วรเดช จันทรศร และสมบัติ อยูเมือง 2545 
 3 สเุพชร จิรขจรกุล 2554 

 
     2) ขอมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) หรือขอมูลท่ีไมอยูในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (Non Spatial 

Data) ลักษณะของขอมูลแสดงโดยตาราง ประกอบดวยคอลัมนแสดงลักษณะขอมูลท่ีสนใจ เรียกวา 
attribute และแถวแสดงชุดขอมูลท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน ดังแสดงในภาพท่ี 2.5 
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3.3 หลักการทํางานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
     1) การจัดเก็บขอมูล (Data Capture) เปนข้ันตอนการสํารวจขอมูลตาง ๆ และเก็บรวบรวมขอมูลใน

ลักษณะแผนท่ีท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 
     2) การนําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลท่ีจะนําเขาสูระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและลักษณะขอมูลคุณลักษณะ ตองจัดใหอยูในรูปแบบดิจิตอล ดังนั้นขอมูลแผนท่ีถูก
นําเขาดวยเครื่องอานคาพิกัด (Digitizer) เพ่ือลอกลายเสนบนแผนท่ีใหเปนขอมูลดิจิตอล หรือกรณีท่ีขอมูลมีลักษณะ
เปนจุดพิกัด สามารถนําเขาจากระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System: GPS) เพ่ืออานคา
พิกัด หรือ longitude และ latitude 

    3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือการประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บไว เพ่ือใหไดผลลัพธตาม
วัตถุประสงค เชน การหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม การหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในปลูกปาลมน้ํามัน ตัวอยางเทคนิคการ
วิเคราะหขอมูล ตัวอยางเชน 

(1) การเรียกคนขอมูล (Retrieval) เชน การสอบถามขอมูลแบบมีเง่ือนไขการเรียงลําดับขอมูล 
(2) การจัดกลุมขอมูล (Classification) เชน การจัดกลุมขอมูลใหมโดยใชคุณลักษณะขอมูลท่ีสนใจ 

การรวมขอมูลลักษณะ polygon เขาดวยกัน โดยการลบเสนขอบเขตรูป (Dissolve) เปนตน 
(3) การวัดระยะ (Measurement) เปนการคํานวณระยะทางระหวางขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
(4) เทคนิคการซอนทับขอมูล (Overlaying) คือการนําขอมูลหรือ ปจจัยหลาย ๆปจจัยมาวิเคราะห

แบบซอนทับกัน ตามหลักการดําเนินการทางคณิตศาสตร และตรรกศาสตร เชน การรวม (Union) การเลือกสวนท่ี
ซํ้า (Intersect) เปนตน ขอมูลแตละปจจัยถูกจัดเก็บเปนชั้นขอมูลท่ีเรียกวา layer ใชการซอนทับเพ่ือคํานวณหา
พ้ืนท่ีตองการตามวัตถุประสงคการวิเคราะห ตามตัวอยางแผนภูมิในลําดับถัดไป 

    4) การแสดงผลขอมูล (Data Display and Result) คือ การนําเสนอผลการศึกษาทางจอภาพหรือพิมพ
ผานเครื่องพิมพ 
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ตัวอยางการซอนทับขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
 
กรอบแนวคิด 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แนวคิดการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
ตอเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมีบัญญัติอยูในกฎหมายตางๆอีกมากมาย อีกท้ัง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยังไดใหความสําคัญของการให
ประชาชนเปนศูนยกลางและใหมีการปฏิรูประบบราชการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
แผนดินอีกดวย9  ความหมายของการมีสวนรวมท่ีทําใหเขาใจงายข้ึน คือ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปน
กระบวนการสื่อสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวม เพ่ือท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน และไดรับการสนับสนุนจาก
สาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและให
สาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพ่ือหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกคน10  

ทวีทอง  หงษวิวัฒน   มีความเห็นวา การมีสวนรวมเปนสิทธิของประชาชนตอการตัดสินใจนโยบายท่ี
เก่ียวกับการจัดสรร  (Allocation) และการใชประโยชน (Utilization)  ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต  ซ่ึงเปนความ 

ขอมูลตําบลน้ําพุ 

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ขอมูลตนกระทอม ขอมูลผูใชใบกระทอม 

แผนท่ีแสดงตําแหนง 

ขอมูลครัวเรือน 

ฐานขอมูล GIS พืชกระทอมระดับตําบล 

วิเคราะห สังเคราะห 
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จําเปนท่ีประชาชนตองเขารวมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยูดี  และสามารถตอบสนองตอสิ่งท่ีเขาถึงซ่ึงการพัฒนา
ใหคนจน ไดรับประโยชนเพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดวย11 

การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ 
และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดัง     กลาวไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ  การมีสวนรวมของประชาชนเปน กระบวนการ
สือ่สารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึง ประกอบไปดวย
การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้ เพราะการมีส
วนรวมของประชาชน เปนการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสีย เวลา เปนการสราง
ฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ12  

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) นั้นมีหลายระดับข้ึนอยูกับการใหความสําคัญ 
ของรัฐบาลดวย ซ่ึงสามารถจัดลําดับการมีสวนรวมของประชาชนจากมากไปหานอยได ดังนี้คือ ประชาชนเปน ผูใช
อํานาจ ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนเปนท่ีปรึกษา ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประชาชนรับทราบ และรัฐบาล
ใชอํานาจ  ซ่ึงวิธีการแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับ     วัตถุประสงคและ
ความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ การแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจ    แบงไดจากระดับต่ําสุด
ไปหาระดับสูงสุดออกเปน 7 ระดับ และจํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในแตละระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับ
ของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชนท่ีเขามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา, 2551, บทนํา. 

10 Creighton, คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน, วันชยั วัฒนศัพท,       ผู
แปล, 2543, หนา 19. 

11 ทวีทอง หงษวิวัฒน, การมีสวนรวมของประชาชน, (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หนา 2. 

12 Creighton, คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน, วันชยั วัฒนศัพท,      ผู
แปล, 2543, หนา 25-28. 
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มีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมี สวนรวมสูงข้ึนเพียงใด จะมีผลใหจํานวนประชาชนท่ีเขามามี 
สวนรวมลดลงตามลําดับดวย13  

 
 
 

การควบคุมโดยประชาชน 
ระดับสูงสุดของการมีสวนรวม/แกปญหาทีข่ดัแยงอยูทั้งหมด 

เชน การลงประชามต ิ

รวมติดตามตรวจสอบ 
โดยประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม 

ตรวจสอบหรอืประเมินผลดวย 

การวางแผนรวมกัน 
การมสีวนรวมทีก่วางขึน้ มีความรับผิดชอบรวมกัน 

ในการวางแผนและผลทีจ่ะเกิดขึน้ ใชสําหรบัประเด็นที่ซับซอน 
และมีขอขัดแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา การเจรจา 

การมอีนญุาโตตุลาการ การประนีประนอม การประชุมวางแผน 

การปรึกษาหารือ 

การเจรจากนัอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน 
เพ่ือประเมนิความกาวหนา หรอืระบุประเดน็ หรอืขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม 

การจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การเปดกวางรับขอคิดเห็น การประชาเสวนา 

การเปดรับความคดิเห็นจากประชาชน 

ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือใหไดขอมูลมากขึ้น และเพ่ือใหประเดน็ในการประเมินผลชดัเจนย่ิงขึ้น 

เชน การสํารวจ การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น และการใชส่ือตางๆเปนชองทางรับฟง 

การใหขอมูล 
เปนวิธทีี่งายที่สุดของการติดตอส่ือสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือใหขอมูล 

แกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ๆ แตไมเปดโอกาสใหมกีารแสดงขอคิดเห็น 
หรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนทิรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรม การใชส่ือตางๆ 

 

รูปแสดงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชน14 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนสามารถท่ีจะ
แสดงออกซ่ึงความตองการของตน  การจัดลําดับความสําคัญ  การเขารวมในการพัฒนา  และไดรับประโยชนจาก
การพัฒนานั้น โดยเนนการใหอํานาจในการตัดสินใจแกประชาชนในชนบท และเปนกระบวนการกระทําท่ีประชาชน
มีความสมัครใจเขามามีสวนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมีสวนในการ
ตัดสินใจเพ่ือตนเอง  ท้ังนี้โดยมิใชการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก การมีสวนรวมของประชาชนจึงมี
ความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีสวน
รวมของประชาชนมากข้ึนเพียงใด จะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร และทําใหผูบริหารมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟง อีกท้ังความ
ตองการหรือความปรารถนาของประชาชนจะไดรับการตอบสนอง 

 
 

13,14 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา, 2551, หนา 7-1 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

3.1 กิจกรรมการวิจัย 
     การสํารวจภาคสนาม 

1. ข้ันเตรียมการ 
1) การดําเนินงานเพ่ือจัดทําคําขอใบอนุญาตเพ่ือครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 โดยมีสถานท่ีมี

