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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

โครงการการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ (Strengthening of the National Forest 

Information System) มีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงการตัดสินใจในเรื่องการจัดการปาไมของประเทศไปสูความ

ยั่งยืน โดยไดมีการจัดทําโครงการเตรียมการ (Pre-project) PPD 139/07 Rev.1 (M)  ซ่ึงไดรับความ

ชวยเหลือสนับสนุนดานการเงินจากองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (ITTO) ตามขอเสนอแนะของคณะ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมาประเมินสถานภาพและปญหาของการจัดการปาไมในประเทศไทยวา การเสริมสรางความ

เขมแข็งของระบบขอมูลดานปาไมของชาติเปนแนวทางท่ีสําคัญในลําดับตนท่ีควรจัดทําเพ่ือแกไขปญหาและ

อุปสรรคท่ีขัดขวางการกาวสูเปาหมายการจัดการปาไมของประเทศไปสูความยั่งยืน โดยวัตถุประสงคของ

โครงการเตรียมการคือการวางแนวทางการดําเนินงานและกําหนดองคประกอบตางๆท่ีจําเปนในการพัฒนา

ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ (National Forest Information System: NFIS) โดยทําการศึกษาความ

เปนไปไดในการจัดทําโครงการโดยมีลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆในแผนปฏิบัติการ และพัฒนา

ขอเสนอโครงการ โดยเลือกองคประกอบท่ีเก่ียวของของแผนปฏิบัติการท่ีไดจากการศึกษาความเปนไปได เพ่ือ

เสนอตอ ITTO ตอไป 

 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําระบบขอมูลดานปาไมของชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจระบบ

ขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบันของหนวยงาน (ความเขมแข็งของระบบ ปญหาอุปสรรคและชองวางของ

ระบบ และความจําเปนในการพัฒนาระบบ) เพ่ือจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (Roadmap) 

ระบบท่ีพัฒนาจะชวยปรับปรุงการจัดเก็บขอมูล การแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและขอมูลสถิติ

ตางๆท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไม การดําเนินการดานปาไม อุตสาหกรรมและการตลาดของไมและผลิตภัณฑ

ไม ข้ันตอนในการศึกษาความเปนไปไดฯ ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหสถานภาพของระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติ โดยการทบทวนขอมูลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ฐานขอมูลตางๆ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบบการรายงาน  ระบบเทคโนโลยีท่ีใช  กระบวนการใน

การแบงปนขอมูล ระบบเครือขายการเชื่อมโยงและการเขาถึงขอมูล บุคคลากร งบประมาณคาใชจาย 

โครงการท่ีอยูในระหวางการดําเนินงานและท่ีไดวางแผนดําเนินการ  

2. การสํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ และชองวางตางๆท่ีมีอยูในขอมูลปจจุบัน ตลอดจนการ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศ 

3. การจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) โดยการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมาย มาตรฐานของขอมูล  ศึกษาเพ่ือแกไขชองวางของขอมูลท่ีมีอยู การจัดตั้งสถาบันรองรับการ

ดําเนินงานและความรับผิดชอบตางๆ  การสรางเครือขาย การแบงปนและการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ภาค

สาธารณะและเอกชน ประชาคม และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ การสรางศักยภาพของบุคคลากร ทรัพยากรท่ี

ตองการใชในการดําเนินงาน และการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 
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ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ดําเนินการโดยการสํารวจจากแบบสอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีผาน

มาจํานวน 2 ครั้ง ผลของการศึกษาไดสรุปนําเสนอในรายงานฉบับนี้ และสามารถสรุปไดวามีความจําเปนและ

มีความเปนไปไดในการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน คือ 

1. เปนชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆดานปาไมท่ีทันสมัย ถูกตองเปนมาตรฐานและเชื่อถือ

ได  

2. เปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารดานปาไมและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีโปรงใสระหวางหนวยงานและ

องคกรตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. ทําใหเกิดความสอดคลองของขอมูลและกําจัดหรือลดความซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงเปนปญหาตอ

การจัดทํารายงาน  

4. ชวยประหยัดงบประมาณของหนวยงานในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน 

รายงานฉบับนี้เปนผลของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําระบบขอมูลดานปาไมของชาติ โดย

นําเสนอผลการศึกษาขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของดานปาไมในปจจุบัน ขอมูลท่ีตองการใหมีในระบบ

และปญหาท่ีทําใหเกิดชองวางของขอมูลและแนวทางแกไขของสามหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม คือกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ใน 7 ประเด็นหลักคือ 1) การผลิตและการบริโภคไมหรือผลิตภัณฑจากไม 2) การผลิตและการบริโภค

ของปา 3) การควบคุมการลักลอบตัดไมและการคาขายท่ีเก่ียวของกับการลักลอบตัดไม 4) การประเมิน

ทรัพยากรทางดานปาไม 5) การรายงานผลในระดับนานาชาติ 6) งานวิจัยทางดานปาไม และ 7) ปาชุมชน 

พรอมท้ังแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) และกรอบระยะเวลาในการพัฒนา โดยนําเสนอ

สถาปตยกรรมของระบบท่ีจะดําเนินการ 2 ระบบ คือ ระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ (National 

Forest Information Gateway: NFIG) ซ่ึงถูกออกแบบใหใชในชวงระยะเวลา 3 ปแรก เพ่ือสนับสนุนแนวคิด

ในการจัดทําระบบขอมูล NFIS และการจัดสรางเครือขายระหวางหนวยงานตางๆท่ีจะเขารวมโครงการ และ

ระบบสารสนเทศปาไมของชาติแบบรวมศูนย (National Forest Centralized Database: NFCD) ซ่ึงจะ

พัฒนามาทดแทนในระยะ 3 ปถัดไป รายละเอียดของท้ังสองระบบไดนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้แลว และได

นําเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการดานขอมูลปาไมแหงชาติ เพ่ือกําหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการนี้จะเปนตัวแทนจากหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเขารวมในโครงการฯ   
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 1. บทนํา    
 

1.1 ความเปนมาของโครงการเตรียมการ 

 

โครงการการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ (Strengthening of the National Forest 

Information System) มีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงการตัดสินใจในเรื่องการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

(Sustainable Forest Management: SFM) ของประเทศในระดับตางๆ ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

ระดับจังหวัด อําเภอ ตลอดถึงหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี วัตถุประสงคของโครงการคือการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของระบบขอมูลดานปาไมของชาติ โดยกอนการดําเนินโครงการไดมีการจัดทําโครงการเตรียมการ (Pre-

project) PPD 139/07 Rev.1 (M)  โครงการเตรียมการนี้ไดรับความชวยเหลือสนับสนุนดานการเงินจาก

องคการไมเขตรอนระหวางประเทศ พัฒนาข้ึนจากขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาขององคการไม

เขตรอนระหวางประเทศท่ีไดเดินทางมาประเมินสถานภาพและปญหาของการจัดการปาไมในประเทศไทยวา 

การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลดานปาไมของชาติเปนแนวทางท่ีสําคัญในลําดับตนท่ีควรจัดทํา

เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวางการกาวสูเปาหมายการจัดการปาไมของประเทศไปสูความยั่งยืน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมการรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญและการจัดเตรียมการพัฒนาโครงการเตรียมการได

นําเสนอไวในภาคผนวกท่ี 1  

 

วัตถุประสงคของโครงการเตรียมการคือการวางแนวทางการดําเนินงานและกําหนดองคประกอบ

ตางๆท่ีจําเปนเพ่ือการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ  โดยทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา

โครงการโดยมีลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆในแผนปฏิบัติการ และพัฒนาขอเสนอโครงการ (Project 

proposal) โดยเลือกองคประกอบท่ีเก่ียวของของแผนปฏิบัติการท่ีไดจากการศึกษาความเปนไปได เพ่ือเสนอ

ตอองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Tropical Timber Organization: ITTO) เพ่ือขอรับ

ความสนับสนุนตอไป จุดมุงหมายในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลดานปาไมของชาติเพ่ือชวย

ปรับปรุงการจัดเก็บ การนําเสนอ และเรียกใชขอมูลและสถิติดานทรัพยากรปาไม การปฏิบัติงานดานปาไม 

อุตสาหกรรมไมและการตลาดของผลิตภัณฑไม และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหารใน

การนํามาใชในการกําหนดนโยบาย ใชในการวางแผนและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตลอดถึง

การเขาถึงขอมูลขององคกรและชุมชนเพ่ือใหทราบถึงนโยบายและการตัดสินใจตางๆในการจัดการดานปาไม

อยางยั่งยืนของประเทศ 

 

การดําเนินงานโครงการเตรียมการซ่ึงมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน (ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือน

เมษายน พ.ศ. 2555) มีกรมปาไมเปนหนวยงานบริหารโครงการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน

หนวยงานรวมดําเนินการ โดยไดจัดตั้งคณะทํางานระหวางหนวยงาน (Inter-agency Working Group: IWG) 

และไดกําหนดใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ โดยจะเชิญผูมีสวนได
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สวนเสียเขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค เพ่ือรวมพิจารณาการ

ดําเนินงานของโครงการและรับทราบสถานภาพขอมูลดานปาไมของประเทศท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมจากหนวยงานรวมดําเนินการ รายงานฉบับนี้ตอบสนองตอผลผลิตท่ี 1 (Output 1) ของโครงการ 

  

 

1.2 วัตถุประสงคในการจัดทํารายงาน (Document objectives) 

รางรายงานฉบับนี้เปนผลของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ซ่ึง

ไดนําเสนอใหคณะทํางานระหวางหนวยงาน (IWG) ตรวจสอบควาถูกตองครบถวนและนําขอเสนอแนะมา

แกไขปรับปรุง เพ่ือจัดทํารายงานงานฉบับสมบูรณเพ่ือนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ 

(National workshop) ท่ีกําหนดจัดข้ึนในปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้ เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรวม

พิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็น เพ่ือนํามาประกอบในการจัดทํารางขอเสนอโครงการ (Project 

proposal) ตอไป 
 
 

2. วิธีการศึกษา (STUDY METHODS) 

2.1 วัตถุประสงค 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําระบบขอมูลดานปาไมของชาติมีวัตถุประสงคเพ่ือ สํารวจระบบ

ขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบันของหนวยงาน (ความเขมแข็งของระบบ ปญหาอุปสรรคและชองวางของ

ระบบ และความจําเปนในการพัฒนาระบบ) เพ่ือจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (Roadmap) 

พรอมกรอบระยะเวลาการดําเนินงานในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานปาไมของประเทศ ระบบท่ี

พัฒนาจะชวยปรับปรุงการจัดเก็บขอมูล การแลกเปลียนและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและขอมูลสถิติตางๆท่ี

เก่ียวของกับทรัพยากรปาไม การดําเนินการดานปาไม อุตสาหกรรมและการตลาดของไมและผลิตภัณฑไม โดย

การใหคําจํากัดความท่ีตรงกันและกําหนดหนวยมาตราวัดใหเปนมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน องคประกอบ

ตางๆในแผนปฏิบัติการ (action plan) ท่ีกําหนดไวในการศึกษาความเปนไปไดจะใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ขอเสนอโครงการตอไป 

 

2.2  วิธีการศึกษา 

องคประกอบในการศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศ

ปาไมของชาติ ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหสถานภาพของระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติ (โดยการทบทวนขอมูลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ฐานขอมูลตางๆ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบบการรายงาน  ระบบเทคโนโลยีท่ีใช (เครื่อง

คอมพิวเตอร ซอฟทแวรท่ีใช การถายโอนขอมูล และอ่ืนๆ)  กระบวนการในการแบงปนขอมูล ระบบเครือขาย

การเชื่อมโยงและการเขาถึงขอมูล บุคคลากร (ผูเชี่ยวชาญ ผูใช ผูเก็บรวบรวมขอมูล) งบประมาณคาใชจาย 
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โครงการท่ีอยูในระหวางการดําเนินงานและท่ีไดวางแผนดําเนินการ (ท้ังในระดับมหภาค ภาคสวน และ

