บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของเรือ่ ง
กรุงเทพมหานคร โดยสานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลด้ านต่าง ๆ
จากสานัก สานักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการสารวจภาคสนาม โดยมีการสรุปและจัดทาเป็ น
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานครประจาปี ไว้ อย่างต่ อเนื่อง ข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะจัดเก็บใน
รูปตารางข้ อมูล (Table) แผนภูมิ (Graph) และข้ อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) จาก
การศึกษาเบื้องต้ นพบว่าข้ อมูลที่จัดเก็บบางส่วนเป็ นข้ อมูลอ้ างอิเชิง งตาแหน่ง เช่น จานวนประชากรในแต่
ละเขต อ้ างอิงข้ อมูลเชิงตาแหน่งคือพื้นที่เขต จานวนผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลอ้างอิงข้ อมูลเชิงตาแหน่งคือ
ตาแหน่งโรงพยาบาล
รายได้ ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยและการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจาแนกตาม
สานักงานเขตอ้ างอิงข้ อมูลเชิงตาแหน่งคือตาแหน่งสานักงานเขต เป็ นต้ น ทั้งนี้ในด้ านการจัดทาแผนที่แล้ ว
ข้ อมูลข้ างต้ นสามารถนามาแสดงในรูปแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic
Information System) ได้ โดยตรง ซึ่งผลการนาเสนอในรูปแผนที่ สามารถทาให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูลเข้ าใจ
ปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นในแต่ละพื้นทีได้่ ชัดเจนขึ้น สามารถนาไปใช้ งานสนับสนุนการวิเคราะห์กาหนดแนว
ทางการตัดสินใจด้ านการบริหารและจัดการเมืองกรุงเทพมหานครได้ ระดับ

s
i

g
2

m
o
c
.

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครซึ่งมีบทบาท หน้ าที่ และมที รัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารเทศภูมิศาสตร์
โดยตรง
พิจารณาเห็นว่า ควรนาเอาแนวคิดและข้ อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาและ นาเสนอข้ อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS โดยเบื้องต้ นควรศึกษาขบวนการ ขั้นตอนดาเนินการรวบ
ทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อจัดทาชุดคาสั่งประยุกต์สาหรับการนาเสนอข้ อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS ให้ เป็ นรูปธรรม

o
e

G

ทั้งนี้ การพัฒนาชุดคาสั่งประยุกต์ ได้ ใช้ ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นแบบ
และเป็ นฐานในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะสามารถนาไปกาหนด
แนวทาง ขบวนการและขั้นตอนการดาเนินการให้ สามารถพัฒนาชุดคาสั่งประ ยุกต์เพื่อการการนาเสนอ
ข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS โดยคาดว่าจะสามารถนาไปใช้เป็ นโปรแกรม
ต้ นแบบสาหรับข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในปี ต่อ ๆ ได้ ด้วย

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการนาเสนอข้ อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูป
แผนที่ด้วยระบบ GIS
2. เพื่อศึกษาแนวทางและขั้นตอนการนาเสนอข้ อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่
ด้ วยระบบ GIS ในปี ต่อ ๆ ไป

การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต พื้นที่ 1,568 ตารางกิโลเมตร
2. ศึกษาเฉพาะข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545
3. เนื่องจากเป็ นระบบที่เกิดขึ้นใหม่ ความต้ องการระบบจึงเป็ นความเหมาะสมในการนาข้ อมูล
สถิติมานาเสนอในรูปแผนที่มากกว่าความต้ องการพัฒนาระบบเพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดจาก
ระบบงานเดิม