ไวในครอบครอง ตามโครงการศึกษาวิจัยฯ จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
จากการพิจารณาและอนุมัติเห็นชอบของเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการจัดโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมพ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ของสถาบันสํารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด (สพส.)  สํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงขอมูลเชิงตําแหนงและจํานวนตน
กระทอมรายชื่อผูครอบครองตนกระทอมท่ีถูกตอง รวมถึงรูปแบบกระบวนการศึกษาวิจัยท่ีมีการเก็บขอมูล โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูตนแบบของการสํารวจและกระบวนการควบคุมพืชกระทอมใน
ชุมชนอยางมีสวนรวมของประเทศไทยไดในอนาคต อีกท้ังสามารถรองรับหรือตอบสนองตอแนวทางการออก
กฎหมายและแกไขปญหาพืชกระทอมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีแนวโนมท่ีจะปลดพืชกระทอมออก
จากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แตยังคงเปนพืชภายใตการควบคุมไมสามารถปลูกไดอยางเสรี 
และควบคุมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการรวมกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น 
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองชี้แจงตอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด สํานักงาน อย. พิจารณาคําขอใบอนุญาตมีตน
กระทอมไวในครอบครองเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกลาว หลังจากนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน 
อย. จึงไดสงเอกสารหนังสือสําคัญมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด ใหโทษในประเภท 5 ประจําป พ.ศ. 2560 ใหกับ 
สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือครอบครองตนกระทอม จํานวน 1,200 ตน ตามโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลพืชกระทอมพ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี โดยมีสถานท่ีครอบครอง คือ หมูบานหมู 1 
ถึง หมู 6 ใน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ซ่ึงกําหนดระยะเวลาครอบครองตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม – 
31 ธันวาคม 2560 และตอมา สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินการขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 ประจําป พ.ศ. 2561 (รายเดิม ขอตอเนื่อง) ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือใหสํานักงาน 
ป.ป.ส. ไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องตลอดหวงระยะเวลาการศึกษาในป พ.ศ. 2561 ตอไปตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยขอครอบครองตนกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย จํานวน 1,578 ตน 

2) การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวม 
 เพ่ือใหหนวยงานของรัฐและผูท่ีเก่ียวของท้ังระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน มีความเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยฯ ข้ันตอนการดําเนินการ และผลท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยฯ ตลอดจนการไดรับ
ความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ จึงไดเขาพบและเขารวมเวทีชี้แจงตางๆ ดังนี้ 

• ชี้แจงโครงการวิจัยฯ หนวยงานระดับจังหวัด 
  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (ท่ีปรึกษาโครงการ) เปน

หัวหนาคณะ พรอมดวยนายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์ ผอ.ปปส.ภาค 8 นางทิพาพร ทัศนภักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด (หัวหนาโครงการวิจัย) และคณะเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. เขาพบ     พันเอกทรง
พล  สุมนาวดี รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุราษฎรธานี (แทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี) 
และคณะเจาหนาท่ีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจการไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาใหมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 โดยมีสถานท่ีมีไวใน
ครอบครองตามโครงการวิจัยฯ และเพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมของชุมชน ผลการเขา 



 
 

14 
 
พบชี้แจง ทําใหจังหวัดมีความเขาใจและยินดีสนับสนุนและอวยพรใหการดําเนินการตามโครงการวิจัยฯ สําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงค ท้ังนี้ พันเอกทรงพลฯ แสดงความหวงใยในการชี้แจงทําความเขาใจกับชาวบานและการมี
มาตรการปองกันและแกไขการใชใบกระทอมในรูปแบบตมผสม หรือ สี่คูณรอย ของกลุมวัยรุน   

 
 

 
       ภาพ   นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พรอมคณะ เขาพบ 

     พันเอกทรงพล สุมนาวดีรอง กอ.รมน.จ.สุราษฎรธานี (แทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 
 

• ชี้แจงโครงการวิจัยฯ หนวยงานระดับอําเภอ  
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 คณะวิจัยฯ รวมกับคณะ ปปส.ภาค 8 เขาพบนายบรรเจิด สาริพัฒน 

นายอําเภอบานนาสาร พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรทาชี นายปรเมษฐ จินา สาธารณสุข
อําเภอบานนาสาร และนายธนภัทร ตรีทัศน ปลัด อบต.น้ําพุ ผูแทนนายก อบต.น้ําพุ (เนื่องจากนายก อบต. ติด
ภารกิจรับนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ณ จ.สงขลา) เพ่ือดําเนินการชี้แจง และขอความอนุเคราะห
ขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน ขอมูล ทร.14 ขอมูลอาชญากรรม ขอมูลสุขภาวะ จากสถานีตํารวจภูธรทาชี สาธารณสุข
อําเภอบานนาสาร และโรงพยาบาลบานนาสาร โดยทุกหนวยมีความเขาใจ พรอมใหความรวมมือ และยินดี
สนับสนุนขอมูลตามความตองการของ คณะวิจัยฯ ซ่ึงไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสนับสนุนขอมูลดวย 
โดยเฉพาะนายอําเภอบานนาสารยินดีตอนรับและพรอมใหการดูแลทุกหนวยงานจากทุกกระทรวงท่ีเขามา
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี เนื่องจากเปนภารกิจหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

 
ภาพ   เขาพบนายบรรเจิด สาริพัฒน นายอําเภอบานนาสาร 
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ภาพ   เขาพบ พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรทาชี 

 

 
ภาพ   เขาพบ นายธนภัทร ตรีทัศน ปลัด อบต.นํ้าพุ ผูแทนนายก อบต.นํ้าพุ 

 

 
ภาพ   เขาพบ นายปรเมษฐ จินา สาธารณสุขอําเภอบานนาสาร 

 
ภาพ   เขาพบนายสมชาย นาคทุงเตา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และ 

 นส.ดารณี แซผิ้ว พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบานนาสาร 

 

• ชี้แจงโครงการวิจัยฯ หนวยงานระดับตําบล 
    เม่ือวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2560 คณะวิจัยฯ เขารวมเวทีประชาคมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน

เพ่ือหาทางออกพืชกระทอม เพ่ือชี้แจงการเขาดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษานํา
รอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี และนําไปสูการไดแนวทางการควบคุมโดยกระบวนการมีสวนรวมใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังไดชี้แจง ในเรื่องของหนังสือสําคัญมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ซ่ึง
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน อย. ใหสามารถครอบครองตนกระทอม จํานวนประมาณ 1,200 ตน  
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ภายใตโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษาจํานวน 2 ครั้งๆ ละ 3 หมูบาน 
แตละครั้งประกอบดวย กํานันตําบลน้ําพุ คณะกรรมการหมูบาน และปราชญชาวบาน หมูบานละ 10 คน เจาหนาท่ี
สํานักงาน ปปส.ภาค 8  คณะศึกษาวิจัยฯ คณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะวิทยาศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร) คณะอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยสังคม) เจาหนาท่ีจาก
ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเครือขายศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค
ประชาชน 14 จังหวัดภาคใต  

ผลจากเวทีชี้แจงและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือหาทางออกพืชกระทอม มีแนวทางจากเวที 
คือ จําเปนตองมีการเก็บขอมูล ศึกษาวิจัยในมิติตางๆ ของกระทอมเพ่ิมเติมโดยทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เชน การตรวจวัดระดับสารสําคัญในพืชกระทอมจากกระแสเลือดของผูใชใบกระทอม การวัดเอกลักษณคลื่นสมอง
ของผูใชใบกระทอม การศึกษาดานพฤกษศาสตรเพ่ือจําแนกสายพันธุพืชกระทอมในพ้ืนท่ี และการศึกษาวิจัยความ
เปนพืชสมุนไพรจากพืชกระทอม (ดานสุขภาวะ) เพ่ือหาขอเท็จจริงท่ีเปนรูปธรรมของผลกระทบจากการใชพืช
กระทอม อีกท้ังตองจัดทําขอตกลงหรือกติกาชุมชนรวมกันของแตละหมูบานเพ่ือควบคุมการใชพืชกระทอมในทางท่ี
ผิด เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีความเปนหวงกลุมเยาวชนท่ีใชพืชกระทอมในทางท่ีผิดโดยนําน้ําตมใบกระทอมไปผสมเปน
เครื่องดื่มสี่คูณรอย พรอมท้ังตองมีการจัดทําธรรมนูญการควบคุมพืชกระทอมของ ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎร
ธานี เพ่ือนําไปสูการเสนอขอมูล แนวทางการควบคุมดังกลาว ใหแกฝายบริหารท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการตัดสินใจ ใน
การปรับนโยบายดานกฎหมายตอไป 

 

 

 

 
ภาพ   กิจกรรมเวทีช้ีแจงและพัฒนาการมสีวนรวมของชุมชนเพ่ือหาทางออกพืชกระทอม 
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• ชี้แจงโครงการวิจัยฯ ระดับหมูบาน   
การชี้แจงระดับหมูบาน คณะวิจัยฯ สพส. จะดําเนินการในวันแรกของการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลใน

แตละครั้งดังนี้  
                   1) วันท่ี 26 - 30 มิ.ย. 60 ชี้แจงโครงการและสํารวจขอมูล หมู 1 บานยางอุง  

2) วันท่ี 16 - 25 ก.ค. 60 ชี้แจงโครงการและสํารวจขอมูล หมู 2 บานน้ําพุ และหมู 3 บานนายาว-
ดอนสรอยทอง  

3) วันท่ี 6 - 16 ส.ค. 60 ชี้แจงโครงการและสํารวจขอมูล หมู 5 บานหนองตอ และหมู 6 บานควนใหม  
4) วันท่ี 27 – 31 ส.ค. 60 ชี้แจงโครงการและสํารวจขอมูล หมู 4 บานดอนทราย 
โดยแตละครั้ง กํานันตําบลน้ําพุ สิบโทสงคราม บัวทอง ผูใหญบานแตละหมู และคณะวิจัยฯ สพส. 

