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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของเรือ่ง 

กรุงเทพมหานคร โดยส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง  ๆ

จากส านัก ส านักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจภาคสนาม โดยมีการสรุปและจัดท าเป็น

หนังสอืสถิติกรุงเทพมหานครประจ าปีไว้อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะจัดเกบ็ใน

รูปตารางข้อมูล (Table) แผนภมูิ (Graph) และข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) จาก

การศึกษาเบ้ืองต้นพบว่าข้อมูลที่จัดเกบ็บางส่วนเป็นข้อมูลอ้างองิเชิงต าแหน่ง เช่น จ านวนประชากรในแต่

ละเขต อ้างองิข้อมูลเชิงต าแหน่งคือพ้ืนที่เขต จ านวนผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลอ้างองิข้อมูลเชิงต าแหน่งคือ

ต าแหน่งโรงพยาบาล รายได้ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขยะมูลฝอยและการขนถ่ายสิ่งปฏกูิลจ าแนกตาม

ส านักงานเขตอ้างองิข้อมูลเชิงต าแหน่งคือต าแหน่งส านักงานเขต เป็นต้น ทั้งน้ีในด้านการจัดท าแผนที่แล้ว 

ข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาแสดงในรูปแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS : Geographic 

Information System) ได้โดยตรง ซ่ึงผลการน าเสนอในรูปแผนที่ สามารถท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่เกดิข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจนขึ้น สามารถน าไปใช้งานสนับสนุนการวิเคราะห์ก าหนดแนว

ทางการตัดสนิใจด้านการบริหารและจัดการเมืองกรุงเทพมหานครได้ระดับ 

กองสารสนเทศภมูิศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศภมูิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีบทบาท หน้าที่ และมีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารเทศภมูิศาสตร์

โดยตรง พิจารณาเหน็ว่า ควรน าเอาแนวคิดและข้อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาและ น าเสนอข้อมูลสถิติ

กรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS  โดยเบ้ืองต้นควรศึกษาขบวนการ ขั้นตอนด าเนินการรวบ

ทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือจัดท าชุดค าสั่งประยุกต์ส าหรับการน าเสนอข้อมูลสถิติ

กรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS ให้เป็นรูปธรรม     

ทั้งน้ี การพัฒนาชุดค าสั่งประยุกต ์ได้ใช้ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นแบบ

และเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซ่ึงคาดว่าผลการศึกษาจะสามารถน าไปก าหนด

แนวทาง ขบวนการและขั้นตอนการด าเนินการให้สามารถพัฒนาชุดค าสั่งประ ยุกต์เพ่ือการการน าเสนอ

ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS โดยคาดว่าจะสามารถน าไปใช้เป็นโปรแกรม

ต้นแบบส าหรับข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในปี ต่อ ๆ ได้ด้วย 

1.2 วตัถุประสงค ์ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการน าเสนอข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูป

แผนที่ด้วยระบบ GIS 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางและข้ันตอนการน าเสนอข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่  

    ด้วยระบบ GIS ในปีต่อ ๆ ไป 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1. พ้ืนที่ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต พ้ืนที่ 1,568 ตารางกโิลเมตร 

2. ศึกษาเฉพาะข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 

3. เน่ืองจากเป็นระบบที่เกดิข้ึนใหม่ ความต้องการระบบจึงเป็นความเหมาะสมในการน าข้อมูล

สถิติมาน าเสนอในรูปแผนที่มากกว่าความต้องการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิจาก

ระบบงานเดิม 

1.4 การส ารวจวรรณกรรม 

ปรากฏการณข์องเมืองกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร เมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ เมืองที่สะสมปัญหา ซ่ึงผู้บริหารเมือง และ

ประชากรในเมืองต้องช่วยกนั พัฒนา ป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนและที่จะเกดิข้ึน ปรากฏการณ์

ของเมืองกรุงเทพเป็นปรากฏการณ์ด้านความต้องการการพัฒนา ปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกดิปัญหาท าให้

นักบริหารจัดการเมืองต้องจ าแนกกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพ่ือการน ามาใช้เป็นฐานในการวางแผนและ

ปฏบัิติงานด้านพัฒนา ป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน  

ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดในเมืองกรุงเทพฯ มีกล่าวไว้ในเอกสาร “เกณฑก์ารวางผังเมืองของส านัก