หนวยงาน) และความตกลงระหวางหนวยงาน (ความรับผิดชอบ การประสานงาน และความรวมมือ) 

2. การสํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ (การใชงานระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติและผูใช

ระบบ การติดตามและประเมินผล  การจัดทําผลรายงานตามความตองการ(ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ

ระดับองคกร) และชองวางตางๆท่ีมีอยูในขอมูลปจจุบัน ตลอดจนการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 

3. การจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) สําหรับการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับระบบขอมูลดานปาไมของชาติ โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การออกแบบระบบ

และองคประกอบของระบบโดยการหลักการดําเนินการเปนสวนๆ (modular approach) มาตรฐานของ

ขอมูล (การใชคําจํากัดความและหนวยมาตราวัดเดียวกัน ) การศึกษาเพ่ือแกไขชองวางของขอมูลท่ีมีอยู การ

จัดตั้งสถาบันรองรับการดําเนินงานและความรับผิดชอบตางๆ(การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการบํารุงรักษา) 

การสรางเครือขาย การแบงปนและการเขาถึงขอมูลท้ังในระดับระหวางหนวยงาน (สวนกลาง/สวนภูมิภาค/

จังหวัด/อบต./หนวยจัดการปาไม) ภาคสาธารณะและเอกชน ประชาคม และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนา การสรางศักยภาพของบุคคลากร ทรัพยากรท่ีตองการใชในการ

ดําเนินงาน และการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

ทําการสํารวจขอมูลท่ีตองการในองคประกอบท่ี 1 และ 2 โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ออกแบบใหครอบคลุมเรื่องตางๆของขอมูลดานปาไมและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีพัฒนาและดูแลบํารุงรักษา

ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน และขอมูลจําเปนอ่ืนๆท่ีตองการ ของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (รายละเอียดแบบสอบถามแสดงใวในภาคผนวกท่ี 2) คณะท่ี

ปรึกษาโครงการไดรวมกันกําหนดประเด็นสอบถามขอมูลใน 7 ประเด็นหลักตามขอเสนอแนะของ ITTO ไดแก 

1) ขอมูลการผลิตและการบริโภคไมหรือผลิตภัณฑจากไมในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

2) การผลิตและการบริโภคของปาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

3) การควบคุมการลักลอบตัดไมและการคาขายท่ีเก่ียวของกับการลักลอบตัดไม 

4) การประเมินทรัพยากรทางดานปาไม  

5) การรายงานผลในระดับนานาชาติ  

6) งานวิจัยทางดานปาไม 

7) ปาชุมชน 

 จากนั้นไดมอบหมายใหคณะทํางานระหวางหนวยงานดําเนินการคัดเลือกหนวยงานในระดับสวนท่ี

เก่ียวของภารกิจขางตน  เม่ือไดรายชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของ คณะท่ีปรึกษาโครงการไดเชิญตัวแทนหนวยงาน

เขารวมประชุมเพ่ือรับฟงแนวทางการกรอกแบบสอบถาม ขอมูลสํารวจท่ีไดกลับมา ไดนํามาวิเคราะหผลและ

จัดทํารายงานสถานภาพขอมูลดานปาไมของชาติ ซ่ึงไดนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีไดจัดข้ึนจํานวน 

2 ครั้งในเดือนกันยายน 2555 (ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร และครั้งท่ี 2 จัดข้ึนในวันท่ี 7 ท่ี

จังหวัดขอนแกน) ซ่ึงผูเขารวมประชุมคือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ (จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 

องคกรเอกชน และชุมชน) การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดข้ึนมีวัตถุประสงคใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ
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กิจกรรมและความกาวหนาของโครงการการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมขอชาติท่ีดําเนินการอยู ไดเกิด

ความเขาใจท่ีตรงกันในความจําเปนในการพัฒนาโครงการ และไดรวมพิจารณารายงานผลกการสํารวจขอมูลท่ี

ไดจัดทําข้ึน  เพ่ือรวมวิพากษใหขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงความตองการของผูเขารวมประชุม เพ่ือนํามา

ประกอบในการจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) สําหรับการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับระบบขอมูลดานปาไมของชาติตอไป 

 

3. ผลการศึกษา 
 

3.1 การตอบแบบสอบถาม 

จากการสอบถามขอมูลดานปาไมจากหนวยงานในระดับกรม จํานวนสามหนวยงานไดแก กรมปาไม 

(ปม.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) พบวามี

หนวยงานกรอกแบบสอบถามสงคืนมาท้ังหมด 34 ชุด (ปม. 25 ชุด, อส. 6 ชุด และ ทช. 3 ชุด) (ตารางท่ี 1) 

ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการระดับ 3 - 8 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 หนวยงานท่ีใหขอมูล 
 

สํานัก กอง สวน 

กรมปาไม (25) 

สํานักการอนุญาต สวนอนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม   

สํานักความรวมมือดานปาไมระหวางประเทศ  

สํานักจัดการท่ีดินปาไม สวนภูมิสารสนเทศปาไม 

สํานักจัดการปาชุมชน  

สํานักดานปาไม  

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา 
 

• ฝายคดีและของกลาง สวนยุทธการดานปองกันและ

ปราบปราม  

• สวนสงเสริมและสรางเครือขายการปองกันรักษาปา 

• ฝายสารสนเทศดานการปองกันรักษาปา สวนแผนการ

ปองกันพ้ืนท่ีอนุรักษ 

• ฝายอํานวยการและแผนงาน สวนควบคุมไฟปา 

• ศูนยอํานวยการปองกันรักษาปาและกิจการพิเศษ 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 1 (ภาคกลาง) 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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สํานัก กอง สวน 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 3 (ภาคเหนือ) 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
 

• กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

• กลุมงานเศรษฐกิจปาไม 

• กลุมวนวัฒนวิจัย 

สํานักสงเสริมการปลูกปา 
 

• สวนปลูกปาภาคเอกชน 

• สวนปลูกปาภาครัฐ 

• สวนเพาะชํากลาไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (6 ชุด) 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศ 

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา สวนควบคุมไฟปา  

สํานักฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ 
 

• สวนภูมิสารสนเทศ 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (3 ชุด) 

สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
 

• สวนคุมครองและปองกันทรัพยากรปาชายเลน  

• สวนพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน 

• สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

 
 
 
ตารางท่ี 2 ผูใหขอมูล 
 

รายละเอียด จํานวน (คน) รอยละ 

พนักงานราชการ 1 2.94 

ระดับ 3 – 5 7 20.59 

ระดับ 6 – 7 10 29.41 

ตั้งแตระดับ 8 ข้ึนไป 8 23.53 

ไมระบุ 8 23.53 

รวม 34 100 
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ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไม มีเพียง 4 หนวยงาน ท่ีมี

ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไมกับหนวยงานตางประเทศ ไดแก 

• กลุมวนวัฒนวิจัย (ปม.) มีความรวมมือกับศูนยวิจัยการเกษตรนานาชาติประเทศญี่ปุน (Japan 

International Research Center for Agricultural Sciences: JIRCAS) 

• สวนปลูกปาภาคเอกชน (ปม.) มีความรวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน 

(Japan International Cooperation Agency: JICA) และ องคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) มีความรวมมือกับ FAO และองคการไมเขตรอน

ระหวางประเทศ (International Tropical Timber Organization: ITTO) 

• สวนควบคุมไฟปา (อส.) มีความรวมมือกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Association of South East Asian Nations: ASEAN) 

 

3.2 ขอมูลและระบบสารสนเทศดานปาไมในปจจุบัน (Existing forest data and 

information systems) 

 

3.2.1 สถานภาพขอมูลดานปาไม 

ขอมูลและสารสนเทศดานปาไมในปจจุบันและหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแสดงไวในตารางท่ี 3 - 6 

พบวาขอมูลการนําเขาและสงออกไมและผลิตภัณฑไมรวมถึงของปาท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีขอมูลอยางจํากัด ขอมูลในสวนนี้สวนใหญเปนขอมูลท่ีไดจาก

กรมศุลกากร 

 

 ในการรายงานผลในระดับนานาชาติ พบวามีการจัดทํารายงานใน 2 หนวยงานคือ 

• สวนปลูกปาภาคเอกชน (ปม.) : The Project on Participation of the Tree Plantation 

Farmer in Sustainable Forest Management 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) : การประชุมใน COP ตาง ๆ ของ UNFCCC, 

UNCCD 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลการผลิตและการบริโภคไมหรือผลิตภัณฑจากไม (ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ

ระดับประเทศ) 
 

รายละเอียด หนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลการผลิตและการบริโภคไมหรือผลิตภัณฑจากไมในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

ขอมูลในระดับประเทศ 

• ผลิตภัณฑไมนําเขาและสงออก ไมมี 

• ไมทอนและไมแปรรูปนําเขา แยกรายชนิด สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ไมทอนและไมแปรรูปนําเขา แยกรายประเทศตนทาง สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ไมทอนและไมแปรรูปสงออก แยกรายชนิด ไมมี 

• ไมทอนและไมแปรรูปสงออก แยกรายประเทศปลายทาง ไมมี 

• ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรทางไมนําเขาและสงออก ไมมี 

• ไมเพ่ือพลังงานและถานนําเขาและสงออก สํานักดานปาไม (ปม.) 

ขอมูลระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

• ผลิตภัณฑไมนําเขาและสงออก ไมมี 

• ไมทอนและไมแปรรูปนําเขา แยกรายชนิด สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ไมทอนและไมแปรรูปสงออก แยกรายชนิด สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรทางไมนําเขาและสงออก ไมมี 

• ไมเพ่ือพลังงานและถานนําเขาและสงออก สํานักดานปาไม (ปม.) 

 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลการผลิตและการบริโภคของปา (ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ) 
 

รายละเอียด หนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลในระดับประเทศ 

• ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ นําเขา สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ สงออก สํานักดานปาไม (ปม.) 

ขอมูลระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

• ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ นําเขา สํานักดานปาไม (ปม.) 

• ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ สงออก ไมมี 
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ตารางท่ี 5 การควบคุมการลักลอบตัดไมและการคาขายท่ีเก่ียวของกับการลักลอบตัดไม 
 

รายละเอียด หนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

• ขอมูลเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายปาไม สํานักดานปาไม (ปม.) 

ศูนยสารสนเทศ (ปม.) 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) (ปม.) 

สวนคุมครองและปองกันทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• งบประมาณท่ีใชสําหรับภารกิจการควบคุม

การลักลอบตัดไม 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) (ปม.) 

 
 

ตารางท่ี 6 การประเมินทรัพยากรทางดานปาไม (การสํารวจทรัพยากรปาไมและการติดตาม) 
 

รายละเอียด หนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

• ขนาดและขอบเขตพ้ืนท่ีปาไม สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) 

สวนภูมิสารสนเทศ (อส.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• ขนาดและขอบเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) (ปม.) 

สวนกําหนดเขตท่ีดินปาไม (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) 

สวนรังวัดแนวเขตท่ีดินปาไม (อส.) 

สวนภูมิสารสนเทศ (อส.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• ขนาดและขอบเขตปาสงวนแหงชาติ สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 4 (ภาคใต) (ปม.) 

• พ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการปลูกปาข้ึนใหม สวนปลูกปาภาครัฐ (ปม.) 

สวนปลูกปาภาคเอกชน (ปม.) 
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รายละเอียด หนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) 

• งบประมาณสําหรับการปลูกปาข้ึนใหม สวนปลูกปาภาครัฐ (ปม.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• พ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการฟนฟู สวนปลูกปาภาครัฐ (ปม.) 

สวนฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ (อส.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• งบประมาณสําหรับการฟนฟูพ้ืนท่ีปา สวนปลูกปาภาครัฐ (ปม.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• ขอมูลการสํารวจทรัพยากรปาไม สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) 

สวนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• ระบบติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรปาไม 

สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (ปม.) 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) 

สวนภูมิสารสนเทศ (อส.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต ความเพ่ิมพูน

ทรัพยากรปาไม 

สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.) 