รวมกันชี้แจง และเนนย้ําการครอบครองพืชกระทอมเพ่ือการศึกษาวิจัย และชาวบานตกลงรวมกันใหครอบครองได
ไมเกิน 3 ตนตอครัวเรือน หากครัวเรือนใดมีเกินตองดําเนินการตัดทําลายโดยกรรมการของหมูบานหลังการสํารวจ
ขอมูลเสร็จสิ้น   และใหใชใบกระทอมแบบเค้ียวใบสดเพ่ือการทํางานหรือรักษาโรคตาม 
วิถีของชาวบานในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุเทานั้น หามมีการซ้ือขาย และหามมีการนําไปแปรรูปแบบอ่ืน เชน เครื่องดื่ม 4x100 

 
ภาพ  การช้ีแจงโครงการวิจยัฯ หมู 1 บานยางอุง 

 
ภาพ  การช้ีแจงโครงการวิจยัฯ หมู 2 บานนํ้าพุ 

 
ภาพ  การช้ีแจงโครงการวิจยัฯ หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 
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ภาพ  การช้ีแจงโครงการวิจยัฯ หมู 5 บานหนองตอ 

 

 
ภาพ  การช้ีแจงโครงการวิจยัฯ หมู 6 บานควนใหม 

** หมายเหตุ  กรณีหมู 4 บานดอนทรายไมมีการจัดเวทีช้ีแจงโดยคณะวิจัยฯ สพส. เน่ืองจากกํานันตาํบลนํ้าพุ ไดทําการช้ีแจงและ
สรางการรับรู ความเขาใจของการเขาดําเนินการสํารวจพืชกระทอมเพ่ือจัดทําฐานขอมูล อีกท้ังยังมีการประชาคมรวมกันเพ่ือสราง

กติกาในชุมชนเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา 

3) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนามใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
    กอนการสํารวจขอมูลในแตละหมูบานคณะวิจัยฯ สพส. จะขอความรวมมือคณะกรรมหมูบาน 8 – 10 คนเขา

รวมการสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีดวยกัน โดยแบงทีมออกเปน 5 ทีมประกอบดวย กองอํานวยการ ทีมสํารวจขอมูลตน
กระทอม 2 ทีม และทีมสัมภาษณตามแบบสอบถาม 2 ทีม  จากนั้นจึงฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสํารวจพืชกระทอม
ใหแกคณะกรรมการหมูบาน โดยแบงออกเปน 2 ชวง คือ  
               ชวงท่ี 1) การอบรมภาคทฤษฏีในการสํารวจพืชกระทอม : เพ่ือใหความรู ความเขาใจ และทักษะการใช
เครื่องมือในการสํารวจ ไดแก แผนท่ีขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเครื่อง GPS ไมวัดความสูง(สําหรับตนท่ีมีความ
สูงไมเกิน 10 เมตร) เครื่อง Clinometer Height Measuring Spreadsheet Tools (สําหรับตนท่ีมีความสูงเกิน 10 
เมตร) แบบบันทึกขอมูลตนกระทอม และแบบสอบถามรายครัวเรือน อีกท้ังอธิบายข้ันตอนการสํารวจและการแบงหนาท่ี
ภายในทีมแตละทีม 
               ชวงท่ี 2) การฝกปฏิบัติภาคสนามในการสํารวจพืชกระทอม โดยใหปฏิบัติตามข้ันตอนทีละข้ันตอนเม่ือ
ประเมินผลวากรรมการหมูบานแตละคนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดครบถวน จึงรวมกันวางแผนดําเนินการ
สํารวจขอมูลในหมูบานตอไป 

 

 
ภาพ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 1 บานยางอุง 
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ภาพ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 2 บานนํ้าพุ 

 

 
ภาพ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 

 

 
ภาพ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 5 บานหนองตอ 

 

 
ภาพ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 6 บานควนใหม 

 
2. ข้ันดําเนินการ 

การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล 
วางแผน และซักซอมการปฏิบัติการสํารวจขอมูลพืชกระทอมกับคณะกรรมการหมูบานแตละ

หมูบานเพ่ือใหดําเนินการตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด จากนั้นจึงรวมกันสํารวจขอมูลตนกระทอม พรอมบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับพิกัดบานเรือนท่ีมีตนกระทอม ความสูงของตน ขนาดของตน บันทึกภาพ วัดพิกัดตําแหนง และ
ติด QRcode ตนกระทอมท่ีลงทะเบียนพรอมท้ังสัมภาษณตามแบบสอบถามครัวเรือนท่ีครอบครองตนกระทอมโดย
ไดรับความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และชาวบานเปนอยางดี 
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ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 1 บานยางอุง 

 
ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 2 บานนํ้าพุ 

 

 
ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 

 
ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 4 บานดอนทราย 

 

 
ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 5 บานหนองตอ 
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ภาพ  การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมลู หมู 6 บานควนใหม 

 
3. ข้ันหลังดําเนินการ 

สรุปผลการสํารวจขอมูลตนกระทอมและขอมูลตามแบบสอบถามรายครัวเรือน 
ผลสํารวจขอมูลตนกระทอมไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยพบวา ครัวเรือนท้ังหมดในตําบลน้ําพุ มี

จํานวน 1,968 ครัวเรือน มีครัวเรือนเขารวมลงทะเบียนจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 655 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 33.28 
และสํารวจพบตนกระทอมจํานวน 1,912 ตน และตามมติของเวทีชุมชนชี้แจงโครงการวิจัยฯ ระดับหมูบาน 
กําหนดใหครอบครองไวไมเกิน 3 ตนตอครัวเรือน จึงดําเนินการติด QR Code ตนกระทอมไวจํานวน 1,578 ตน คิด
เปนรอยละ 82.53 และตองดําเนินการตัดทําลายโดยคณะกรรมการหมูบานจํานวน 334 ตน คิดเปนรอยละ 17.47  
(ระหวางท่ีทําการสํารวจขอมูล คณะกรรมการหมูบานไดเริ่มดําเนินการตัดทําลาย) รายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 

หมูบาน 

ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือนลงทะเบียน 

ตน
กระทอม
สํารวจ

พบ 

ตนกระทอมท่ีติด 
QR code 

ตนกระทอมตองตัด
ทําลาย 

ครัวเรือน ครัวเรือน รอยละ ตน ตน รอยละ ตน รอยละ 

หมู 1 ยางอุง 491 132 26.88 412 341 82.77 71 17.23 

หมู 2 น้ําพุ 488 106 21.72 389 268 68.89 121 31.11 

หมู 3 นายาว-ดอนสรอยทอง 206 89 43.20 258 232 89.92 26 10.08 

หมู 4 ดอนทราย 146 75 51.37 197 157 79.70 40 20.30 

หมู 5 หนองตอ 269 76 28.25 244 188 77.05 56 22.95 

หมู 6 ควนใหม 368 177 48.10 412 392 95.15 20 4.85 

รวม 1,968 655 33.28 1,912 1,578 82.53 334 17.47 

 
ตาราง 1   ตารางแสดงขอมลูผลการสํารวจขอมูลตนกระทอมรายหมูบาน 

 
ผลการจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถามรายครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,920 ครัวเรือน 

ดําเนินการสอบถามเฉพาะครัวเรือนท่ีลงทะเบียน 655 ครัวเรือน สามารถสัมภาษณตามแบบสอบถามได 606 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.52 ซ่ึงไดประสานขอความรวมมือกํานัน/ผูใหญบาน ชวยดําเนินการสัมภาษณครัวเรือน
ท่ีตกคางและครัวเรือนไมมีตนกระทอมหรือท่ีไมลงทะเบียนครอบครองดวย  
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หมูบาน 

ครัวเรือน 
ท้ังหมด 

ครัวเรือน 
ลงทะเบียน 

จํานวนแบบสอบถามของ 
ครัวเรือนท่ีลงทะเบียน 

ครัวเรือน ครัวเรือน จํานวน รอยละ 

หมู 1 ยางอุง 491 132 102 77.27 

หมู 2 น้ําพุ 488 106 103 97.17 

หมู 3 นายาว-ดอนสรอยทอง 206 89 91 102.25 

หมู 4 ดอนทราย 146 75 69 92 

หมู 5 หนองตอ 269 76 64 84.21 

หมู 6 ควนใหม 368 177 177 100 

รวม 1,968 655 606 92.52 

 
 ตาราง 2   ตารางแสดงผลการจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถามรายครวัเรือนรายหมูบาน 

 
การบันทึกขอมูลการถายภาพทางอากาศโดยอากาศยานไรคนขับ (UAV) 

อากาศยานไรคนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle)  เปนอากาศยานท่ีไมมีนักบินประจําการ
อยูบนเครื่อง แตสามารถควบคุมได อากาศยานไรคนขับมีรูปราง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณท่ีแตกตางกันออกไป 
แตเดิมนั้นมีการใชงานในหนวยงานดานความม่ันคง ในปจจุบันไดมีการนํามาใชในหลากหลายรูปแบบ ท้ังดานการ
สํารวจ การเฝาระวัง เลนเปนงานอดิเรก ตลอดจนใช เพ่ือถายภาพทางอากาศ  

สําหรับการประยุกตใชอากาศยานไรคนขับ เพ่ือการสํารวจและทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศ ตองมี
การบันทึกภาพในแนวดิ่งหรือเกือบดิ่ง และภาพท่ีไดตองมีการบันทึกใหครอบคลุมอยางมีระบบ รวมถึงตองมีการ
ประมวลผลภาพโดยใชโปรแกรมดานภูมิสารสนเทศ  