ผังเมือง”(ปัจจุบันคือกรมโยธาธกิารและผังเมือง) ซ่ึงสอดคล้องกบัความเหน็ของนักผังเมืองหลายทา่น

ที่กล่าวไว้ในการอบรมการวางแผนและผังกายภาพส าหรับนักวางแผนระดับท้องถิ่น คือ  

1. ปรากฏการณ์ด้านประชากรและสงัคม ทั้งในด้าน จ านวน ลักษณะ และปัญหาสงัคม 

2. ปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกจิ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซ่ึงท าให้เกดิกลุ่ มอาชีพ ก าลัง

แรงงาน การมีงานท า และรายได้ครอบครัว 

3. ปรากฏการณ์ด้าน Central Business District and  Neighborhood  เช่น การเติบโตของการ

ค้าขาย ธุรกจิ ความต้องการพ้ืนที่ค้าขาย ความเหมาะสมที่ตั้ง 

4. ปรากฏการณ์ด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงมีผลกระทบกบัเมืองและสิ่งแวดล้อม   

5. ปรากฏการณ์ด้านที่อยู่อาศัย  เช่น การขาดแคลน ความเสื่อมโทรม ความสมัพันธก์บัการ 

เดินทางไปท างาน การใช้สาธารณปูโภคสาธารณปูการ 

6. ปรากฏการณ์ด้านเกษตรกรรม เช่น ปัญหาที่เกดิกบัพ้ืนที่ การเกษตร การก าหนดเขตพ้ืนที่

เกษตรกรรม 

7. ปรากฏการณ์ด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น สภาพข องการจราจรและการขนส่งในปัจจุบัน 

ปัญหาแนวทางแก้ไขและความต้องการส าหรับอนาคต 

8. ปรากฏการณ์ด้านสาธารณปูโภคสาธารณปูการ เช่น ปัญหา แนวทางแก้ไข ความต้องการในอนาคต 

จากปรากฏการณ์ข้างต้น พบว่า ปัญหาเมืองเป็นปรากฎการณ์ที่เหน็ได้เด่นชัดมากที่สดุ ได้แก่

ปัญหาลักษณะการเติบโตของเมือง ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาผลกระทบแวดล้อมที่ก่อความเดือดร้อน

ร าคาญ ปัญหาการจราจรขนส่ง ปัญหาการขาดสาธารณปูโภคสาธารณปูการ ปัญหาน า้ทว่ม ปัญหาการใช้

ที่ดินและปัญหาอื่นๆ โดยกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องวางแผนป้องกนัและแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดจน
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ต้องมีแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและต้องปฏบัิติตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเมืองควรต้องสอดคล้องกบัแผนที่วางไว้  

กลุ่มขอ้มูลส าหรบัการบริหารและจดัการเมืองกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณากลุ่มข้อมูลส าหรับการบริหารและจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถพิ จารณา

ได้จากกลุ่มแผนสาขา กลุ่มยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครแต่ละฉบับ เน่ืองจาก การบริหาร

และจัดการเมืองกรุงเทพมหานครมีการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเน่ือง 

นับตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยกรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหา นคร

มาแล้ว จ านวน 6 ฉบับ และเม่ือพิจารณาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน 

พบว่าแต่ละฉบับมีการก าหนดการพัฒนาเมืองไว้แต่ละด้าน ซ่ึงมีความสอดคล้องและแตกต่างกนัไปตาม

สภาพการเปล่ียนแปลงของเมืองและนโยบายการบริหารเมืองในแต่ละช่วงเวลา  

ตารางที ่1.1 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 

ฉบบัที่ จ านวนแผนสาขา แผนสาขาหรือยุทธศาสตร ์

ฉบับที่ 1              

(พ.ศ. 2520-2524) 

 

5 1. แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบสาธารณปูโภค 

2. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 

3. แผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร 

4. แผนพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิ 

5. แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2525-2529) 

11 1. แผนพัฒนาการป้องกนัน า้ทว่ม การระบายน า้  

และก าจัดน า้เสยี 

2. แผนพัฒนาสงัคม 

3. แผนพัฒนาการรักษาความสะอาด 

4. แผนพัฒนารายได้ 

5. แผนพัฒนาการศึกษา 

6. แผนพัฒนาการบูรณะและปรับปรุงเมือง 

7. แผนพัฒนาระบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 

8. แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร 

9. แผนพัฒนาการสาธารณสขุ 

10. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกจิ 

ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2525-2529) 