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (อส.) 

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) 

• งานวิจัยทางดานปาไม กลุมวนวัฒนวิจัย (ปม.) 

สวนปลูกปาภาคเอกชน (ปม.) 

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม (ปม.) 

กลุมงานเศรษฐกิจปาไม (ปม.) 

• ขนาดและขอบเขตพ้ืนท่ีปาชุมชน 

• ขอมูลใชประโยชนทรัพยากรปาไมจากปา

ชุมชน 

• เครือขายและกลุมปาชุมชน 

สํานักจัดการปาชุมชน (ปม.) 
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3.2.2 ระบบและฐานขอมูลดานปาไม 

ระบบขอมูลและฐานขอมูลท่ีหนวยงานดําเนินการอยูในปจจุบัน (ตารางท่ี 7)  จากการสอบถามขอมูล

ดานปาไมในกรอบการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ พบวา มีระบบ/

ฐานขอมูลท้ังหมด 35 ระบบ/ฐานขอมูล โดยมีอยูในกรมปาไมมากท่ีสุดจํานวน 24 ระบบ/ฐานขอมูล คิดเปน

รอยละ 68.57 มีอยูในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 8 ระบบ คิดเปนรอยละ 22.86 และมีระบบ/

ฐานขอมูลอยูในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3 ระบบ/ฐานขอมูล คิดเปนรอยละ 8.57 
 

 

ตารางท่ี 7 ระบบขอมูลและฐานขอมูลและหนวยงานรับผิดชอบ 
 

หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ ระบบ/ฐานขอมูล 

• กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ  (ปม.)  ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพปาไม 

• กลุมงานเศรษฐกิจปาไม  (ปม.)  รายงานการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจปาไม 

• กลุมวนวัฒนวิจัย  (ปม.)  ฐานขอมูลงานวิจัยดานปาไม 

• สวนสงเสริมและสรางเครือขายการปองกันรักษาปา  

(ปม.)  

ทําเนียบรุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

• ศูนยสารสนเทศ (อส.)  ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนแทศ  

(ปม.)  

การกระทําผิดกฏหมายปาไม 

• ศูนยอํานวยการปองกันรักษาปาและกิจการพิเศษ  

(ปม.)  

การรองเรียนการกระทําความผิดเก่ียวกับกฏหมาย

ปาไม ทางสายดวน 02 -562 0702 

• สวนควบคุมไฟปา  (ปม.)  รายงานสถานการณเกิดไฟปา 

• สวนควบคุมไฟปา (อส.)  สถิติขอมูลไฟปา 

• สวนคุมครองและปองกันทรัพยากรปาชายเลน (ทช.) สถิติการบุกรุกพ้ืนท่ีและตัดไมปาชายเลน 

• สวนจัดการปาชุมชน  (ปม.)  ระบบฐานขอมูลปาชุมชน 

• สวนปลูกปาภาครัฐ  (ปม.)  ฐานขอมูลงานสวนปาภาครัฐ (สวนปาเชิงพ้ืนท่ี) 

• สวนปลูกปาภาคเอกชน  (ปม.)  ฐานขอมูลผูซ้ือไมพบผูขายไม 

• สวนแผนการปองกันพ้ืนท่ีอนุรักษ (อส.)  สถิติขอมูลดานการขาวและบริการสายดวน 1362 

• สวนเพาะชํากลาไม  (ปม.)  ฐานขอมูลการเพาะชํากลาไม และการแจกจาย

กลาไม 

• สวนภูมิสารสนเทศ (อส.)  ภาพดาวเทียม ป พ.ศ. 2543 – 2554 
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หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ ระบบ/ฐานขอมูล 

• สวนภูมิสารสนเทศปาไม  (ปม.)  ปาสงวนแหงชาติในประเพศไทย 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 1 (ภาคกลาง) 

(ปม.) 

สถิติคดีเก่ียวกับปาไม 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 2 

)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (  (ปม.)  

สถิติคดีเก่ียวกับปาไม 

• สวนยุทธการดานปองกันรักษาปาท่ี 3 (ภาคเหนือ) 

(ปม.) 

ระบบติดตามการบุกรุกทําลายปา และควบคุมไฟ

ปา 

• สวนยุทธการดานปองกันและปราบปราม (อส.)  สถิติคดีการกระทําผิดกฏหมายเก่ียวกับการปาไม 

• สวนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน )ทช(.  ทะเบียนงานวิจัย 

• สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน  (ปม.)  เครือขายปาชุมชน 

• สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน  (ปม.)  สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการจัดการ

ปาชุมชน 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.)  ฐานขอมูลการสํารวจทรัพยากรปาไม 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.)  ฐานขอมูลพ้ืนท่ีปาไม 

• สวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม (อส.)  ฐานขอมูลการพิสูจนสิทธิในท่ีดินปาไม 

• สวนอนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม  (ปม.)  สถิติการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม 

• สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ทช.)  ฐานขอมูลสารสนเทศทรัพยากรปาชายเลน 

• สํานักการอนุญาต  (ปม.)  การอนุญาตทําไมสัก และไมยางท่ีมิไดข้ึนอยูในปา 

(ท่ีดินกรรมสิทธิ์) 

• สํานักการอนุญาต  (ปม.)  การออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถาน

ไม 

• สํานักการอนุญาต  (ปม.)  ขอมูลดานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม 

• สํานักการอนุญาต  (ปม.)  ระบบฐานขอมูลเลื่อยโซยนต 

• สํานักจัดการปาชุมชน  (ปม.)  เครือขายปาชุมชน 

• สํานักดานปาไม  (ปม.)  การนําไมหรือของปาเขามาในราชอาณาจักร การ

นําไมหรือของปาเคลื่อนท่ี และการแจงเขาเขต

ดานปาไม 

• สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม  (ปม.)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 
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3.2.3 การจัดเก็บขอมูล 

 จากการสํารวจ มี 20 หนวยงาน (รอละ 58.82) จัดเก็บขอมูลดานปาไมนั้นๆ เพียงหนวยงานเดียว ไม

มีหนวยงานอ่ืนท่ีเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน และมี 14 หนวยงาน (รอยละ 41.18) ท่ีมีการจัดเก็บขอมูล

ซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน  

การจัดเก็บขอมูลดานปาไม (ตารางท่ี 8) พบวารอยละ 44.12 มีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสาร

กระดาษ และมีการบันทึกขอมูลจากเอกสารลงในโปรแกรมจัดการงานเอกสารและสเปรดชีต รองลงมารอยละ 

17.65 มีการจัดเก็บท้ังในรูปของเอกสารกระดาษ มีการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป และมีการบันทึก

ขอมูลลงในฐานขอมูล มีเพียงหนวยงานเดียวท่ีจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารเพียงอยางเดียว 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวามี 4 หนวยงาน (11.76%) ท่ีเก็บขอมูลกอน ป พ.ศ. 2545, 

8 หนวยงาน (23.53%) ท่ีเก็บขอมูลระหวางป พ.ศ. 2545 – 2550, 14 หนวยงาน (41.18%) ท่ีเก็บขอมูล

ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2550 และไมกรอกขอมูล 8 หนวยงาน (23.53%) 

 

ตารางท่ี 8 รูปแบบการจัดเก็บขอมูล 
 

รูปแบบการจัดเก็บขอมูล จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

เอกสารกระดาษ (1) 1 2.94 

บันทึกลงในโปรแกรมจัดการงาน

เอกสารหรือสเปรดชีต (2) 

3 8.82 

ฐานขอมูล (3) 4 11.76 

อ่ืนๆ 2 5.88 

(1) และ (2) 15 44.12 

(2) และ (3) 2 5.88 

(1) และ (3) 1 2.94 

(1) (2) และ (3)  6 17.65 

รวม 34 100 

 
 

3.2.4 การรายงานขอมูล 
 

ลักษณะและรอบระยะเวลาในการรายงานขอมูลแสดงไวในตารางท่ี 9 และ 10 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 9 ลักษณะการรายงานขอมูล 
 

รูปแบบการรายงานขอมูล จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

หนังสือขอมูลสถิติของหนวยงาน (1) 17 50.00 
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รูปแบบการรายงานขอมูล จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

นําสงขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน (2) 2 5.88 

อ่ืนๆ (3) 0 0 

(1) และ (2) 8 23.53 

(1) และ (3) 1 2.94 

(1) (2) และ (3)  1 2.94 

ไมกรอกขอมูล 5 14.71 

รวม 34 100 

 

ตารางท่ี 10 รอบระยะเวลาในการรายงานขอมูล 
 

ระยะเวลารายงานขอมูล จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

รายสัปดาห (1) 1 2.94 

รายเดือน (2) 5 14.71 

รายไตรมาส (3) 1 2.94 

รายป (4) 10 29.41 

(1) + (2) 1 2.94 

(2) + (3) 7 20.59 

(1) + (2) + (4) 2 5.88 

ไมแนนอน 3 8.82 

ไมกรอกขอมูล 4 14.71 

รวม 34 100 

 
 
 
 
 

3.2.5 อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชติดตั้งระบบ จัดเก็บขอมูล และใหบริการขอมูล 

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใชงาน (computer hardware, operating systems 

and software) 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชจัดการและใหบริการขอมูลดานปาไมของหนวยงาน (ตารางท่ี 11) สวนใหญใช

คอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว รอยละ 38.24 และมีเพียงรอยละ 8.82 ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 5 

เครื่องข้ึนไป มี 15 หนวยงานท่ีเลือกใชคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการจัดเก็บและใหบริการขอมูล 

สําหรับระบบปฏิบัติการท่ีใชแสดงไวในตารางท่ี 12 และโปรแกรมท่ีใชสําหรับจัดการขอมูลหรือฐานขอมูล 

แสดงไวในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 11 อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชติดตั้งระบบ จัดเก็บขอมูล และใหบริการขอมูล 
 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง) จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

1 13 38.24 

2 8 23.53 

3 4 11.76 

4 2 5.88 

5 2 5.88 

มากกวา 5 เครื่องข้ึนไป 3 8.82 

ไมกรอกขอมูล 2 5.88 

รวม 34 100 

 

ตารางท่ี 12 ระบบปฏิบัติการ 
 

ระบบปฏิบัติการ จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

Windows XP 15 44.12 

Windows 7 2 5.88 

Windows 2008 Server 1 2.94 

ไมกรอกขอมูล 16 47.06 

รวม 34 100 

 

ตารางท่ี 13 โปรแกรมท่ีใชสําหรับจัดการขอมูลหรือฐานขอมูล 
 

รายละเอียด จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

Microsoft Word 1 2.94 

Microsoft Excel 14 41.18 

Microsoft Access 1 2.94 

Microsoft SQL 1 2.94 

MySQL 3 8.82 

Microsoft Access รวมกับ Excel 3 8.82 

Microsoft Access รวมกับ MySQL 1 2.94 

โปรแกรมอ่ืนๆ 4 11.76 

ไมกรอกขอมูล 6 17.65 

รวม 34 100 
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3.2.6 การแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 

การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ แสดงไวในตารางท่ี 14 พบวามีเพียงศูนยสารสนเทศ สํานัก

แผนงานและสารสนเทศ (อส.) ท่ีแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 

(statXchange) ซ่ึงระบบดังกลาวติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของแตละกระทรวง 20 กระทรวง 
 

ตารางท่ี 14 การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 

รายละเอียด จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 19 55.88 

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในกรม 10 29.41 

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลภายนอกกรม 1 2.94 

ไมกรอกขอมูล 4 11.76 

รวม 34 100 
 
 
 
 

3.2.7 ทรัพยากรในการบริหารจดัการขอมูล 
 

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูล(ตารางท่ี 15) และงบประมาณท่ีใชสําหรับการพัฒนา