การถายภาพทางอากาศโดยใช UAV ของสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในปจจุบันใช ยี่หอ 
DJI รุน inspire 1 ซ่ึงไดรับมาเม่ือเดือนสิงหาคม 2559 และใชงานมาจนถึงปจจุบัน โดยภารกิจในการถายภาพเพ่ือ
จัดทําเปนฐานขอมูลในรูปแบบแผนท่ีภาพถายทางอากาศ โปรแกรมท่ี สพส. เลือกใชในการถายภาพคือ Pix4D 
Capture  ใชโปรแกรม DJI GO ในการเชื่อมตอระบบอากาศยานไรคนขับ และใชโปรแกรม Pix4D Mapper ใน
ประมวลผลภาพถายทางอากาศ ซ่ึงเปน โปรแกรมฟรี(รุนทดลองใช) และใชงานไดงาย รองรับกับอุปกรณท่ีมีอยูไดดี
มากกวาโปรแกรมอ่ืนๆ ในทองตลาด ซ่ึงการถายภาพทางอากาศโดยใช UAV ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงาน
ไดดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการ  
          1.1 รับนโยบายและเตรียมการกําหนดภารกิจ จากภารกิจของ สพส. ท่ีมีหนาท่ีสํารวจพืชทุกชนิดท่ัว
ประเทศ รวมถึงพืชกระทอมท่ีเปนปญหาอยางมากโดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย และ สพส. ไดจัดทํา
โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล พืชกระทอมในพ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เนื่องจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวมีความพรอมของภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง และมีผูนําชุนชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ยาเสพติด  รวมถึงมีสภาพสังคมท่ีเปนชุมชนดั้งเดิม สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันธกับ  พืช
กระทอมมายาวนาน โดยจะใชอากาศยานไรคนขับ เก็บขอมูลภาพถายและจัดทําแผนท่ีเพ่ือเปนขอมูลในการบริหาร
จัดการและควบคุมตนกระทอม รวมถึงใชในการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีลักษณะการกระจายตัวของตนกระทอมในพ้ืนท่ี 
สพส. จึงกําหนดภารกิจถายภาพทางอากาศเพ่ือจัดทําแผนท่ีใหครอบคลุมตําแหนงตนกระทอมท่ีไดลงทะเบียนของ 
ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 
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         1.2 วิเคราะหตําแหนงตนกระทอมจากขอมูลสํารวจภาคพ้ืนดิน โดยเฉพาะขอมูลพิกัดตําแหนงของตน
กระทอม เพ่ือตรวจสอบตําแหนงของตนกระทอมท่ีกระจายอยูในชุมชนเบื้องตน และวิเคราะหความนาจะเปนของ
ตําแหนงตนกระทอม เพ่ือยืนยันขอมูลกับชุดสํารวจภาคสนามอีกครั้ง กอนจะกําหนดจุดในการบินถายภาพเพ่ือทํา
แผนท่ี และจัดเตรียมภาพถายดาวเทียมในขอบเขตพิกัดท่ีตองการบินถายภาพ 
         1.3 กําหนดภารกิจและวางแผนการบินถายภาพทางอากาศดวยอากาศยานไรคนขับ โดยการหาขอมูล
พ้ืนท่ีท่ีจะเขาบินถายภาพ พิกัดตําแหนงของตนกระทอมแตละตนท่ีชาวบานข้ึนทะเบียนไว ลักษณะพ้ืนท่ีและภูมิ
ประเทศ ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีจะบินถายภาพโดยประมาณการ ระยะเวลาท่ีจะใชปฏิบัติการ 
         1.4 จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการบิน ไดแก ชุดอากาศยานไรคนขับยี่หอ DJI Inspire1 คอมพิวเตอรพกพา
(Notebook) แทบเล็ต(Tablet) แผนท่ีภาพถายดาวเทียมท่ีวางกรอบการบินและพิกัดตนกระทอม 

 2.  ข้ันดําเนินการ 
          2.1 การวางแผนการบิน เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเราตองการ และสามารถนําขอมูลท่ีได
ไปใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จะตองคํานึงความละเอียด และความถูกตองของขอมูลท่ีตองการ  โดย
การบันทึกภาพเม่ือทําการข้ึนบินในแตละครั้งตองพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ เพ่ือกําหนดความสูงในการบินท่ี
เหมาะสม พรอมท้ังกําหนดสวนซอนระหวางภาพ (Overlap) และสวนซอนระหวางแนวบิน (Sidelap) โดยกําหนด
เปนรอยละ (%) สวนท่ีซอนทับ เสนทางการบินตองไมอยูในเขตหวงหามการปฏิบัติงานของอากาศยานไรคนขับ ตอง
รักษาระยะจากสถานีควบคุมภาคพ้ืนดินใหไมเกินระยะการสื่อสาร และตองคํานวณเวลาปฎิบัติงานของอากาศยาน
ไรคนขับ ใหสอดคลองกับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดวย    การวางแผนเสนทางการบินเพ่ือถายภาพทางอากาศจะ
วางแผนในลักษณะกริดการบิน (Grid Flight Plan) คือ การวางเสนทางการบินในลักษณะสลับฟนปลา เพ่ือให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจุดท่ีตองการถายภาพ โดยจะตองวางตําแหนงความสูง ความเร็ว และการลั่นชัตเตอรใหเหมาะสม  
และในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีความสูงแตกตางกันมากจะทําใหภาพถายมี สวนซอนระหวางภาพ (Overlap) และสวนซอน
ระหวางแนวบิน (Sidelap) คลาดเคลื่อนจากท่ีกําหนด จึงไดมีการวางแผนการบินแบบดับเบิ้ลกริด (Double Grid 
Flight Plan) คือการบินแบบกริด 2 ครั้ง โดยใชเสนทางท่ีตัดกัน เพ่ือใหภาพถายท้ังหมดท่ีไดมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน 

 

   
 

รูปแบบการบินถายภาพทางอากาศ เพ่ือใหเกิดสวนทับซอน 
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รูปแบบแผนการบินแบบกริด  รูปแบบแผนการบินแบบดับเบิ้ลกริด 

 
จากการวิเคราะหสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  พบวา พ้ืนท่ี

ท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีราบเรียบในระดับน้ําทะเล ตําแหนงความสูงของระดับพ้ืนดินในแตละจุดไมแตกตางกันมากนัก  ทํา
ใหงายตอการปฏิบัติงานถายภาพทางอากาศโดยอากาศยานไรคนขับเพ่ือจัดทําแผนท่ี  และสามารถใชการบิน
ถายภาพในลักษณะ Grid Flight Plan คือ การบินสลับแนวฟนปลาเพียงรอบเดียว ขอบเขตโดยประมาณไมเกิน 
450*450 เมตร บินท่ีความสูง 90 เมตร ตามกฎหมายกําหนด 

2.2 การบันทึกขอมูลดวยอากาศยานไรคนขับ สามารถบันทึกภาพไดท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
โดยรูปแบบการบันทึกจะข้ึนอยูกับกลองและเซนเซอรท่ีติดตั้งอยูบน อากาศยานไรคนขับ สวนการบันทึกตําแหนง 
จะไดจาก GPS บนตัวเครื่อง 

    ดําเนินการบินถายภาพดวยอากาศยานไรคนขับ โดยใชโปรแกรม DJI GO ในการเชื่อมตอระบบ
อากาศยานไรคนขับ กับ อุปกรณแท็บเล็ตท่ีใชในการควบคุมและแสดงผล และใชโปรแกรม Pix4D Capture ในการ
บินแบบอัตโนมัติเพ่ือถายภาพทําแผนท่ีตามแผนการบินท่ีวางไวในแตละภารกิจ สําหรับภารกิจนี้ใชการบินแบบ Grid 
Flight Plan 

    ในการบินแตละครั้งจะตองคํานึงถึง ขนาดพ้ืนท่ีใหครอบคลุม ระยะเวลาในการบิน ระยะทางการ
บิน ความสูง ความเร็วขณะบิน ขนาดของการทับซอนของภาพ (Sidelap และ overlap) ปริมาณแบตเตอรี่ ซ่ึงทุก
ตัวแปรจะตองสัมพันธกัน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและความคุมคาในการบินถายภาพ  

    ขอมูลท่ีไดจากการถายภาพโดยอากาศยานไรคนขับ เปนขอมูลไฟลภาพความละเอียด 
4608x3456 รูปแบบไฟล .JPEG และทุกไฟลภาพจะมีพิกัดฝงอยูในไฟล ในบางครั้งการบินถายภาพจะประสบปญหา
ไฟลภาพไมสมบูรณไมสามารถเปดได หรือโฟกัสของภาพไมถูกตองทําใหภาพเบลอ เลือนลาง ไมสามารถนําไป
ประมวลผลตอภาพได ท้ังนี้เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม และการรับสงสัญญาณในขณะท่ีบินถายภาพ ดังนั้น
เม่ือสิ้นสุดการทําการบินแตละครั้งตองตรวจสอบไฟลภาพถายท่ีได หากตรวจสอบพบความผิดพลาดดังกลาวควร
ดําเนินการบินถายภาพซอมแซมซํ้าในพ้ืนท่ีเดิมอีกครั้ง 

     สําหรับการบินในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ใชการบินท้ังหมด 173 เท่ียวบิน 
ครอบคลุม 5 หมูบาน ไดแก บานยางอุง บานน้ําพุ บานนายาว/ดอนสรอยทอง บานหนองตอ บานควนใหม (บาน
ดอนทรายมีฐานขอมูลเดิมอยูแลว) 
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สรุปจํานวนเท่ียวบินการบันทึกขอมูลภาพถายทางอากาศ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
บินชวงวันท่ี 
15-18 ส.ค. 

2560 

บินชวงวันท่ี  
16-21 ต.ค. 

2560 

บินชวงวันท่ี  
13-16 มี.ค. 