5 1. แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2. แผนพัฒนาการใช้ที่ดินระบบจราจรและสาธารณปูโภค 

3. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการสงัคม 

4. แผนพัฒนาการบริหารและการปกครอง 

5. แผนพัฒนาฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่1.1 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2535-2539) 

5 1. แผนสาขาสิ่งแวดล้อม 

2. แผนสาขาการใช้ที่ดิน ระบบจราจรและ

สาธารณปูโภค 

3. แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

4. แผนสาขาการบริหารและการปกครอง 

5. แผนสาขาการคลัง 

ฉบับที่ 5  

(พ.ศ. 2540-2544) 

6 1. แผนสาขาผังเมืองและการใช้ที่ดิน 

2. แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

3. แผนสาขาการจราจร การขนส่งและสาธารณปูโภค 

4. แผนสาขาการบริหารและการปกครอง 

5. แผนสาขาสิ่งแวดล้อม 

6. แผนสาขาการคลัง 

ฉบับที่ 6  

(พ.ศ. 2545-2549) 

8 1. การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง 

2. การพัฒนาด้านการคลัง 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

4. การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่งและสาธารณปูโภค 

5. การพัฒนาด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน 

6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. การพัฒนาด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในขณะที่การจัดท าข้อมูลสถิติรายปี กรุงเทพมหานคร มีการแบ่งกลุ่มไว้เป็นหมวด ๆ ซ่ึงหากน า

กลุ่มข้อมูลสถิติของแต่ละปีมาเปรียบเทยีบกนั จะพบว่ากลุ่มข้อมูลไม่แตกต่างกนัมากมีเพียงบางปีที่มี

การจัดกลุ่มข้อมูลแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  

อย่างไรกต็ามเม่ือน าเอากลุ่มข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ใน 3 ปี คือ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 

และพ.ศ. 2545 มาเปรียบเทยีบกนั พร้อมทั้งพิจารณารายละเอยีดแต่ละรายการข้อมูล แสดงให้เหน็ว่า 

ถึงแม้กลุ่มข้อมูลมีความแตกต่างกนับางส่วนแต่รายการข้อมูลทั้งหมดแตกต่างกนัน้อยมาก (ตาราง1.2) 
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ตารางที ่1.2 หมวดขอ้มูลสถติิกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545 

ประชากร ประชากร  

สาธารณสขุ สาธารณสขุ  

การใช้ที่ดิน ระบบจราจรและ

สาธารณปูโภค 

การใช้ที่ดิน ระบบจราจรและ

สาธารณปูโภค 

การจราจร-การขนส่ง และ

สาธารณปูโภค 

  ผังเมืองและการใช้ที่ดิน 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา การศึกษา  

สวัสดิการสงัคม สวัสดิการสงัคม  

การบริหารและการปกครอง การบริหารและการปกครอง การบริหารและการปกครอง 

สาธารณภัย สาธารณภัยและอุบัติภัย  

การคลัง การคลัง การคลัง 

การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง  

 เศรษฐกจิและสงัคม ทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

1.5 วิธีการศึกษา 

 วิธกีารศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. ศึกษาระบบงานปัจจุบัน 

- บทบาท หน้าที่ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภมิูศาสตร์  

- ระบบงานปัจจุบัน 

- ความต้องการใช้ระบบงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่  

2.1 กรอบแนวคิดของระบบงานใหม่ 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศในรูปแผนที่เบ้ืองต้น 

2.3 การเช่ือมโยงข้อมูลสถิติกบัข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Spatial Data) 

2.4 การออกแบบ System Flow Diagram 

2.5 การออกแบบ Data Flow Diagram 

2.6 การออกแบบ ER-Diagram 

2.7 การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล 

2.8 พจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) 

2.9 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 

3.   สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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1.6 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถน าเสนอข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ในระบบ GIS ได้อย่างเหมาะสม 

2. ส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครมาใช้ในงานเชิงวิเคราะห์มากขึ้น 

3. สามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาระบบงานการจัดเกบ็และน าเสนอข้อมูลสถิติ

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2545 ได้ทนัท ี

4. สามารถน าผลการศึกษาไปเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดเกบ็และน าเสนอข้อมูลสถิติ 

ประจ าปีของกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ในปีต่อๆ ไป 
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