1.4 การสารวจวรรณกรรม
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ปรากฏการณ์ของเมืองกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เมือ งที่เป็ นศูนย์กลางของประเทศ เมืองที่สะสมปัญหา ซึ่งผู้บริหารเมือง และ
ประชากรในเมืองต้ องช่วยกัน พัฒนา ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้น ปรากฏการณ์
ของเมืองกรุงเทพเป็ นปรากฏการณ์ด้านความต้ องการการพัฒนา ปรากฏการณ์ท่กี ่อให้ เกิดปัญหาทาให้
นักบริหารจัดการเมืองต้ องจาแนกกลุ่มข้ อมูลเป็ นหมวดหมู่ เพื่อการนามาใช้ เป็ นฐานในการวางแผนและ
ปฏิบัติงานด้ านพัฒนา ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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ปรากฏการณ์ท่เี ด่นชัดในเมืองกรุงเทพฯ มีกล่าวไว้ ในเอกสาร “เกณฑ์การวางผังเมืองของสานัก
ผังเมือง”(ปัจจุบันคือกรมโยธาธิการและผังเมือง) ซึ่งสอดคล้ องกับความเห็นของนักผังเมืองหลายท่าน
ที่กล่าวไว้ ในการอบรมการวางแผนและผังกายภาพสาหรับนักวางแผนระดับท้องถิ่น คือ
1. ปรากฏการณ์ด้านประชากรและสังคม ทั้งในด้ าน จานวน ลักษณะ และปัญหาสังคม
2. ปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งทาให้ เกิดกลุ่ มอาชีพ กาลัง
แรงงาน การมีงานทา และรายได้ ครอบครัว
3. ปรากฏการณ์ด้าน Central Business District and Neighborhood เช่น การเติบโตของการ
ค้ าขาย ธุรกิจ ความต้ องการพื้นที่ค้าขาย ความเหมาะสมที่ต้งั
4. ปรากฏการณ์ด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบกับเมืองและสิ่งแวดล้ อม
5. ปรากฏการณ์ด้านที่อยู่อาศัย เช่น การขาดแคลน ความเสื่อมโทรม ความสัมพันธ์กบั การ
เดินทางไปทางาน การใช้ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
6. ปรากฏการณ์ด้านเกษตรกรรม เช่น ปัญหาที่เกิดกับพื้นที่ การเกษตร การกาหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรม
7. ปรากฏการณ์ด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น สภาพข องการจราจรและการขนส่งในปัจจุบัน
ปัญหาแนวทางแก้ ไขและความต้ องการสาหรับอนาคต
8. ปรากฏการณ์ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น ปัญหา แนวทางแก้ ไข ความต้ องการในอนาคต
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จากปรากฏการณ์ข้างต้ น พบว่า ปัญหาเมืองเป็ นปรากฎการณ์ท่เี ห็นได้ เด่นชัดมากที่สดุ ได้ แก่
ปัญหาลักษณะการเติบโตของเมือง ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาผลกระทบแวดล้ อมที่ก่อความเดือดร้ อน
ราคาญ ปัญหาการจราจรขนส่ง ปัญหาการขาดสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัญหานา้ ท่วม ปัญหาการใช้
ที่ดินและปัญหาอื่นๆ โดยกรุงเทพมหานครจาเป็ นต้ องวางแผนป้ องกันและแก้ ไขโดยเร่งด่วน ตลอดจน
การนาเสนอข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS
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ต้ องมีแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและต้ องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเมืองควรต้ องสอดคล้ องกับแผนที่วางไว้
กลุ่มข้อมูลสาหรับการบริหารและจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณากลุ่มข้ อมูลสาหรับการบริหารและจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถพิ จารณา
ได้ จากกลุ่มแผนสาขา กลุ่มยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครแต่ละฉบับ เนื่องจาก การบริหาร
และจัดการเมืองกรุงเทพมหานครมีการวางแผนและจัดทาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยกรุงเทพมหานครได้ จัดทาแผนพัฒนากรุงเทพมหา นคร
มาแล้ ว จานวน 6 ฉบับ และเมื่อพิจารณาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน
พบว่าแต่ละฉบับมีการกาหนดการพัฒนาเมืองไว้ แต่ละด้ าน ซึ่งมีความสอดคล้ องและแตกต่างกันไปตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองและนโยบายการบริหารเมืองในแต่ละช่วงเวลา
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ตารางที่ 1.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ฉบับที่
จานวนแผนสาขา
แผนสาขาหรือยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 1
5
1. แผนพัฒนาการใช้ ท่ดี ินและระบบสาธารณูปโภค
(พ.ศ. 2520-2524)
2. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้ อม
3. แผนพัฒนารายได้ ของกรุงเทพมหานคร
4. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
5. แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 2
11
1. แผนพัฒนาการป้ องกันนา้ ท่วม การระบายนา้
(พ.ศ. 2525-2529)
และกาจัดนา้ เสีย
2. แผนพัฒนาสังคม
3. แผนพัฒนาการรักษาความสะอาด
4. แผนพัฒนารายได้
5. แผนพัฒนาการศึกษา
6. แผนพัฒนาการบูรณะและปรับปรุงเมือง
7. แผนพัฒนาระบบการบริหารกรุงเทพมหานคร
8. แผนพัฒนาการใช้ ท่ดี ินและระบบจราจร
9. แผนพัฒนาการสาธารณสุข
10. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้ อม
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 3
5
1. แผนพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
(พ.ศ. 2525-2529)
2. แผนพัฒนาการใช้ ท่ดี ินระบบจราจรและสาธารณูปโภค
3. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการสังคม
4. แผนพัฒนาการบริหารและการปกครอง
5. แผนพัฒนาฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ต่อ)
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2535-2539)