2561 

บินชวงวันท่ี  
22-26,29 
พ.ค. 2561 

1  บานยางอุง 11 15 2 12 

2  บานน้ําพุ 10 4 - 9 

3  บานนายาว/ดอนสรอยทอง 8 10 - 6 

4  บานดอนทราย - - - - 

5  บานหนองตอ 3 16 - 5 

6  บานควนใหม 2 7 30 23 

รวมท้ังหมด 
34 52 32 55 

173 เท่ียวบิน 

 
สรุปขอมูลการดําเนินการบินถายภาพทางอากาศโดยอากาศยานไรคนขับ 

จํานวนวัน 

ในการบิน 
เท่ียวบินท้ังหมด เวลาบินท้ังหมด ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

เวลาการประมวลผล 

ขอมูลภาพ 
20 วัน 173 เท่ียวบิน 2,249 นาที  

หรือ 37.48 ชั่วโมง 
23.10 ตรม. จาก 

ท้ังหมด 40.61 ตรม. 
60 วัน 

 

2.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing) ประมวลผลภาพถายดวยโปรแกรม Pix4D 
mapper และการปรับแกความถูกตองเชิงพิกัดโดยใชโปรแกรมภูมิสารสนเทศ เพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีตองการ  

ขอมูลท่ีไดจากอากาศยานไรคนขับ นั้นจะประกอบไปดวย 2 สวนคือ ขอมูลรูปภาพและขอมูล 
Log โดยขอมูลรูปภาพเปนภาพถายท่ีถายไดจาก sensor หรือกลองถายภาพบนเครื่องบินและระบบจะทําการบันทึก
คาพิกัดท่ีถายรูปไวในขอมูล Log ของอากาศยานไรคนขับ ในบางระบบจะทําการบันทึกคาพิกัดลงบนภาพเลยทําให
สะดวกตอการนํามาใชงานมากข้ึน เชน ระบบของเครื่อง DJI ท่ี สพส. ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนและ
เทคนิคการประมวลผลภาพ ไดดังนี้ 

1) จัดเตรียมและเช็คขอมูลภาพ โดยภาพท่ีนํามาใชประมวลผลตองมีความคมชัด และมีสวนท่ี
ซอนทับกัน (Overlap) ขนาดภาพ 4,608 x 3,456 พิกเซล 

2) นําเขาภาพในโปรแกรม Pix4D ในแตละเท่ียวบินจะมีจํานวนภาพ 280-380 ภาพ 
3) ตั้งคาระบบพิกัด (Coordinate System) โดยเซ็ตคาระบบพิกัดเปน UTM WGS 84 
4) เลือกรูปแบบการตอภาพ โดยเลือกท่ี 3D maps เพ่ือใหไดขอมูลภาพสําหรับนําไปอางอิงทํา

แผนท่ีได  
5) การตั้งคา Keypoint, Point Cloud and Mesh, Output  
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6) เริ่มการประมวลผลภาพ โดย Output ท่ีได จะอยูในรูปแบบของ Orthophoto  ความ

ละเอียดของภาพ 2.5 เซนติเมตรตอพิกเซล 
7) ตรวจเช็ค Quality Report 
8) นําภาพท่ีประมวลผลแลว มาตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนงและปรับแกคาสี และ

ความถูกตองเชิงตําแหนงในโปรแกรมภูมิสารสนเทศ  
9) นําภาพท่ีปรับแกความถูกตองแลวจัดเก็บเปนฐานขอมูล เพ่ือใชในการจัดทําแผนท่ีตอไป 
ท้ังนี้ในการประมวลผลภาพแตละครั้ง ใชเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง/เท่ียวบิน ข้ึนอยูกับจํานวน

ภาพท่ีประมวลผล    
สําหรับการประมวลผลภาพในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี สามารถประมวลผล

ภาพไดท้ังหมด 173 เท่ียวบิน มีจํานวนภาพท่ีประมวลผล 47,759 ภาพ มาตราสวนแผนท่ีท่ีสามารถมองเห็น
รายละเอียดตนกระทอมและหลังคาเรือน คือ 1: 100 

 
สรุปขอมูลการประมวลผลภาพถายทางอากาศจากอากาศยานไรคนขับ 

หัวขอ เนื้อหา 
ขนาดของภาพ 4,608 x 3,456 พิกเซล 

ความละเอียดของภาพ ตอ Pixel (Pixel Size) 2.5 เซนติเมตรตอพิกเซล 
ขนาดไฟลภาพ 1 เท่ียวบิน 2.0 Gigabyte – 7.0 Gigabyte 

ขนาดไฟลภาพท้ังหมด 853 Gigabyte 
จํานวนภาพแตละเทียวบิน 280 ภาพ – 380 ภาพ 

จํานวนภาพท้ังหมด 47,759 ภาพ 
มาตราสวนแผนท่ี ภาพรวมท้ังหมด 1 : 10,000 

มาตราสวนแผนท่ีท่ีสามารถ ระดับสามารถมองเห็น
รายละเอียดตนกระทอมและหลังคาเรือน 

1: 100 

ขนาดไฟลแผนท่ี  1.55 Gigabyte 
ระบบพิกัดของภาพ WGS84 / UTM zone 47N (egm96) 

3.2 การวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการสํารวจพืชกระทอม 
3.2.1 การสํารวจภาคสนาม 

          ๑) การสํารวจขอมูลตนพืชกระทอมในชุมชน แตกตางจากการสํารวจพืชเสพติดชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ลักลอบปลูกในพ้ืนท่ีปาเขา พ้ืนท่ีสูง ท่ีหางไกล เพราะชาวบานปลูกใกลบานหรือในสวน การท่ีจะตองเขาสํารวจ
ขอมูลตองไดรับการยินยอมจากเจาของบาน หรือชี้ตําแหนงตนพืชกระทอม จึงตองออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
สํารวจ ไดแก การหาเครื่องมือท่ีเหมาะสม ข้ันตอนการสํารวจขอมูล ข้ันตอนการแยกแยะขอมูล การอบรมการใช
เครื่องมือ การอบรมการสํารวจขอมูล การชี้แจงชาวบานกอนดําเนินการสํารวจ การจัดกําลังทีมสํารวจขอมูล เปนตน 
เม่ือการสํารวจขอมูลเสร็จสิ้นตามโครงการศึกษาวิจัยฯ คนพบวา คณะศึกษาวิจัยฯ มีการประชุมและวางแผนพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการสํารวจพืชกระทอมอยางตอเนื่อง มีการเลือกใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมหลายอยาง เชน กลอง
ถายรูป เครื่องมืออานคาพิกัดจีพีเอส สายวัดความยาว ๑ เมตร ตลับสายวัดความยาว ๕ เมตร ทอเสาวัดความยาว 
๑๐ เมตร และกลองสองวัดความสูง โดยเฉพาะทอเสาและกลองสองวัดความสูง คณะศึกษาวิจัยฯ ไดพัฒนาข้ึนมา 
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เองเพ่ือใชในโครงการศึกษาวิจัยฯ มีการชี้แจงโครงการศึกษาวิจัยฯ ทําความเขาใจชาวบานและผูนําชุมชนกอน 
ดําเนินการสํารวจ จึงไดรับความรวมมืออยางดี ข้ันตอนการสํารวจขอมูล ในชวงแรกพบวามีปญหาการจัดกําลังทีม
สํารวจยังไมเหมาะสม มีการแบงทีมแยกสํารวจขอมูลแตขาดทีมอํานวยการท่ีทําหนาท่ีคอยประสานและสนับสนุน
ระหวางทีม พบปญหาการใชแบบบันทึกขอมูลท่ีไมเหมาะสมทําใหเก็บขอมูลไมครบถวน พบปญหาการเรียงลําดับ
การเก็บขอมูลพืชกระทอมรายตนของแตละทีมไมเปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหนํามาคัดแยกเกิดความสับสน ตอมา
จึงพัฒนาจัดกําลังทีมสํารวจใหม ปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลใหม และประชุมซักซอมทีมสํารวจใหปฏิบัติการสํารวจ
เก็บขอมูลรายตนรูปแบบเดียวกัน จึงสามารถดําเนินการไดจนเสร็จสิ้น 

          ๒) การประชุมทบทวนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันดวยกระบวนการ AAR (After Action 

Review) นับวามีประโยชนอยางมากชวยใหคณะศึกษาวิจัยฯ ไดรับทราบผลการปฏิบัติงานรวมกันและเม่ือแตละทีม

เจอปญหา สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณและนําไปสูการหาแนวทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได 

      ๓) ปญหาและอุปสรรคท่ีพบปญหาในระหวางการสํารวจ ไดถูกพัฒนาและแกไขจนสามารถดําเนินการ

ไดลุลวง สําหรับอุปสรรค/ขอจํากัดท่ีพบ ไดแก ชวงเชาชาวบานหรือแกนนําตองไปกรีดยาง จึงจําเปนตองเริ่ม

ดําเนินการสํารวจขอมูลประมาณ ๑๐ นาฬิกาเปนตนไป และชวงบายในบางวันจะมีฝนตกบอย  

      ๔) ขอเสนอแนะ : เม่ือมีการชี้แจงอบรมการใชเครื่องมือแลว จัดกําลังทีมสํารวจแลว ในระหวางท่ีเริ่ม

ดําเนินการพ้ืนท่ีใด ใหเริ่มตนข้ันตอนการสํารวจเก็บขอมูลแบบชาๆ เพ่ือใหทีมสํารวจไดคุยเคยเครื่องมือ วิธีการ เม่ือ

ชํานาญแลวจึงคอยกระชับเวลา เพ่ือลดปญหาความไมสมบูรณของขอมูลและการสับสนของคัดแยกขอมูล 

3.2.2 การสํารวจพืชกระทอมโดยใชอากาศยานไรคนขับ 
       การวิเคราะหในภาพรวม : การดําเนินงานบินถายภาพทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับ หรือ 