ระบบขอมูลดานปาไม (ตารางท่ี 16) มีเพียง 10 หนวยงาน (รอยละ 29.41) ระบุงบประมาณท่ีใชสําหรับการ

พัฒนาระบบขอมูล 

 

ตารางท่ี 15 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูล 
 

รายละเอียด 
จํานวน (คน) 

ท้ังหมด คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

เจาหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 216 1 100 7.71 

เจาหนาท่ีสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูล 65 1 22 3.25 

เจาหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการขอมูล 38 1 4 1.52 

เจาหนาท่ีสนับสนุนการดูแลและบริหารจัดการขอมูล 28 1 5 1.75 

เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 10 1 5 2.50 

รวม 357 - - - 
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ตารางท่ี 16 งบประมาณท่ีใชสําหรับการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไม 
 

รายละเอียด 
ราคา (บาท) 

ท้ังหมด คาต่ําสุด คาสูงสุด 

งบประมาณในข้ันตอนการเตรียมการ 41,300,600 5,600 20,000,000 

งบประมาณสําหรับการจัดทําระบบ 19,005,600 5,600 18,500,000 

งบประมาณดูแลและบํารุงรักษาระบบ 15,345,000 500,000 10,000,000 

งบประมาณท่ีใชสําหรับการพัฒนาระบบรวมท้ังหมด 1,000,000 500,000 500,000 
 
 
 

3.3 ขอมูลที่ควรมีบรรจุอยูในระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ปญหาที่ทําใหเกิดชองวางขอมูล 

และแนวทางการแกไข (Information needs and gaps) 
 

3.3.1 รายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการรายงานและท่ีควรมีบรรจุอยูในระบบขอมูลดาน

ปาไมของชาติ 
 

รายการขอมูลและฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการรายงานขอมูลแสดงไวในตารางท่ี 17  
 

ตารางท่ี 17 ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการรายงานขอมูล 
 

รายการขอมูล 
ระดับ

องคกร 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ

นานาชาต ิ

• พ้ืนท่ีปาไม √ √ √ 

• การจําแนกชนิดปาไมของประเทศไทยราย 3 ป  √ √ √ 

• พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ √ √ √ 

• สถิติการนําไมหรือของปาเขามาในราชอาณาจักร √ √ √ 

• ฐานขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีปาไม ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ √ √ √ 

• ชนิดและปริมาณไม มูลคาการสงออก ประกาศผูซ้ือ สถิติการออก

ใบรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม 

√ √ √ 

• ฐานขอมูลงานวิจัยดานปาไม √ √ √ 

• จํานวนพ้ืนท่ีปลูกและชนิดไมท่ีปลูก √ √ √ 

• จํานวนของผูรับอนุญาตในแตละประเภทของการอนุญาต

อุตสาหกรรมไม 

√ √ √ 

• ฐานขอมูลการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีปาท่ีอนุญาต √ √ √ 
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รายการขอมูล 
ระดับ

องคกร 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ

นานาชาต ิ

แลว 

• สถิติขอมูลไฟปา √ √  

• สถิติคดีเก่ียวกับการปาไม  √ √  

• ระบบการติดตามตามการบุกรุกทําลายปา √ √  

• การคาไมและผลิตภัณฑไม √ √  

• ปริมาณ  ชนิดไมท่ีใชบริโภคภายในประเทศ มูลคาของไมในการ

บริโภคในประเทศ 

 √ √ 

• การใชประโยชนท่ีดินปาไม √   

• พ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการฟนฟู √   

• ปาชุมชน √   

• ชื่อเจาหนาท่ีผูประสานงาน ชื่อหนวยงาน จุดท่ีตั้งหนวยงาน เลข

หนังสือออกของหนวยงาน 

√   

• ชนิด ปริมาณ ความหลากหลายทางชีวภาพ √   

• ชนิด จํานวนกลาไมท่ีผลิตเพ่ือแจกจาย และสถานท่ีติดตอ √   

• ขอมูลการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมรายป √   

• ภาพดาวเทียม และภาพถายทางอากาศท่ีมีการแปลตีความไวแลว √   

• กําลังผลิต  √  

• ขอมูลเก่ียวกับกรม ชื่อหนวยงาน ผูจัดเก็บขอมูล พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ชื่อหนวยงานผูใหบริการขอมูล 

 √  

• ขอมูลดานการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน   √ 

• ขอมูลการใชประโยชนท่ีไดจากการปลูกปา   √ 

• ปริมาณ  ชนิดไมท่ีนําเขาและสงออก มูลคาไม ประเทศตนทาง - 

ปลายทาง 

  √ 

 
 

สําหรับขอมูลท่ีควรมีบรรจุอยูในระบบขอมูลดานปาไมของชาติซ่ึงหนวยงานตางไดนําเสนอในการ

สํารวจสอบถาม และขอเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

• ขอมูลการจําแนกพ้ืนท่ีปา และชนิดปาไม 

• ขอมูลการใชประโยชนทางดานปาไม 
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• ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันรักษาปา 

• การปลูกปาในพ้ืนท่ีเอกชน 

• ขอมูลการอนุญาตทําไมสัก และไมยางในท่ีดินกรรมสิทธิ์ 

• ขอมูลการอนุญาตทําไมในเขตทางหลวง 

• ขอมูลดานการพิสูจนสิทธิ 

• ขอมูลดานปริมาณและการกระจายของพันธุพืช 

• ขอมูลพ้ืนท่ีปาท่ีอนุญาตใหใชประโยชนไปแลว 

• ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

• ขอมูลสวนปา/โครงการท่ีภาครัฐไดดําเนินการปลูกฟนฟูสภาพปาในแตละป 

• ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาไม 

• จํานวนเครือขายราษฎรอาสมัครพิทักษปา 

• จํานวนโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดิษฐ ปริมาณการใชไม ชนิดของไมท่ี

นํามาใชบริโภคในประเทศ 

• ชนิดไม ปริมาณ และมูลคาการสงออก 

• ชนิดของภาพดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศท่ีใชในการแปลตีความพ้ืนท่ีปาไม 

• ชนิดและจํานวนกลาไมท่ีผลิตเพ่ือแจกจายหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประขาชนท่ัวไป 

• ปาสงวนแหงชาติในประเทศไทย 

• ผลงานวิจัยและโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับปาไม 

• พ้ืนท่ีจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในปาชายเลน 

• ระบบการติดตามการบุกรุกทําลายปา และควบคุมไฟปา 

• รายละเอียดขอมูลเบื้องตนของเครือขายปาชุมชน อาทิ ซ่ือเครือขาย ท่ีตั้ง ชื่อประธานเครือขาย 

จํานวนสมาชิก 

• สถานการณเศรษฐกิจปาไม การผลิต อุตสาหกรรม การใชประโยชน และการตลาด 

• สถิติการนําเขาและสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม และของปา 

• สถิติคดีบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาอนุรักษ และปาชายเลน 

• ท่ีตั้งหนวยงานภาคสนาม 

• ขอมูลชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

• มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับปาไม 

• แหลงเรียนรูของชุมชนดานทรัพยากรปาไม และปราชญชาวบาน 
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3.3.2 ความตองการในการออกแบบระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 
 

ความตองการใชงานระบบฐานขอมูลดานปาไมของชาตินี้ ไดรับขอเสนอแนะจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 2 ครั้งท่ีผานมา ไดแก 

• เผยแพรขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

• หนังสือขอมูลสถิติ  

• ใชสําหรับวางแผนและจัดการบริหารทรัพยากรปาไม  

• ฐานขอมูลออนไลน แบบสถิติ แสดงรูปภาพ และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

• ใชเปนขอมูลปฐมภูมิในการวิเคราะหและวางแผน 

• นําไปประกอบการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครือขายปาชุมชน 

• สามารถเผยแพรขอมูลไดมากกวาในระดับวิชาการ 

• เปนขอมูลท่ีใชสําหรับอางอิงในรูปแบบเอกสารหรือแผนท่ี 

• มีระบบรักษาความปลอดภัย 

• ผานระบบ Social Network 

• มีการสมัครสมาชิก โดยตองระบุ Username กับ Password เพ่ือท่ีจะสามารถเขาดูขอมูลได 

และเปนการปองกันความปลอดภัยของขอมูลดวย 

• ใหหนวยงานในสวนภูมิภาคเปนผูนําเขาขอมูล และควรจะมีระบบตรวจสอบรายละเอียดและ

ความถูกตองของขอมูล 

• รูปแบบสอบถามผานทางหนวยงาน 

• สมัครสมาชิกและใชงานไดทาง www.forest.go.th 

• เขาถึงไดงาย และมีความถูกตอง 

• หนวยงานท่ีนําเขาขอมูลสูระบบ ควรมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลของหนวยงานอ่ืนๆ ในระบบ

เดียวกัน เพ่ือสงออกและนําไปใชประโยชนได 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม ควรจะดูแลรับผิดชอบระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 

 

3.3.3 การวางแผน การติดตามและประเมินระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดมีขอเสนอแนะในการวางแผนการพัฒนาและการติดตามประเมินผล

ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ดังนี้ 

• ใหมีการวางแผนพัฒนาระบบขอมูล ติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไมใหเกิดปญหา

การซํ้าซอน และใชงานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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• ใหมีหนวยงานจัดการระบบขอมูลดานปาไมของชาติโดยตรง  

• ควรมีการวางแผนการปรับปรุงขอมูลใหมีมาตรฐานและทันสมัย  

• ใหมีระบบการตรวจสอบผูเขาชม เก็บสถิติการเขาชม และมีระบบประเมินความพึงพอใจสําหรับ

นํามาใชปรับปรุงการใหบริการขอมูลสําหรับผูใชงานทุกระดับ 

• ใหมีระบบรายงานขอมูลสถิติ ขอมูลเชิงวิเคราะหและเปรียบเทียบ ขอมูลผลกระทบ 

• ใหมีระบบเว็บบอรดเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

• ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบขอมูลดานปาไมระดับกรม 

• ใหมีระบบติดตามขอมูลปละหนึ่งครั้ง เนื่องจากพ้ืนท่ีปาท่ีอนุญาตในแตละปมีจํานวนไมมาก 

• ใหมีการติดตามดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) สําหรับแปลงปลูกปาท่ีไดรับการสงเสริม 

และการสุมตัวอยางติดตามในพ้ืนท่ี 

• ใหมีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไม และเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

• ระบบตองสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตองใหความรวมมือในการใหขอมูลดานปาไม เพ่ือใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงตอไป 

• ควรมีการจัดสัมมนาระดับผูใชงาน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการใน

การออกแบบระบบ 

• ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากหนวยงานตนทาง และนําขอมูลท่ีไดรับมา

เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน อาทิ กรมศุลกากร 
 

3.3.4 ประเด็นปญหาท่ีทําใหเกิดชองวางขอมูล และแนวทางการแกไข 
 

 ประเด็นปญหาชองวางในการพัฒนาระบบขอมูลท่ีตองพิจารณา และขอเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไมของชาติท่ีไดรับระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงไวในตารางท่ี 

18 
 

ตารางท่ี 18 สรุปประเด็นปญหาท่ีทําใหเกิดชองวางขอมูล และแนวทางการแกไข 
 

ปญหา แนวทางการแกไข 

• ไดขอมูลไมครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

 

• ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของลงนามความรวมมือใน

การแลกเปลี่ยนขอมูล และใหระบุกิจกรรมท่ีตอง

ดําเนินการ 

• บุคลากรขาดความเขาใจในการทํางานของระบบ 

 

• ควรฝกอบรมเจาหนาท่ีจัดเก็บขอมูล 

• จัดทําแบบประเมินผลติดตามการทํางานของ

บุคลากร 
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ปญหา แนวทางการแกไข 

• หนวยงานในพ้ืนท่ีขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ

รายงานขอมูล ทําใหการรายงานลาชาไมทันตอ

เหตุการณ 

• ใหความสําคัญตอการรายงานขอมูลมากข้ึน 

• ไมเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางแทจริง 

 