5

ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2540-2544)

6

ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)

8
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1. แผนสาขาสิ่งแวดล้ อม
2. แผนสาขาการใช้ ท่ดี ิน ระบบจราจรและ
สาธารณูปโภค
3. แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
4. แผนสาขาการบริหารและการปกครอง
5. แผนสาขาการคลัง
1. แผนสาขาผังเมืองและการใช้ ท่ดี ิน
2. แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
3. แผนสาขาการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค
4. แผนสาขาการบริหารและการปกครอง
5. แผนสาขาสิ่งแวดล้ อม
6. แผนสาขาการคลัง
1. การพัฒนาด้ านการบริหารและการปกครอง
2. การพัฒนาด้ านการคลัง
3. การพัฒนาด้ านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
4. การพัฒนาด้ านการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค
5. การพัฒนาด้ านผังเมืองและการใช้ ท่ดี ิน
6. การพัฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อม
7. การพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การพัฒนาด้ านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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ในขณะที่การจัดทาข้ อมูลสถิติรายปี กรุงเทพมหานคร มีการแบ่งกลุ่มไว้ เป็ นหมวด ๆ ซึ่งหากนา
กลุ่มข้ อมูลสถิติของแต่ละปี มาเปรียบเทียบกัน จะพบว่ากลุ่มข้ อมูลไม่แตกต่างกันมากมีเพียงบางปี ที่มี
การจัดกลุ่มข้ อมูลแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตามเมื่อนาเอากลุ่มข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ใน 3 ปี คือ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540
และพ.ศ. 2545 มาเปรียบเทียบกัน พร้ อมทั้งพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการข้ อมูล แสดงให้ เห็นว่า
ถึงแม้ กลุ่มข้ อมูลมีความแตกต่างกันบางส่วนแต่ รายการข้ อมูลทั้งหมดแตกต่างกันน้ อยมาก (ตาราง1.2)
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ตารางที่ 1.2 หมวดข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2535
ประชากร
สาธารณสุข
การใช้ ท่ดี ิน ระบบจราจรและ
สาธารณูปโภค

พ.ศ. 2540
ประชากร
สาธารณสุข
การใช้ ท่ดี ิน ระบบจราจรและ
สาธารณูปโภค

สิ่งแวดล้ อม
การศึกษา
สวัสดิการสังคม
การบริหารและการปกครอง
สาธารณภัย
การคลัง
การเลือกตั้ง

สิ่งแวดล้ อม
การศึกษา
สวัสดิการสังคม
การบริหารและการปกครอง
สาธารณภัยและอุบัติภัย
การคลัง
การเลือกตั้ง
เศรษฐกิจและสังคม

1.5 วิธีการศึกษา

g
2

การจราจร-การขนส่ง และ
สาธารณูปโภค
ผังเมืองและการใช้ ท่ดี ิน
สิ่งแวดล้ อม
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การบริหารและการปกครอง
การคลัง

ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

วิธกี ารศึกษาแบ่งเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย
1. ศึกษาระบบงานปัจจุบัน
- บทบาท หน้ าที่ และทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ระบบงานปัจจุบัน
- ความต้ องการใช้ ระบบงานเพื่อนาเสนอข้ อมูลด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่
2.1 กรอบแนวคิดของระบบงานใหม่
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบการนาเสนอสารสนเทศในรูปแผนที่เบื้องต้ น
2.3 การเชื่อมโยงข้ อมูลสถิติกบั ข้ อมูลเชิงตาแหน่ง (Spatial Data)
2.4 การออกแบบ System Flow Diagram
2.5 การออกแบบ Data Flow Diagram
2.6 การออกแบบ ER-Diagram
2.7 การออกแบบส่วนแสดงผลข้ อมูล
2.8 พจนานุกรมข้ อมูล(Data Dictionary)
2.9 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
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1.6 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
่
1. สามารถนาเสนอข้ อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูปแผนทีในระบบ
GIS ได้ อย่างเหมาะสม
2. ส่งเสริมการนาข้ อมูลสถิติกรุงเทพมหานครมาใช้ ในงานเชิงวิเคราะห์มากขึ้น
3. สามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนาระบบงานการจัดเก็บและนาเสนอข้ อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 ได้ ทนั ที
4. สามารถนาผลการศึกษาไปเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดเก็บและนาเสนอข้ อมูลสถิติ
ประจาปี ของกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ในปี ต่อๆ ไป

o
e

G

s
i

g
2
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