UAV พ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานีท่ีผานมา เปนบททดสอบอยางดีเยี่ยม ในการปฏิบัติภารกิจท่ีข้ึนอยู
กับขอจํากัดหลายๆดาน อาทิ ดานตัวอากาศยาน ท่ีมีขีดสมรรถนะในการบินใชเวลาไมเกิน 15 นาที  ดานกฎ
ขอบังคับท่ีทีมงาน UAV ตองพึงระวังผลกระทบท่ีเก่ียวของ  ดานตัวซอฟตแวรการประมวลผลตอภาพ เพ่ือ
ประมวลผลขอมูลภาพท่ีมีขนาดใหญมาก รวมถึงหวงเวลา และสภาพอากาศระหวางดําเนินการบันทึกขอมูลภาค
อากาศ เปนตน ซ่ึงทีม UAV ไดรวมกันดําเนินการและแกไขปญหา จนประสบความสําเร็จ ท้ังการบินถายภาพทาง
อากาศ การประมวลผลตอภาพ และการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน   จนกระท่ังไดขอมูลเพ่ือผลิตแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศจากอากาศยานไรคนขับ ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกพืชกระทอม บริเวณ ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  
เปนผลสําเร็จ และเปนแผนท่ีท่ีมีความถูกตองเท่ียงตรงเปนมาตรฐาน  ท้ังนี้ แมจะมิไดจบจากการศึกษาในสาขาดาน
ภูมิศาสตรหรือเก่ียวกับแผนท่ีโดยตรง แตทีม UAV สามารถศึกษา รวบรวม ทดลองดวยประสบการณและองค
ความรูตลอดจนคําแนะนําจากท่ีปรึกษาของผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาอยางยิ่ง ระบบการถายภาพทางอากาศโดยใช
อากาศยานไรคนขับแบบปกหมุน Multi-Rotor ยังเปนระบบท่ีคอนขางใหมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมี
ความรวดเร็ว  ดังนั้น ทีมงาน UAV ตองศึกษาพรอมปฏิบัติ เพ่ือประกอบการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จใน
ท่ีสุด 

 จากการบันทึกขอมูลภาพทางอากาศเพ่ือจัดทําแผนท่ีพืชกระทอมดังกลาวนั้น ทางทีม UAV ไดวิเคราะห
และประเมินแลว เห็นวา มีความคุมคาเปนอยางยิ่ง กลาวคือ นอกจากจะทําใหไดผลงานอันมีคุณคาและสามารถใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม และใชไดตามหวงเวลาปจจุบัน (Real time image) แลว   ยังทําใหคณะทํางาน 
ไดรับองคความรูและประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานการใช UAV 
ในภารกิจอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ท้ังนี้ ผลสําเร็จ กลาวคือ จากสถิติการดําเนินงานการบินถายภาพท่ีมีขีด
ความสามารถของอากาศยานไรคนขับท่ี 15 นาทีตอเท่ียว จํานวนวันเพียง 20 วัน เท่ียวบินอยูท่ี 173 เท่ียวบิน  
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ครอบคลุมพ้ืนท่ี 23.10 ตรม. ของพ้ืนท่ีปลูกตนกระทอม และไดแผนท่ีถายภาพทางอากาศท่ีมีความละเอียด 4,608 x 
3,456 พิกเซล  มาตราสวนแผนท่ี ภาพรวมท้ังหมด 1:10,000 มาตราสวนแผนท่ีท่ีสามารถ ระดับสามารถมองเห็น
รายละเอียดตนกระทอมและหลังคาเรือน 1:100 ความคุมคาตอไปข้ึนอยูกับผูท่ีตองนําแผนท่ีดังกลาวไปปรับใชงาน
ใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือนําไปตอยอดขยายผลการดําเนินงานตอไป  
        การวิเคราะหดานเทคนิคและการพัฒนาตอยอด : พบวาใชระยะเวลาคอนขางมากในการใช UAV 

เพ่ือบันทึกขอมูลพืชกระทอม ท้ังนี้ หากมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ อาทิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมท้ังอําเภอ ท้ังจังหวัด หรือท้ัง

ประเทศ ทางคณะวิจัยควรพัฒนาหรือจัดหา UAV ท่ีมีคุณภาพ สมรรถนะดี มีจํานวนท่ีมากกวาปจจุบัน และเปน

อากาศยานรุนท่ีทันสมัยท่ีสามารถบินไดระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน หรือเปลี่ยนรูปแบบของ UAV ใหเปนลักษณะปก

ตรึง (Fix-wing) ท่ีสามารถบินไดนานไดระยะทางหรือไดพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมมากข้ึนหรือมากกวา อากาศยานรูปแบบ

แบบ Multi-Rotor ท่ีใชอยูปจจุบัน หรือ คณะวิจัยอาจจะเปลี่ยนวิธีการถายภาพแบบ One Shot ตอพ้ืนท่ีตน

กระทอมในละหลังคาเรือน หรือพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีตนกระทอม หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบโดยใชUAV เพ่ือการตรวจสอบ

และติดตามสถานะของตนกระทอมในระดับตางๆ ท่ีมีขอประเด็นปญหา ตอกฏ ระเบียบ ขอตกลงหรือ ธรรมนูญ

หมูบาน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดเชนกัน  ท้ังนี้  สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ได

รวมมือกับ มหาวิทยาลัยฟารอีเทอรน เชียงใหม ไดพัฒนา UAV แบบปกบิน ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการศึกษาวิจัย ผาน

การทดสอบและปรับปรุงแกไข สําเร็จไปแลวกวารอยละ 70  ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชไดกับการดําเนินการการสํารวจ

ตนกระทอมเพ่ือจัดทําแผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญไดในอนาคต 

 อยางไรก็ดี จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา พบปญหาและอุปสรรคตอการใช UAV เพ่ือสํารวจและบันทึก

ขอมูลพืชกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษานํารองได ดังนี้ 

1. ดานการบิน 
1.1 สภาพอากาศปรับเปลี่ยนเร็วตลอดเวลา ท้ัง ฝน ลม หมอก  ทําใหตองปรับเปลี่ยนหวงเวลาการ

บิน และขอมูลในภาพบางชวงเวลาอาจพบจุดปญหาเรื่องแสงของการถายภาพทําใหภาพมีสภาพแสงไมเทากัน 
1.2 แสงแดด รอน แรง ท่ีมีผลกระทบตอสายตาโดยตรง และการมองตัวอากาศยานฯ บนฟา 
1.3 จุด Ground control Station บางจุดหาพ้ืนท่ีบินยาก เพราะเปนจุดท่ีมีตนไมหรือตนยางท่ีสูง

ใหญ บังสัญญาณ การสื่อสารระหวางตัวอากาศยานและอุปกรณควบคุม และ Monitor และบางจุดเปนพ้ืนท่ีปารก
ทึกเขาดําเนินการลําบาก 

1.4   สัญญาณวิทยุท่ีใชบังคับอากาศยานไรคนขับถูกรบกวนดวยเสาสัญญาณอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี

ปฏิบัติงาน ทําใหมีปญหาในการควบคุมและถายภาพ  

1.5 อากาศรอนทําใหมอเตอร  รีโหมดคอนโทรลหรือ Tablet (แท็บเล็ต) รอนเร็ว ตองหยุดพักการบิน 
1.6 ขอจํากัดเวลาบินข้ึนกับแบตเตอรี่ ซ่ึง Drone บินไดเวลาจํากัด 1 เท่ียวบิน (13.30 นาที+1.30

นาที)  
1.7 นกประจาํถ่ิน บินไลอากาศยานฯ ปกปองถ่ิน หวั่นเกิดอันตราย 

2. ดานการประมวลภาพ 
2.1 เนื่องจากโปรแกรมประมวลตอภาพ เปนรุนทดลองใช 15 วัน (Trial version) ครบกําหนด

จะตองสมัครใหม การใชงานยังไมเต็มประสิทธิภาพ และคาโปรแกรมลิขสิทธิ์เต็มมีราคาสูง ทําใหมีขอจํากัดในการใช 
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งาน หรือใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพทําใหการตอภาพ Fail หรือบางรูปภาพจับจุด GCP ระหวางกันไมไดจึงทําให

เกิด Error (ตอภาพไมเต็ม) 

2.2 ตองใชฮารดแวร ท่ีมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพท่ีสูง  ในการประมวลผลภาพแตละครั้ง 

3. ดานการจัดทําแผนท่ี  

3.1 โปรแกรมมี function ท่ีซับซอน ตองใชเวลาในการดําเนินการ 

3.2 ขนาดไฟลขอมูลมีเนื้อท่ีใหญมาก จึงจําเปนตองมีอุปกรณในการจัดเก็บท่ีมีขนาดความจุท่ีใหญตาม

ไปดวย 

3.3   บางพ้ืนท่ีของแผนท่ีขอมูลจากดาวเทียมท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนํามาปรับจุดบังคับภาคพ้ืนดิน 

(Ground Control Point) : GCP มีขอมูลพ้ืนท่ีท่ียังไมไดอัพเดทและมีความละเอียดนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ

ขอมูลภาพถายจาก UAV ทําใหกระบวนการปรับแกเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) ยากลําบากมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาและพัฒนาการใช UAV เพ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ 
1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาการใชประโยชนจาก UAV : เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรมี

การศึกษาและพัฒนาตอเนื่องในการนํา UAV ไปใชประโยชนในหลากหลายมิติ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.  อาทิ การสํารวจและติดตามเพ่ือควบคุมการปลูกพืชเสพติด โดยเฉพาะ
เฮมพ ท่ีมีการอนุญาตใหปลูกไดตามกฎกระทรวง เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559  การใช UAV เพ่ือสนับสนุนในมิติดานการ
ปราบปราม ท้ังการคาและการลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน หรือสนับสนุนเจาหนาท่ีในการเขาปดลอมตรวจ
คนเปาหมายสําคัญตางๆ  

2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช UAV : อาทิ กองทัพอากาศ  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  ซ่ึงมีองคความรูท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบการใช
อากาศยานไรคนขับในการปฏิบัติงานยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอนาคต 