• ควรมีระบบขอมูล Online ท่ีเชื่อมตอกันแบบครบ

วงจร 

• ไดรับความรวมมือนอยมากจากผูมีสวนเก่ียวของ

ในการนําสงขอมูลเพ่ือใหครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

- 

• ปญหาความชัดเจนของขอมูลท่ียอมรับไดของแต

ละหนวยงาน 

• แตละหนวยงานควรบริหารงานขอมูลของตนเอง

ใหชัดเจนและถูกตอง 

• การไมบูรณาการระหวางหนวยงานภายในองคกร 

ทําใหไดขอมูลไมครบถวนทุกดาน 

• บูรณาการทํางานโดยกําหนดเปนนโยบายหลัก

ขององคกร 

• ไมมีการรายงานขอมูลจากหนวยงานภาคสนาม

มายังหนวยงานสวนกลาง 

- 

• ขอมูลไมมีความเปนปจจุบันเทาท่ีควร เพราะการ

รวบรวมขอมูลตองมาจากหนวยงานภาคสนาม

จํานวนมาก ซ่ึงมีความลาชาในการรายงาน 

• เพ่ิมชองทางการรายงานผลผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต ไดครอบคลุมทุกหนวยงาน 

• รูปแบบ และศักยภาพการจัดเก็บขอมูลไมเปน

ระบบ ตางคนตางทํา ไมสามารถเชื่อมขอมูลกันได 

• ควรกําหนดชนิด รูปแบบขอมูล และระยะเวลา

การรายงานขอมูลใหชัดเจน 

• เครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชไมเหมือนกัน หรือเปน

แนวเดียวกัน และบุคลากรไมไดจัดทําขอมูลใหมี

มาตรฐานเดียวกัน  

• กําหนดแนวทางดําเนินการเก่ียวกับขอมูล โดย

สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนท่ีใชขอมูล 

• ความไมตอเนื่องของพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทย 

เนื่องจากการแปลตีความจะตองใชระยะเวลาและ

ความสามารถในการแปลตีความ ซ่ึงจะตองใช

บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดาน เปนจํานวน

มาก พรอมท้ังเครื่องมือในการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

• ทุกหนวยงานควรรวมมือกันจัดทําขอมูลในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของตนเอง 

• นโยบายของแตละหนวยงานไมชัดเจน ขาดความ

ตอเนื่อง 

• กําหนดนโยบายใหชัดเจน 

• การเก็บขอมูลภาคสนามไมละเอียดมากพอ ทําให • อบรมบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู 
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ปญหา แนวทางการแกไข 

ขอมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

• มีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับปาไมหลายหนวยงาน • จัดตั้งหนวยประสานงานกลาง ประจําใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ขาดการบูรณาการกันระหวางหนวยงานภายใน 

และการประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

• จางบริษัทท่ีมีความนาเชื่อถือมาวางระบบขอมูล

อยางตอเนื่องเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐให

สอดคลอง และเปนเอกภาพ 

• ความเปนปจจุบันของขอมูล และความถูกตองของ

ขอมูล  

• สํารวจ และทบทวนขอมูลท่ีมีท้ังหมด 

• ชองทางการเขาถึงขอมูลมีนอย และบางครั้งไม

ทราบชองทางการเขาถึงขอมูล  

• ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงขอมูลอยาง

ตอเนื่อง พรอมท้ังหารูปแบบ และวิธีการท่ีผูใช

สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

• ขาดงบประมาณสําหรับพัฒนาระบบขอมูลให

ทันสมัย 

• ใหมีระบบการปรับปรุงขอมูลแบบ Real-time 

• อุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

 

• สนับสนุนงบประมาณสําหรับอุปกรณในการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนดใหจัดหา

ระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธิ์สําหรับการใชงาน 

• ระบบฐานขอมูลมีรูปแบบซับซอน ใชเวลามากใน

การนําขอมูลออกมาใชประโยชน  

- 

• การใชประโยชนจากขอมูลทําไดยาก • ตองปรับทัศนคติของหนวยงานภาครัฐท่ีดูแล

ขอมูลควรมีจิตสาธารณะ และตองเผยแพรขอมูล

ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางสูงสุด 

• ขาดความพรอมของอุปกรณสื่อสาร ระบบ

อินเตอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความ

พรอมของบุคลากรในการเขาถึงขอมูล 

• ใหการอบรม สัมมนา แกบุคลากร เพ่ือพรอมใน

การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

• ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

• ปญหาลิขสิทธิ์ขอมูล - 

• หนวยงานไมยินดีแลกเปลี่ยนขอมูล • กําหนดนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของให

ความสําคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูล กําหนด

โครงสรางการบริหารจัดการขอมูลท่ีชัดเจน 

• ระบบความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

- 
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ปญหา แนวทางการแกไข 

• มีระเบียบและกฏเกณฑมากมาย • กําหนดระเบียบ และกฏเกณฑใหนอยท่ีสุด 

 

 

3.4 บทสรุป 
 

จากการวิเคราะหสถานภาพของขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน ฐานขอมูลตางๆ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ระบบการรายงาน  ระบบเทคโนโลยีท่ีใช  กระบวนการในการแบงปนขอมูล ระบบเครือขายการเชื่อมโยงและ

การเขาถึงขอมูล บุคคลากร งบประมาณคาใชจาย โครงการท่ีอยูในระหวางการดําเนินงานและท่ีไดวางแผน

ดําเนินการ รวมถึงการสํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ และชองวางตางๆท่ีมีอยูในขอมูลปจจุบันของสาม

หนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แมวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนไมมาก แตสามารถ

สรุปไดวามีความจําเปนและมีความเปนไปไดในการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ซ่ึงกอใหเกิด

ประโยชน คือ 

1. เปนชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆดานปาไมท่ีทันสมัย ถูกตองเปนมาตรฐานและเชื่อถือ

ได  

2. เปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารดานปาไมและขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีโปรงใสระหวางหนวยงานและ

องคกรตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. ทําใหเกิดความสอดคลองของขอมูลและกําจัดหรือลดความซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงเปนปญหาตอ

การจัดทํารายงาน  

4. ชวยประหยัดงบประมาณของหนวยงานในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน 

 

ในการจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) จะตองพิจารณาและกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานปาไมของประเทศ มาตรฐานของขอมูล  

การจัดตั้งสถาบันรองรับการดําเนินงานและความรับผิดชอบตางๆ  การสรางเครือขาย การแบงปนและการ

เขาถึงขอมูลของหนวยงานตางๆ การสรางศักยภาพของบุคคลากร ทรัพยากรท่ีตองการใชในการดําเนินงาน 

และการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ  (รายละเอียดดูไดในหัวขอท่ึ 4 และ 5 )  
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4. แผนการปฏิบัติ (Action Plan) 
 

 จากผลการศึกษาสถานภาพขอมูลดานปาไมของประเทฯไทย พบวาหนวยงานระดับกรมท้ังสาม

หนวยงานไดแก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซ่ึง

อยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปท้ังในเรื่องของวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล รูปแบบของขอมูล ความลึกของขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล อาทิ รูปแบบของ

ระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูล และรวมไปถึงความรูสึกในการเปนเจาของของมูลของหนวยงาน

ตางๆ ในความเปนจริงขอมูลทางดานปาไมมีการจัดเก็บในบางหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม หนวยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ท้ังนี้การท่ีมีหนวยงานหลายหนวยงานถือครอง

ขอมูลทางดานปาไมทําใหเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการจัดทําระบบขอมูลกลางดานปาไมของประเทศ 

(Centralized National Forest Data System) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเสนอการจัดทําระบบขอมูลสองระบบท่ีใชตอเนื่องกันเพ่ือสงเสริมระบบขอมูล

ดานปาไมของชาติ โดยระบบแรกคือระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ (National Forest Information 

Gateway: NFIG) ถูกออกแบบใหใชในชวงระยะเวลา 3 ปแรก หลังจากนั้นจะถูกแทนท่ีดวยระบบสารสนเทศ

ปาไมของชาติแบบรวมศูนย (National Forest Centralized Database: NFCD) 

 

4.1 สถาปตยกรรมของระบบ 
 

4.1.1 ระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ 
 

 หลักการของระบบ NFIG มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการเปนเจาของขอมูลของแตละหนวยงาน 

การสรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไม ระบบNFIG จะทําหนาท่ีเปนเพียงระบบท่ี

รวบรวมกลุมขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หรือองคประกอบหลัก (Core Component) ผูใชงาน

ระบบสามารถคนหาขอมูลดานปาไมบางสวนจากระบบนี้ โดยระบบ NFIG จะมีความสามารถในการเตรียม

ชองทางเชื่อมโยงขอมูลระหวาง NFIG กับหนวยงานท่ีเปนเจาของขอมูลจริง หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล

ขอมูล เม่ือผูใชอินเตอรเน็ตมีความประสงคจะคนหาขอมูลท่ีลึกกวาท่ีปรากฎในระบบ NFIG ระบบจะมีรายชื่อ

หนวยงานท่ีเปนเจาของขอมูลเตรียมไวให กลาวโดยสรุปคือผูใชอินเตอรเน็ตจะตองคนหาขอมูลดานปาไมท่ีมี

อยูในประเทศไทย จะตองเขาสูระบบ NFIG ไดรับขอมูลพ้ืนฐานดานปาไมท่ีตองการเสียกอน ซ่ึงในปจจุบัน

หนวยงานตางๆ มีการเผยแพรขอมูลในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยูแลว แตจะเปนในลักษณะของการจัดทํา

เว็บทา (Web Portal) ท่ีไดรวบรวมเอารายชื่อของหนวยงานท่ีเปนเจาของขอมูลพรอมกับการเชื่อมโยงหลาย

มิติ (Hyperlink) เพียงอยางเดียว ซ่ึงถือไดวาแตกตางจากระบบ NFIG ซ่ึงไดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานดานปาไมไว

แลว การจัดทําระบบในลักษณะของเว็บทาเปนเพียงการรวมการเชื่อมโยงหลายมิติของขอมูลดานปาไมเอาไว 

ซ่ึงการเชื่อมโยงหลายมิติดังกลาวไมสามารถจัดทําใหครอบคลุมหนวยงานท่ีถือครองขอมูลดานปาไมได ไมมี

การขอมูลพ้ืนฐานดานปาไมไวใหผูใชงาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการเชื่อมโยงหลายมิติ จะทําให

ผูใชงานเขาสืบคนขอมูลไมได สถาปตยกรรมของระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ แสดงไวในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 สถาปตยกรรมของระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ 

 

 

 ระบบ NFIG เปนการสรางเครือขายขอมูลดานปาไมจริง (Real Data Network) โดยใชกลไกของ

หนวยงานท่ีเขารวมเครือขายและมีความตองการท่ีจะพัฒนาระบบใหบริการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ การ

รวบรวมกลุมขอมูลพ้ืนฐานเฉพาะเรื่องในระบบ NFIG ก็เพ่ือใหผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลดานอยางรวดเร็ว 

การนําเอากลุมขอมูลพ้ืนฐานมาจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลจะทําใหชวยลดความคับค่ังของการใชสืบคนขอมูล

ลงไดในชวงท่ีมีการเขาใชงานระบบจํานวนมาก ภายหลังจากท่ีระบบ NFIG เริ่มใชงานจะตองมีการสราง

เครือขายหนวยงานท่ีถือครองขอมูลดานปาไม โดยเริ่มจากหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกัน หรือเริ่มจาก

หนวยงานท่ีมีขอมูลคลายคลึงกันกอน ซ่ึงในระยะแรกจะมีจํานวนหนวยงานท่ีเขารวมเครือขายไมมากนัก แต

ภายหลังจากท่ีระบบ NFIG ถูกใชงานไประยะหนึ่งเปนท่ีรูจักของบุคคลหรือหนวยงานท่ัวไป และระบบแสดงให

เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกคนขอมูลดานปาไม หนวยงานท่ีถือครองขอมูลดานปาไมท่ีเหลืออยู จะ

เห็นความสําคัญในการเขารวมเครือขายดังกลาว และจะทําใหขอมูลท่ีจะมีบรรจุใน NFIG มีมากยิ่งข้ึน ขอดีอีก

ประการหนึ่งของการนําขอมูลจากแตละหนวยงานมาเก็บไวในระบบ NFIG คือการลดความซํ้าซอนของขอมูล 

เพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับขอมูล และการลดการสูญหายของขอมูลท่ีจําเปน 
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4.1.2 ระบบสารสนเทศปาไมของชาติแบบรวมศูนย 
 

 ระบบสารสนเทศปาไมของชาติแบบรวมศูนย (NFCD) มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดานปาไม

ท้ังหมดในทุกๆ มิติท่ีนักพัฒนาและผูใชขอมูลตองการสําหรับจัดทําฐานขอมูลดานปาไมของชาติ ระบบ NFCD 

จะถูกนํามาใชใชงานภายหลังจากท่ีระบบ NFIG ไดใชงานไประยะเวลาหนึ่ง เกิดการนําสงกลุมขอมูลพ้ืนฐาน

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เกิดการใชงานขอมูลดานปาไมของประเทศ ทําใหภาคสวนท่ีเก่ียวของเห็นประโยชน

ของการมีระบบฐานขอมูลดานปาไมแบบรวมศูนยสําหรับประเทศไทยเพ่ือใหบริการขอมูลแกผูใชงานทุกระดับ 

จากผลการศึกษาสถานภาพขอมูลดานปาไมของประเทศไทย (บทท่ี 3) ในระบบ NFCD ควรจะมีองคประกอบ

ของขอมูลจํานวน 7 องคประกอบ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ดังนี้ 

• ขอมูลการผลิตและการบริโภคไมหรือผลิตภัณฑจากไมในระดับตําบล อําเภอ และ

จังหวัด 

• การผลิตและการบริโภคของปาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

• การควบคุมการลักลอบตัดไมและการคาขายท่ีเก่ียวของกับการลักลอบตัดไม 

• การประเมินทรัพยากรทางดานปาไม  

• การรายงานผลในระดับนานาชาติ  

• งานวิจัยทางดานปาไม 

• ปาชุมชน 

 

 สถาปตยกรรมของระบบ NFCD (ภาพท่ี 2) ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีบริหาร

ฐานขอมูลและเครื่องแมขายสําหรับทําหนาท่ีเผยแพรขอมูลดานปาไมผานระบบอินเตอรเน็ตแกผูใชงาน มอดูล 

(Module) การคนหา มอดูลการสรางแบบกรอกขอมูลผานเว็บ และมอดูลการจัดการขอมูลถูกสรางข้ึนดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป การเชื่อมตอขอมูลใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีแบนดวิธขนาดใหญท่ีมีเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับการเชื่อมตอจากผูใชหลายคน รวมท้ังตองมีไฟรวอลล (Firewall) ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันการบุกรุกระบบ 
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ภาพท่ี 2 สถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศปาไมของชาติแบบรวมศูนย 

 

4.1.3 การแลกเปล่ียนขอมูล 
 

 การพัฒนา ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ แบงออกเปนสองระยะ โดยในระยะแรกจะใชหลักการของ

ระบบ NFIG ซ่ึงมีระยะการดําเนินงานสามปแรกเพ่ือนําเสนอหลักการของ NFIS และสรางเครือขายขอมูลดาน

ปาไมระหวางหนวยงานท่ีมีความประสงคจะเขารวมดําเนินการ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ NFIG กับ

ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในเครือขายใชเว็บเซอรวิส (Web Service) เนื่องจากเว็บเซอรวิสมีขอดีดังนี้ 

• เว็บเซอรวิสเปนโคดท่ีสามารถอางถึงดวย Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

หมายความวาเว็บเซอรวิสสามารถจะทํางานโดยการรองขอผาน HTTP ดังนั้นเว็บ

เซอรวิสอนุญาตใหนักพัฒนาท่ีจะเปดเผยการทํางานของโคดท่ีมีอยูบนเครือขาย เม่ือมี

การเปดเผยการทํางานบนเครือขายแลวโปรแกรมประยุกต (Application) ตางๆ 

สามารถทํางานภายใตโปรแกรมท่ีถูกกําหนดไว 

• เว็บเซอรวิสสามารถทํางานบนโปรแกรมประยุกตท่ีแตกตางกัน และแบงปนขอมูลหรือ

บริการระหวางโปรแกรมประยุกตเหลานั้น ยกตัวอยางเชน โปรแกรมประยุกตท่ีสรางข้ึน

จาก Visual Basic หรือ .Net สามารถสื่อสารกับเว็บเซอรวิสท่ีพัฒนาจากภาษา JAVA 

ได จึงกลาวไดวาเว็บเซอรวิสทํางานไดโดยไมข้ึนกับแพลตฟอรม (Platform) และ

เทคโนโลยีของโปรแกรมประยุกตตางๆ 

• เว็บเซอรวิสใชโปรโตคอลมาตรฐานในการติดตอสื่อสารระหวางระบบคอมพิวเตอร โดย

ประกอบดวย Service Transport, XML Messaging, Service Description และ 

Service Discovery ซ่ึงเปนโปรโตคอลท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในภาคธุรกิจ ทําให
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ลดคาใชจายในการนําสงขอมูล และทําใหขอมูลท่ีไดรับการแลกเปลี่ยนเปนรูปแบบและ

มาตรฐานเดียวกัน 
 

เพ่ือใหการแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไมระหวางหนวยงานในเครือขายชัดเจนและเปนทิศทางเดียวกัน

ควรมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลท่ีจะใชในระบบ NFIG และหากมีการกําหนดมาตรฐานขอมูลแลว 

หนวยงานตางๆ ท่ีมีความประสงคจะนําสงขอมูลเขาระบบจะตองแปลงกลุมขอมูลพ้ืนฐานของตนเองเขาสู

รูปแบบมาตรฐาน หรือใหหนวยงานท่ีรวมเครือขายนําสงขอมูลพ้ืนฐานในรูปแบบท่ีแตละหนวยงานเคยจัดเก็บ

แลวสงใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหนาท่ีในการแปลงขอมูลเปนผูดําเนินการแทน 

ภายหลักจากระบบ NFIG ไดใชงานในระยะเวลา 3 ปแลว ระบบ NFCD จะนํามาใชทดแทนเพ่ือรวม

ศูนยขอมูลไวเพียงจุดเดียว ในระยะท่ีสองภายหลังการเริ่มใชงานรูปแบบ NFCD หนวยงานภายในเครือขาย

จะตองนําสงขอมูลท้ังหมด (ไมใชนําสงเฉพาะกลุมขอมูลพ้ืนฐาน) ท่ีถูกกําหนดไวใน NFIS ตรงเขาสูระบบขอมูล

กลางผานกลไกเว็บเซอรวิส เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีนําสงขอมูลสามารถใชประโยชนขอมูลจากหนวยงานอ่ืน

ท่ีมีบรรจุไวใน NFCD เพ่ือใชสําหรับสรางรายงานสําหรับเผยแพร หรือนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการ

วิเคราะหเปนขอมูลภาพรวมของประเทศและจัดสงใหแกองคกรหรือหนวยงานในระดับนานาชาติ 

 

4.1.4 การรายงานขอมูล 
 

ระบบรายงานขอมูลเปนมอดูลสําคัญท่ีจะรวบรวมขอมูลจากระบบมาจัดสรางเปนรายงานใหผูใชในแต

ละระดับ อยางไรก็ดีระบบรายงานขอมูลสามารถทํางานภายใตหลักการของ NFCD เทานั้น เนื่องจากขอมูล

ดานปาไมท้ังหมดถูกจัดเก็บแบบรวมศูนยไวในระบบฐานขอมูล ดังนั้นฟลด (Field) ขอมูลท้ังหมดสามารถถูก

เลือกไดอยางอิสระในการนํามาใชสรางรายงาน ขอมูลผลลัพธจากระบบการรายงานสามารถท่ีจะสงออกใน

ลักษณะของไฟลงานเอกสาร เอกสาร PDF และ Comma-separated Values (CSV) ซ่ึงสามารถเปดอานโดย

โปรแกรมจัดการตาราง (Spread sheet) ได 

 

4.1.5 Free Web Form 
 

ถึงแมวาขอมูลดานปาไมสวนใหญท่ีสงเขาสูระบบขอมูลดานปาไมของชาติจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ภายในเครือขายจะใชเว็บเซอรวิส แตอยางไรตามสําหรับบางหนวยงานท่ีไมมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศจะคุนเคยกับการกรอกขอมูลผานทางเว็บมากกวา Free Web Form คือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีชวย

ใหนักพัฒนาออกแบบหนาจอกรอกขอมูลผานเว็บไดอยางรวดเร็ว ผูดูแลรับผิดชอบ ระบบขอมูลดานปาไมของ

ชาติ สามารถกําหนดสิทธิการของผูใชในแตละกลุมวากลุมใดสามารถเขาถึงขอมูลลึกขนาดไหน และสามารถ

กําหนดรูปแบบรายงานท่ีเหมาะสมตอขอมูลได 
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4.2 การปองกันการคุกคามขอมูลในระบบ 

 

 ในระยะแรกของการสงเสริมใหเกิด ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ หลักการของ NFIG ถูกนํามาใช

สําหรับเก็บรวบรวมขอกลุมขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ ในเครือขายขอมูลดานปาไม ระหวางท่ีระบบ 

NFIG ถูกใชงานจะตองมีการปองกันการเขาถึงขอมูลแบบไมถูกตองโดยใชเทคโนโลยีไฟรวอลล โดยการเขาถึง

ขอมูลในระบบจะตองผานไฟรวอลลเพ่ือคัดกรอง โดยจะมีการกําหนดหมายเลข IP Address และพอรต 

(Port) ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลได ซ่ึงโดยปกติแลวพอรตการเขาถึงขอมูลจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของบริการท่ี

เชื่อมตออยูในขณะนั้น ถาหากไฟรวอลลปดก้ันการเชื่อมตอใดๆ ก็ตาม ไฟรวอลลจะบันทึกหมายเลข IP 

Address และพอรตไวใน Log File โดยผูดูแลระบบสามารถวิเคราะหถึงตนทางหมายเลข IP Address และ

สรางกฎในการปองกันความพยายามโจมตีระบบ NFIS ตอไปในอนาคต สําหรับระบบ NFCD ท่ีมีขอมูลดานปา

ไมมากกวาระบบ NFIG ยังคงตองใชเทคโนโลยีไฟรวอลลปองกันระบบดวยเชนเดียวกัน ควบคูกับการสราง

เครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private Network: VPN) ท่ีสามารถคงความเปนเครือขายเฉพาะขององคกร

ไดดวยการเขารหัสของ Package กอนสง เพ่ือใหขอมูลมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 

 

4.3 มาตรฐานขอมูลและการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 
 

 มาตรฐานขอมูลสามารถใช ในสองลักษณะคือ เนื้อหา (Content) และการแบ งประเภท 

(Classification) มาตราฐานจะกลาวถึงโครงสราง การสงขอมูล และความหมายของสารสนเทศ ซ่ึงถือไดวา

เปนมาตรฐานทางดานเนื้อหา และกําหนดถึงลักษณะของการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูล การกําหนด

มาตรฐานมิไดกําหนดเฉพาะแตเพียงขอมูลเทานั้น แตยังระบุถึงแหลงขอมูลท่ีไดรับมา เพ่ือจําแนกขอมูล

สารสนเทศอยางมีคุณภาพเพ่ือใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการพัฒนา ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ อยางตอเนื่อง จะกอใหเกิดการขยายความรวมมือไปยัง