3) การใชประโยชนขอมูลภาพถายทางอากาศดวย UAV รวมกับขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําฐานขอมูลให
เปน Big data : ขอมูลภาพถายทางอากาศจาก UAV สามารถนําไปใชประกอบเปนขอมูลผลิตเปนแผนท่ี เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจไดหลากหลายและมีความเปนขอมูลปจจุบัน (Real Time data) มากกวาแผนท่ีขอมูลจากดาวเทียม  อีกท้ัง
เปนขอมูลเชิงภาพท่ีมีความละเอียดสูงกวา  ทําใหการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับสภาพพ้ืนท่ี ภูมิประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ในพ้ืนท่ีมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน ดังเชน การใชฐานขอมูลจากแผนท่ีภาพถายทาง
อากาศประกอบการสํารวจพืชกระทอม พ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  และอาจเชื่อมตอขอมูล
กับหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาล รวบรวมฐานขอมูลเปน Big Data ทุกหนวยงานสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได
ในอนาคต  

4) การจัดทําคูมือท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดทําขอมูลภาพถายทางอากาศดวย UAV และหลักสูตรท่ี
เก่ียวของ : สพส. จะจัดทําคูมือ หรือหลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางสําหรับบุคลากรท่ีสนใจ หรือบุคคลากรท่ีไดรับ
มอบหมายหนาท่ีการจัดทําแผนท่ีภาพถายโดยอากาศยานไรคนขับเพ่ือการสํารวจพืชเสพติด นําไปศึกษาและใช
ประโยชนไดตอไปในภารกิจท่ีแตกตางกัน 

5) การจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชเสพติดออนไลน : สพส. จะจัดทําระบบ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชเสพติดออนไลนเพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน และเพ่ือการใชประโยชนแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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6) การพัฒนาและตอยอดการเพ่ือใชประโยชนจากขอมูลภาพถายท่ีไดจากอากาศยานไรคนขับ เพ่ือการ

สํารวจและควบคุมการปลูกพืชเสพติดใหครอบคลุมพืชเสพติดทุกชนิดอยางเหมาะสม อาทิ แผนท่ีพืชกระทอม และ
แผนท่ีภาพถายทางอากาศเพ่ือควบคุมการปลูกเฮมพ เพราะปจจุบัน สามารถขออนุญาตปลูกไดโดยใหหนวยงานรัฐ
เปนผูรวบรวมรายชื่อเกษตรกรเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข 

7) การบํารุงรักษาสภาพของตัวเครื่องอากาศยานไรคนขับและอุปรกรณท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูล
ภาพถายทางอากาศ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนอะไหลท่ีใชงานหนักในระยะเวลาใหเหมาะสม 
เพ่ือใหเครื่องอยูในสภาพท่ีสมบูรณพรอมใชตลอดเวลา 

8) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรูความสามารถกาวทันเทคโนโลยีการผลิตแผนท่ีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในดานการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

9) การจัดหาโปรแกรม Pix4d mapper รุนท่ีมีลิขสิทธิ์ฉบับเต็ม หรือโปรแกรมผลิตและประมวลผล
ขอมูลภาพถายทางอากาศ ทดแทนโปรแกรมรุนทดลองใช 15 วัน ท่ีมีอยู เพ่ือใหการปฏิบัติงานประมวลผลภาพมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

  
เตรียมการกอนสํารวจและบันทึกขอมูลทางอากาศดวย UAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางภาพถายทางอากาศจาก UAV แสดงตําแหนงตนกระทอมในชมุชน 
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3.3 ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษา 
     3.3.1 การจัดทําขอมูลแผนท่ีแสดงตําแหนงปลูกพืชกระทอมพ้ืนท่ีศึกษา : เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
และบันทึกขอมูลเชิงภาพจาก UAV มาประยุกตใชรวมกับขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีไดจากฐานขอมูลภาคพ้ืนดิน เพ่ือ
พิสูจนทราบตําแหนงของตนกระทอมและรายละเอียดของผูครอบครอง จากนั้น จึงนํามาจัดทําเปนเอกสารชุด
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอมในพ้ืนท่ีนํารองจํานวนท้ังสิ้นหกหมูบาน พรอมจัดทําแผนท่ีระดับอําเภอ ตําบล 
และรายหมูบานดังตัวอยางภาพขางลาง ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนตอการตรวจสอบและติดตามสถานะของตนกระทอม
อยางตอเนื่องเปนระยะตอไป ในระบบการจัดเก็บและบันทึกสถานะของตนกระทอมดังกลาว 
 
 

 
 

ตัวอยางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอมรวมกับขอมูลภายถายจาก UAV บานดอนทราย ม.4 ต.น้ําพุ  
อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธาน ี
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ตัวอยางแผนท่ีรายหมูบาน บานดอนทราย ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธาน ี
 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4   

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยตามแผนปฏิบัติการเพ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมพ้ืนท่ีนํารอง ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร 
จ.สุราษฎรธานใีนปงบประมาณ 2561 พบวา แมจะมีขอจํากัด ปญหาและอุปสรรค อาทิ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
บริบทของชาวบานในชุมชนตามวิถีซ่ึงไมสอดรับกับหวงระยะเวลาปฏิบัติภารกิจของคณะวิจัย เปนตน อยางไรก็ดี 
คณะวิจัยสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามข้ันตอนในแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมายและหวงเวลาท่ี
กําหนดไว ท้ังนี้ สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคของการวิจัย 
1.1 การจัดทําฐานขอมูลตนกระทอม : พบวาข้ันตอนการบันทึกจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือนําไปสูคัด 

แยกขอมูล มีความคาดเคลื่อนไมตรงกันบางขอมูล เชน เลขท่ีบานบันทึกผิด บันทึกหมายเลข Waypoint ของพิกัด
ตนกระทอมสลับกัน รูปถายตนกระทอมสลับกัน ไมบันทึกความสูงของตําแหนงวัดขนาดขอมูลตนกระทอม เปนตน 
ท้ังนี้ คณะวิจัยไดดําเนินการปรับแกและปรับปรุงขอมูลท้ังเชิงตําแหนงและเชิงพ้ืนท่ีใหมีความถูกตองสามารถเปน
ขอมูลอางอิงไดกับฐานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน
เพ่ือจัดทําฐานขอมูลตนกระทอมในพ้ืนท่ีนํารองอ่ืนตอไป  รวมถึงการพัฒนา Application การผลิต Barcode แสดง
พืชกระทอมรายตนเพ่ืองายและสะดวกตอการตรวจสอบ 
      1.2 บางสถานการณและบางหมูบาน มีความจําเปนตองปรับกระบวนการสํารวจขอมูลใหมีความเหมาะสม ทํา
ใหบางข้ันตอนขาดความชัดเจนและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน : ท้ังนี้ คณะผูวิจัยเห็นวาเปนปรากฏการณปกติ
เนื่องจากความหลากหลายของลักษณะชุมชนแตละชุมชน แมจะมีวิถีชีวิตคลายคลึงกัน แตยังคงมีความแตกตางและ
ลักษณะของวิถีชีวิต ตลอดจนการสื่อสารและการถายทอดเพ่ือทําความเขาใจกับชุมชน ซ่ึงสงผลตอการรับรูและ
เขาใจกระบวนการสํารวจขอมูลพืชกระทอมเชนกัน 
      1.3 สภาพอากาศท่ีแปรปรวน : ดวยหวงการศึกษาวิจัยเปนหวงฤดูฝน สงผลใหในบางครั้ง  คณะวิจัยไมสามารถ
เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีได โดยเฉพาะการใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือบันทึกภาพถายทางอากาศ อยางไรก็ดี สามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนและครอบคลุมท้ังหกพ้ืนท่ีบานนํารอง 

 2. ขอเสนอแนะ 
     2.1 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอม : ท้ังนี้หมายรวมถึงขอมูลภาพถายทางอากาศท่ีได
จากอากาศยานไรคนขับ (UAV) ดวย แมจะมีความถูกตองสมบูรณ แตคณะวิจัย ยังคงตองนําขอมูลดังกลาวมา
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือนํามาใชรวมกับฐานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ หากจะตองมีการนําไปเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหศึกษาเชิงพ้ืนท่ีและศักยภาพท่ีเหมาะสมของพืชกระทอมท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในชุมชน รวมถึงการนําไป
วิเคราะหรวมกับขอมูลการเกิดอาชญากรรมหรือสุขภาวะท่ีเก่ียวของตอไป และท่ีสําคัญยิ่งคือ การจัดทําระบบ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพืชกระทอมซ่ึงจะเปนตนแบบสําหรับหนวยงาน/ภาครัฐท่ีมีภารกิจดานการดูแลควบคุมพืช
กระทอมภายหลังการประกาศใชประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหมในอนาคตอันใกลนี้ 
    2.2 ขอมูลจากการสรุปการปฏิบัติงานประจําวันดวยกระบวนการ AAR สามารถนําไปผลิตเปนคูมือกระบวนการ
สํารวจขอมูลพืชกระทอม สําหรับใชในพ้ืนท่ีอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถพัฒนาการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
   2.3 การดําเนินงานตอเนื่องเม่ือการวิจัยสิ้นสุด : เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนของความพยายามท่ีจะ
สํารวจ รวบรวม และบันทึกขอมูลตนกระทอมในชุมชน ซ่ึงนับเปนการศึกษาวิจัยครั้งแรกของประเทศไทย ท่ีมีการขอ
อนุญาตวิจัยและสํารวจอยางมีระบบมีข้ันตอน ภายใตการอนุญาตใหดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะไดขอมูลตนกระทอมและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของแลว ยังสงผลให 
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ทําใหคณะวิจัยไดรับขอมูลสําคัญ และมองเห็นความตอเนื่องท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลดี
ตอการควบคุมพืชกระทอมโดยใหชุมชนมีสวนรวม ภายใตแผนประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติดและการเกิดความ
ยั่งยืนของการควบคุมแกไขปญหาพืชกระทอมในระดับชุมชนท่ีเปนรูปธรรม  ดังนั้น คณะวิจัย จึงเห็นควรใหมีการ
ศึกษาวิจัยตอเนื่อง โดยเฉพาะความเก่ียวเนื่องของพืชกระทอมกรณีในมิติของความเปนพืชสมุนไพร พืชในวิถีชีวิต 
และความสัมพันธกับสุขภาวะระหวางผูใชใบกระทอมแบบดั้งเดิม หรือใชแบบผสมผสานในทางท่ีผิด รวมถึงการกอ
เกิดอาชญากรรมระดับพ้ืนท่ี  และท่ีสําคัญคือ ในมิติการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะการมีกลไกสําคัญท่ี
สอดคลองกับสมัชชาสุขภาพและสุขภาวะของมนุษย ในรูปแบบ “ธรรมนูญชุมชน” ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีมีบทบาทตอ
การขับเคลื่อนวิธีการและแนวทางการควบคุมพืชกระทอมของชุมชนในทุกมิติ ซ่ึงจากการดําเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ีนํา
รองพบวา มีแนวโนมของการประสบความสําเร็จโดยใชกระบวนการตามวิถีแหง “ธรรมนูญชุมชน” ซ่ึงคณะวิจัยเห็น
วาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนจุดเริ่มตนของการควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชนมีสวนรวมตามขอตกลง/มติท่ีตั้งไวรวมกัน
และยังสามารถเปนตนแบบและศูนยการเรียนรูเพ่ือควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชนของประเทศไทยตอไปไดอีกดวย  
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในมิติของตนกระทอม ซ่ึงไดรับการอนุญาตครอบครองเพ่ือดําเนินการภายใต
โครงการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะวิจัยเห็นควรวา 
เนื่องจาก ผลจากการศึกษาวิจัยซ่ึงสงผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชนภายใตธรรมนูญชุมชนซ่ึงใน
พ้ืนท่ีเปนผูรวมกําหนดกฎระเบียบรวมกัน ท้ังนี้ เนื่องจากใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 นี้ และ
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีตอการควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงเห็นควรดําเนินการขอตอ
อายุเพ่ือดําเนินการศึกษาตอเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธรรมนูญชุมชน
เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษานํารองเดิม รวมถึงการประเมินผลความเปนไปไดในการจัดทําเปนรูปแบบ
การควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมของชุมชนภายใตธรรมนูญชุมชนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสามารถนําไปเปน
ตนแบบเพ่ือขยายผลในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาพืชกระทอม และเพ่ือเปนแนวทางประกอบการเปนกลไก/กระบวนการท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานภายใตทิศทางของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหมเก่ียวกับพืชกระทอมอีกดวย 
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แบบบันทึกตนกระทอม หมูที่       บาน       

X Y

ระยะหางจากตน

(เมตร)

ความสูงจุดวัด

 (เซนติเมตร)
มุมบน มุมลาง

ความสูงของตน 

(เมตร)

เสนรอบวง

(เซนติเมตร)

ความสูงที่วัด

(เซนติเมตร)
หนาบาน หลังบาน ขางซาย ขางขวา รหัส GPS AccuracyGPS

Lat Long

ลําดับ บานเลขที่ ตนที่ Photo

การวัดความสูงของตนกระทอม การวัดรอบวงตนกระทอม ตําแหนงที่ตั้งตนกระทอมรหัสตน

กระทอม 

Qrcode



 
 

หมู........บานเลขท่ี............ 

แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพืชกระทอม 

สมาชิกในครอบครัว 
ชื่อ-สกุล รหัส ปชช. อายุ ใชกระทอมแบบใด สาเหตุการใช 

     
     
     
     
     
     

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
1.1)  เพศ    1 ชาย  2 หญิง   อายุ..............ป                         
1.2)  อาชีพ  1  เกษตรกรรม  2  ประมง  3  อุตสาหกรรม     

    4  รับจาง         5  อ่ืนๆ ระบุ ............................     
1.3)  ใชใบกระทอมมาแลว ..................... ป 

      1.4)  จํานวนใบตอการเค้ียว ....................ใบ 
      1.5)  คายชานหรือไม ................................ 
      1.6)  เค้ียวกระทอมพรอมกับเครื่องดื่มอะไร ......................... 
2.  ขอมูลทัศนคติตอการใชพืชกระทอม   
    2.1) ทานเคยใชประโยชนจากใบกระทอมหรือไม 
        0  ไมเคย    1  ยังคงใชอยู   2  เคยใช แตหยุดใชแลวเพราะ............................................................ 
    2.2) วิธีการใชใบกระทอมท่ีทานเคยเห็นหรือเคยใช       
       1  เค้ียวใบสด  2  เค้ียวใบแหง   3  ใชใบสดหรือตากแหง ใชชงชา   
       4  อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
    2.3) ชนิดของใบกระทอมท่ีใช คือ  
       1 กานเขียว      2 กานแดง     3 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
    2.4) สาเหตุท่ีทานเคยใชใบกระทอมเพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1  อยากทํางานไดทนนานข้ึน   2  ทํางานสูแดดได      3  อยากลอง     4  ใชเพ่ือแกอาการ
เหนื่อยลา 
5  ใชแกงวงนอน 6  ใชรักษาโรค / อาการเจ็บปวย ระบุ .................................................. 
7  ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช ระบ(ุสารฯท่ีเคยใช) ................................................................................... 

 2.5)  ทานเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากลําตนกระทอม  โดยวิธี
....................................................................................สาเหตุท่ีใชเพราะ....................................................... 

 2.6) ทานเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากสวนอ่ืนๆ ของกระทอม ไดแก
...........................................................................โดยวิธ.ี............................................................................... 

สาเหตุท่ีใชเพราะ ................................................................................................................................................. 



 
 

 2.7) ทานเคยทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชใบกระทอมหรือการปลูกตนกระทอมอยางไรบาง                          
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      0  ไมทราบ                                                    1  เคยมีผูใชใบกระทอมถูกจับ 
      2  เคยมีการสั่งโคนและหามปลูกตนกระทอมในหมูบาน  3  เคยไดยินขาวการจับกุมผูปลูกและคาขายใบ
กระทอม 
2.8)     ทานคิดวาพืชกระทอมมีประโยชนหรือโทษมากกวากัน 
       1มีประโยชนมากกวาเพราะ.................................................................................................................... 
       2มีโทษมากกวาเพราะ............................................................................................................................ 

 
3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชพืชกระทอมในหมูบาน 
    3.1) สาเหตุท่ีคนหมูบานของทานใชใบกระทอมเพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1 อยากทํางานไดทนนานข้ึน   2 ทํางานสูแดดได      3 อยากลอง     4  ใชเพ่ือแกอาการ
เหนื่อยลา 
  5  ใชแกงวงนอน                 6  ใชรักษาโรค / อาการเจ็บปวย ระบุ .............................................. 
  7  ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช ระบุ(สารฯท่ีเคยใช) ................................................................................... 
  8  ใชผสมเครื่องดื่ม 4x100 

   3.2) ใบกระทอมท่ีพบในหมูบานมาจากท่ีใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1  ปลูกไวใชเองท่ีบาน/สวน                     2  ซ้ือจากรานคาในหมูบาน 
  3  ซ้ือจากรานคานอกหมูบาน                    4  อ่ืนๆ ระบุ.................................................................  

    3.3) ราคาใบกระทอมในพ้ืนท่ี (ระบุหนวยวัด เชน บาท/ใบ, บาท/กิโลกรัม, บาท/ตน เปนตน) 
ใบกระทอมสด   แบบขายปลีกราคา.......................................   ขายสง......................................... 
ใบกระทอมแหง  แบบขายปลีกราคา......................................   ขายสง......................................... 

    3.4) การใชใบกระทอมภายในหมูบานกอใหเกิดผลกระทบใดบางภายในหมูบานของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        1  พืชกระทอมไมกอโทษตอผูใช ไมสิ้นเปลืองไปซ้ือยาอ่ืนมาทดแทน ทํางานไดนาน สุขภาพแข็งแรง 
        2  ใชไปนานๆ   ใหโทษตอสุขภาพผูใชถากินจนติดเกิดอาการลําไสอุดตันปวดกระดูกเบื่ออาหารนอน 
                ไมหลับ 
        3  ไมสรางปญหาตอสังคมและชุมชน เนื่องจากคนท่ีใชกระทอมไมระราน กอความเดือดรอนผูอ่ืนเหมือน

ยาบาและสุรา 
        4  เยาวชนในหมูบานจะใชกระทอมในทางท่ีผิด(เชนผสมเปน 4x100) กอใหเกิดปญหาตอครอบครัวและ 
                ชุมชน 
   3.5) ทานอยากใหในหมูบานของทานยังคงมีและรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบานตอไปหรือไม 
        1อยากใหยังคงมีตนกระทอมอยูเพราะ........................................................................................................ 
     
        2ไมอยากใหมีตนกระทอมในหมูบานเพราะ................................................................................................. 
     
 
 
 
 
 



 
 

มีตอดานหลัง 
 
4. แนวทางการควบคุมพืชกระทอมแบบมีสวนรวมของชุมชน 

4.1 ทานคิดวาคนในหมูบานสามารถชวยกันสอดสองดูแลการใชใบกระทอมโดยใชแนวทางการควบคุมพืช
กระทอมแบบมีสวนรวมของชุมชนไดหรือไม เพราะเหตุใด  
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

4.2 หากพบการนําใบกระทอมในหมูบานออกไปขาย/แลกเปลี่ยน นอกพ้ืนท่ีทานจะทําอยางไร 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถามเปนอยางสูง 

                                                                              
สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
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