หนวยงานท่ีมีการจัดเก็บขอมูลดานปาไม แตอยางไรก็ตามการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานปาไมในแตละสวน

งานไมไดมีการพัฒนามากอนหนา จึงทําใหเกิดปญหาในสวนของสารสนเทศและแหงขอมูลท่ีมีไมเหมือนกัน

ของแตละหนวยงาน ขอมูลท่ีถูกจัดเก็บอยูไมสามารถปรับเขาสูโครงสรางมาตรฐานไดอยางสมบูรณ ไมสามารถ

แบงปนขอมูลได ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแบงประเภทของขอมูล กําหนดรหัสมาตรฐานให

ขอมูล สรางความชัดเจนใหกับขอมูลสารสนเทศท่ีแตกตางกันเพ่ือใหการแบงปนขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอมูลดานปาไมในกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ไดรับถูกจัดเก็บและรวบรวมมาอยางยาวนานโดยมิไดมีการกําหนดมาตรฐานขอมูลรวมกันท้ังสามกรม การ

จัดเก็บขอมูลขัดแยงกัน ซ่ึงทําใหไมสะดวกท่ีจะบริการจัดการภายใตขอมูลท่ีแตกตางกัน มาตรฐานของ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญเพ่ือใหผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานท่ีดูแลท้ังสามกรมนี้ควรท่ี
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จะสรุปมาตรฐานขอมูลในปจจุบันของประเทศซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีการใชงาน สราง

ความชัดเจนในการกําหนดมาตรฐาน และยืนยันใหมีการใชงานมาตรฐานดังกลาวในทุกหนวยงานภายในสังกัด 
 

 สําหรับการแสดงขอมูลดานปาไมรวมกับแผนท่ี ควรท่ีจะจัดเก็บขอมูลในลักษณะฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ (Relational Database) เพ่ือใหสามารถแสดงผลรวมกับขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงหาก

ตองการนําเสนอขอมูลดานปาไมรวมกับแผนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจําเปนท่ีจะตองทํางานรวมกับ

ขอมูลท่ีสรางข้ึนจากไฟลงานเอกสาร ตารางสเปรตชีส (Spread Sheet) โปรแกรมทางดานสถิติหรือ

แบบจําลองอ่ืนๆ เพ่ือใหการวิเคราะหและรายงานผลขอมูลใน NFIS มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในปจจุบันมี

โปรแกรมรหัสเปด (Free Open Source Program) เชน Openlayers (http://openlayers.org/) ท่ี

สามารถนํามารวมเขาเปนสวนหนึ่งของ NFIS เพ่ือนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและแสดงการกระจายของขอมูลดาน

ปาไมของประเทศ Openlayers งายตอการใชงานและพัฒนา โดยสามารถวางแผนท่ีลงบนเว็บไซตหลักของ 

NFIS ได สามารถแสดงชื่อและขอมูลท่ีสําคัญบนแผนท่ี Openlayers ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ

รองรับขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหลายนามสกุล และท่ีสําคัญ Openlayers เปนโปรแกรมท่ีไมเสีย

คาใชจาย รองรับการทํางานของ JavaScript 

 

4.4 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแล ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 
 

 ถึงแมวาแนวคิดการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศจะเลือกใชแนวคิด NFIG ในลําดับ

แรก และตอเนื่องดวยระบบ NFCD แตเปาหมายสุดทายคือการจัดเก็บขอมูลดานปาไมอยางเปนระบบเพียงจุด

เดียว จึงตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ (National Forest Information Committee: NFIC) 

เพ่ือกําหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ 

โดยองคประกอบของคณะกรรมการชุดดังกลาวควรจะประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ตัวแทนจากหนวยงานดานปาไมท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความประสงคจะนําสงขอมูลปาไม

เขาสูระบบของชาติ 

 มีแนวทางเลือกสองทางในการติดตั้ง NFIS ทางเลือกแรกคือใหมีการติดตั้ง NFIS ไวในหองเครือขายซ่ึง

อยูในความดูแลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบคอมพิวเตอรและครือขายภายใน

กระทรวง มีหองควบคุมเครือขายท่ีไดมาตรฐาน มีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรท่ีมีความพรอมในการติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของระบบ ซ่ึงจะทําให NFIS มีเสถียรภาพตลอดการใชงาน ทางเลือกท่ีสองคือการติดตั้ง 

NFIS ในศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม เนื่องจากกรมปาไมถือครองขอมูลดานปาไม

ท่ีเก่ียวของกับ NFIS มากท่ีสุด 

 เพ่ือใหการจัดทําระบบ ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ เปนไปดวยความรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีการบํารุงรักษาระบบแบบมืออาชีพ จําเปนท่ีจะตองวาจางบริษัทเอกชนท่ีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือรองรับ NFIS อยางไรก็ตามตองมีการจัดประชุมรับฟงความ
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คิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือนําขอคิดท่ีไดจากการจัดประชุมมาใชประกอบการจัดทํา NFIS เพ่ือให

ระบบท่ีเกิดข้ึนเปนท่ียอมรับท้ังในสวนของหนวยงานท่ีแลกเปลี่ยนขอมูลและผูใชประโยชนขอมูล 

 

4.5 การใหบริการผานเว็บ, การเขาถึงขอมูล และการใหบริการขอมูล 
 

 การใหบริการขอมูลดานปาไมของ NFIS ใชการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเว็บเซอรวิส ซ่ึงจําเปนท่ีจะตอง

กําหนดมาตรฐานขอมูลกลางดานปาไมใหแก NFIS เพ่ือใหกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลชัดเจน ในปจจุบันมีการ

ใชงานเว็บเซอรวิสในระดับนานาชาติอยูสองมาตรฐาน ไดแก Darwin Core และ ABCD Core (Access to 

Biological Collection Data) 

 

 Darwin Core 

 เปนมาตราฐานขอมูลท่ีมีจํานวนองคประกอบขอมูลกระทัดรัดไมซับซอน Darwin Core มีจํานวน

องคประกอบจํานวนเพียง 48 สวนประกอบ (Element) อยางไรก็ตาม Darwin Core สามารถกําหนดเพ่ิม

เพ่ือขยายใหรองรับกับขอมูลในสวนขยายได องคกรระดับสากลท่ีใช Darwin Core เปนมาตรฐานในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลคือ GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (www.gbif.org)  FishNet 

(http://speciesanalyst.net/fishnet/) MANIS (http://elib.cs.berkeley.edu/manis/) OBIS 

(http://iobis.org/) เปนตน ตัวอยางของการกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลจําเปนพ้ืนฐานท่ีจะตอง

บรรจุในรูปแบบการเก็บของ Darwin Core 

 

 ABCD (Access to Biological Collection Data)  

 เปนมาตรฐานขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงมีจํานวนองคประกอบขอมูลสูงถึง 600 สวนประกอบ ซ่ึงเพียงพอท่ี

ใชแทนฐานขอมูลไดท้ังฐาน มีความซับซอนมาก เหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขนาดใหญ องคกรระดับ

สากลท่ีใช คือ BioCASE (http://search.biocase.org/europe/about/bioCASE/) 
 

 สําหรับแนวคิดของ NFIG ท่ีจะนํามาใชในชวงแรกของ NFIS นั้น ไดเลือกใช Darwin Core เปน

มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายในเครือขายขอมูลดานปาไมท่ีมีความตองการ

แลกเปลี่ยนเฉพาะกลุมขอมูลพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงหลายมิติมายังแตละหนวยงานเทานั้น หลังจากการใช

งาน NFIG ไปไดสามปจึงจะเปลี่ยนระบบใหเปน NFCD ซ่ึงจะตองมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานขอมูลจาก 

Darwin Core เปน ABCD เนื่องจากโครงสรางของ ABCD สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไมเขา

สูฐานขอมูลกลางไดมากถึง 600 สวนประกอบ 
 

 เม่ือระบบ NFIG ไดรับกลุมขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานในเครือขายดานปาไมท่ีเขารวมโครงการ 

ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ แลว ระบบสอบถาม (Query) และสืบคนขอมูลจะใชงานไดเฉพาะในกลุมขอมูล

พ้ืนฐานเทานั้น โดยขอจํากัดของระบบ NFIG ข้ึนอยูกับความสามารถในการรองรับสวนประกอบของ Darwin 

Core 
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 นอกเหนือไปจากขอมูลดานปาไมท่ีปรากฎในระบบภายหลังจากท่ีผูใชงานอินเตอรเน็ตพบผลลัพธจาก

การคนในแตละครั้งแลว ระบบยังจะแสดงแหลงขอมูลท่ีแทจริง หรือรายละเอียดเก่ียวกับเจาของขอมูลนั้นๆ 

หากผูใชงาน NFIG ตองการขอมูลท่ีละเอียดกวาท่ีมีปรากฎอยูใน NFIG ผูใชงานจะตองเดินทางไปติดตอยัง

หนวยงานเจาของขอมูลโดยตรง ดังนั้นจุดสําคัญท่ีจะทําให NFIG ประสบความสําเร็จจะอยูท่ีการดึงหนวยงาน

ท่ีจัดเก็บขอมูลดานปาไมใหเขาสูเครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูล และตองใหหนวยงานเหลานั้นใหความสําคัญ

กับการนําสงขอมูลเขาสู NFIG และหากเปนระบบ NFCD ท่ีจะถูกนํามาใชทดแทน NFIG ก็จะมีหลักปฏิบัติ

คลายคลึงกันเพียงแตจํานวนขอมูลท่ีแลกเปลี่ยนมีขนาดใหญกวา NFIG 

 

4.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนตองเลือกใชในการจัดทํา ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ประกอบดวย

สามสวนหลัก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โปรแกรมควบคุมระบบ และ อุปกรณเครือขาย 
 

 1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 5 เครื่อง ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ

จัดการฐานขอมูล (Database Server) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับใหบริการเว็บผาน

ระบบอินเตอรเน็ต (Web Based Application Server) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ

ใหบริการเว็บผานระบบอินทราเน็ต (Intranet Web Based Application Server) ซ่ึงเปนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรแบบภายในองคกร 

 2) โปรแกรมควบคุมระบบ ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server 

Operating System) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management System) และ ระบบ

บริหารจัดการโปรแกรมประยุกต (Application Management System) 

3) อุปกรณเครือขาย ประกอบดวย ระบบไฟรวอลลสําหรับโปรแกรมประยุกตผานระบบอินเตอรเน็ต 

(Internet Application Firewall) ระบบไฟรวอลลสําหรับโปรแกรมประยุกตผานระบบอินทราเน็ต (Intranet 

Application Firewall) อุปกรณกระจายสัญญาณ (Ethernet Switch) 

 

4.7 การเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity Building) 
 

 ปญหาปกติสําหรับการเริ่มใชงาน ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ของแตละหนวยงาน (ท้ังระบบ 

NFIG และ NFCD) คือการท่ีบุคลากรของแตละหนวยงานมีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพียงเล็กนอย การลงทุนจัดทํา NFIS จึงควรท่ีจะรวมคาใชจายในสวนของการเพ่ิมขีดความสามารถ

ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแบงกลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุมท่ีแตกตางกันไดแก 
 

1) บุคลากรทางดานไอที: เปนกลุมท่ีมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี ดังนั้นการจัด

ฝกอบรมตองเปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับเรื่องการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีเก่ียวของกับ 
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NFIS โดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรในกลุมนี้จะไดนําเอาความรูท่ีไดไปชวยเหลือกลุมอ่ืนๆ และยังสามารถ

พัฒนาระบบในบางจุดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบใหมากข้ึน 

2) เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนกลาง: เปนกลุมบุคคลท่ีมีความตองการใชประโยชนขอมูลท่ี

หลากหลาย และเปนกลุมท่ีจะไดรับสิทธิในการเขาถึงฐานขอมูลดานปาไมผานทางระบบ LAN และระบบ

อินเตอรเน็ต การอบรมบุคลลในกลุมนี้ควรจะเนนในเรื่องของการปอนขอมูล การสอบถามขอมูล และการ

จัดทํารายงานขอมูล 

3) เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค: เปนกลุมท่ีทํางานในสํานักงานท่ีมีการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย LAN และอินเตอรเน็ตในระดับท่ีไมสูงมากนัก ดังนั้นการจัดฝกอบรมควรท่ีจะ

จัดภายใตสภาพแวดลอมของชองทางการเชื่อมตอสื่อสารในสํานักงานท่ีมีอยูเดิม และอาจจะตองมีการสอน

เทคนคิข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับกับระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมใหดวย 

4) เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองการจะเขารวมเครือขาย ระบบขอมูลดานปาไมของชาติ: กลุมนี้

เปนกลุมท่ีตองการเขาถึงขอมูลดานปาไมผานทางระบบอินเตอรเน็ต จึงควรท่ีจะฝกอบรมกลุมคนเหลานี้ใน

เรื่องของการปอนขอมูล การสอบถามขอมูล และการจัดทํารายงานขอมูล 

 

4.8 ทรัพยากรท่ีตองการ 
 

 ในการพัฒนาระบบระบบขอมูลดานปาไมของชาติ ตองพิจารณาการจัดหาระบบเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โปรแกรมควบคุมระบบ และ อุปกรณเครือขาย งบประมาณในการ

จัดหาอุปกรณดังกลาว การจัดจางบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและพัฒนาระบบ การ

ทดสอบระบบ ดูแลและบํารุงระบบฐานขอมูล และใชระบบขอมูลท่ีสรางข้ึนใหเกิดประโยชนตามความตองการ

ของหนวยงาน การเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถบุคคลากรท่ีเก่ียวของ (กลุมเปาหมาย 4 กลุมท่ีกลาวมาแลว) 

งบประมาณในการบริการจัดการโครงการ และงบประมาณสําหรับการพัฒนาโปรแกรม ไดแสดงไวใน

ภาคผนวกท่ี 3 โดยกําหนดงบประมาณในการพัฒนาและดูแลระบบเปนระยเวลา 6 ป กําหนดการพัฒนาเปน 

2 ระยะคือ การดําเนินการตามระบบ NFIG ในปท่ี 1 – 3 และระบบ NFCD ในปท่ี 4 – 6  
 
 

5. การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 
 

 จากแผนการปฏิบัติท่ีไดเสนอไวในบทท่ี 4 ความสําคัญอันดับแรกท่ีตองทําคือการดําเนินการพัฒนา

ระบบเกตเวยสารสนเทศปาไมของชาติ (NFIG) ในระยะ 3 ปแรก และพัฒนาระบบสารสนเทศปาไมของชาติ

แบบรวมศูนยในระยะท่ีสอง สําหรับแผนปฏิบัติการท่ีจะทําตอไปคือการพัฒนาขอเสนอโครงการ (Project 

proposal) โดยเลือกองคประกอบท่ีเก่ียวของของแผนปฏิบัติการท่ีไดจากการศึกษาความเปนไปได เพ่ือเสนอ

ขอรับการสนับสนุนจากองคการไมเขตรอนระหวางประเทศตอไป 
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ภาคผนวก 1: ขอมูลความเปนมาของโครงการเตรียมการ 

 

 นโยบายท่ีสําคัญอยางหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 

2554) คือ การปรับปรุงความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ี

รวดเร็วดานเทคโนโลยีของโลก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สูการปฏิบัติ ไดให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคี การพัฒนาจากทุกภาคสวน เพ่ือใหสามารถผนึกพลังความรวมมือ

ตามบทบาทความรับผิดชอบรวมกันขับเคลื่อน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลง

ไปสูแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ แนวทางสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การสนับสนุนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย 

ตลอดจนระดับพ้ืนท่ีและทองถ่ิน  โดยสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล 

ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ  สงเสริม

การพัฒนาขอมูลเพ่ือการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกัน

เพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขาย

ขอมูลระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบท่ีเขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกัน

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

ในสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานปาไม โดยการรวบรวมขอมูลขาวสารจาก

กรมตางๆของกระทรวง คือ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลรวมดานปาไมของประเทศ เพ่ือตอบสนองการเรียกใชงานของหนวยงาน

ตางๆ และชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงแตละกรมจะตองเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาฐานขอมูลของตนเองเพ่ือให

สอดคลองตอบสนองตามวัตถุประสงคของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไว ซ่ึงความ

พยายามในการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีการประสานงานภายใตกรอบการทํางานเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยง

การดําเนินการท่ีซํ้าซอนและการเกิดชองวางในการทํางาน 

นอกจากผลลัพธท่ีไดของโครงการในการปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการปาไมของชาติในระดับ

ตางๆดังไดกลาวมาแลวโครงการนี้ยังจะมีสวนสงเสริมโดยตรงตอวัตถุประสงคขององคการไมเขตรอนระหวาง

ประเทศ (ITTO) ในขอ (d) และ (n) ของความตกลงองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ พ.ศ. 2537 (ITTA 

1994) โดยมุงเนนตอวัตถุประสงคขอท่ี 1 (Goal 1) ของแผนปฏิบัติการโยโกฮามา (ITTO Yokohama Action 

Plan)  ดานสารสนเทศทางเศรษฐกิจและการตลาด  (Economic Information and Market Intelligence)  

โดยในป 2537 ITTA ไดกําหนดวัตถุประสงคขององคการในการสงเสริมใหมีการขยายขนาดและความ

หลากหลายในเรื่องการคาไมเขตรอนระหวางประเทศท่ีมาจากแหลงท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน  ขอ(d) กลาวถึง

การเสริมสรางความสามารถของสมาชิกในการดําเนินยุทธศาสตรสูความสําเร็จในเรื่องการสงออกไมและ
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ผลิตภัณฑไมท่ีมาจากแหลงท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืนภายในป พ.ศ.2543 และขอ (n) คือการสงเสริมใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการตลาดและการคาไมระหวางประเทศ 
 

ภายใตกรอบการตัดสินใจ 2(XXIX) ของสภาองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (International 

Tropical Timber Council: ITTC) ซ่ึงกําหนดชื่อวา “ITTO Objective 2000” รัฐบาลไทยไดรองขอการ

สนับสนุนจากสภาองคการไมเขตรอนระหวางประเทศในป พ.ศ. 2544 ใหสงคณะผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษา 

(technical mission ) มาทําการศึกษาประเมินสถานภาพดานการจัดการปาไมของประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนความชวยเหลือรัฐบาลไทยในการประเมินสาเหตุและปจจัยตางๆท่ีขัดขวาง

หรือจํากัดความกาวหนาของประเทศไทยในการกาวสูการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (sustainable forest 

management: SFM ) และการกาวสูความสําเร็จตามท่ีกําหนดไวใน ITTO Objective 2000 รวมถึงการ

เสนอมาตรการท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติเพ่ือใหกาวพนขอจํากัดหรืออุปสรรคท่ีกีดขวางตางๆเหลานั้น คณะ

ผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาไดเดินทางมาประเมินสถานภาพและปญหาของการจัดการปาไมในประเทศไทยระหวาง

เดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2549 หลังจากการปรึกษารวมกับกรมปาไมแลว ไดกําหนด 6 หัวขอหลักท่ีจะ

ทําการประเมินในรายละเอียด ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งท่ีสงผลตอการกาวสูความสําเร็จในการจัดการปา

ไมอยางยั่งยืน (SFM) ของประเทศไทย ไดแก การอนุรักษและการจัดการปาธรรมชาติ (Natural forests) ปา

ชุมชน (community forestry)   ปาปลูก (Plantation) อุตสาหกรรมและการตลาด (industry and 

markets) ของปา (non-timber forest products) นโยบายสาธารณะ (public policies) และขีด

ความสามารถของสถาบัน (institutional capacity)  

คณะผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษา ITTO ไดจัดทํารายงานผลการประเมิน “Achieving  the ITTO 

Objective 2000 and Sustainable Forest Management in Thailand” เสนอตอรัฐบาลไทย ได

เสนอแนะใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศเปนหัวขอในลําดับตนๆท่ีตองเรง

ดําเนินการ เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินการของประเทศไทยไปสูเปาหมายการจัดการปาไมอยางยังยืน โดย

เสนอใหกรมปาไมจัดทําแผนผังการดําเนินการ (roadmap) เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานปาไมของ

ชาติ โดยการปรับปรุงการเก็บรวบรวมขอมูลและการเผยแพรขอมูลสารสนเทศและขอมูลสถิติท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรปาไม การดําเนินการดานปาไม อุตสาหกรรมและการตลาดของไมและผลิตภัณฑไม โดยการใหคํา

จํากัดความท่ีตรงกันและกําหนดหนวยมาตราวัดใหเปนมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน คณะผูเชี่ยวชาญท่ี

ปรึกษายังไดเสนอแนะให ITTO สนับสนุนความพยายามดังกลาว ซ่ึงมีความจําเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การควบคุมการทําไมและการคาไมและผลิตภัณฑไมท่ีผิดกฏหมาย อีกท้ังชวยในการตัดสินใจของสาธารณะตอ

เรื่องดังกลาวโดยรวม  
 

คณะผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษา ไดสรุปผลการประเมินดานระบบขอมูลสารสนเทศของกรมปาไมในรายงาน 

ดังนี้ 

1. มาตรฐานการรายงานดานสถิติปาไมของประเทศในปจจุบันยังไมเปนท่ีนาพอใจ ไมมีการรายงาน

ท่ีสมบูรณเก่ียวกับทรัพยากรปาไมจากการสํารวจ ในเรื่องของการผลิต การบริโภค การคาและ
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การเคลื่อนยายไมและของปาท่ีมีแหลงผลิตนอกเขตพ้ืนท่ีปาของรัฐซ่ึงเรื่องเหลานี้มีผลสงเสริม

เศรษฐกิจของชาติเปนอยางมากแตกลับไมมีกลไกในการบันทึกขอมูลท่ีเหมาะสม เนื่องจากไมมี

เครือขายเชื่อมโยงขอมูล จึงทําใหขอมูลขาวสารตางของหลายๆโครงการและผลการศึกษาตางๆท่ี

มีอยูไมสามารถแบงปนกันได 

2. แมวาขอมูลขาวสารจะเปนเครื่องมือท่ีทรงพลังชวยในเรื่องการจัดการและการวิเคราะหการ

ดําเนินงานในองคกร แตท่ีผานมาไมไดรับความเอาใสใจในเรื่องนี้อยางเพียงพอ จึงจําเปนท่ีตองมี

โปรแกรมตางๆในการปรับปรุงการเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารสิ่งพิมพตางๆดานปาไม การ

วิจัยดานการเจริญเติบโตและการจัดแบงชั้นทรัพยากรปาไม รวมถึงการใชประโยชนไมในดาน

เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุท่ีทําใหการจัดทําและเผยแพรขอมูลสถิติปาไมในเรื่องดังกลาวขางตน

ทําไดนอย คือ  1) ความไมเท่ียงตรงและไมเพียงพอของขอมูลสถิติปาไมท่ีเปนทางการ 2) 

ปริมาณไมจํานวนมากท่ีใชในประเทศไมไดมีการรวบรวมบันทึกขอมูลไว 3) ไมมีการตรวจสอบ

ติดตามขอมูลของตลาดไมทอนและผลิตภัณฑไมอยางเปนระบบ 4) การใชประโยชนของปาซ่ึง

สวนใหญเปนไปเพ่ือการยังชีพ   ไมไดผานกลไกทางการตลาดท่ีสามารถตีเปนตัวเงินไดชัดเจน ซ่ึง

ตลาดในสวนนี้มีความสําคัญ แตก็ไมไดมีการเฝาติดตามตรวจสอบ 5) ขาดขอมูลท่ีนาเชื่อถือของ

แหลงไมผิดกฏหมาย  )การทําไมและการนําเขา (  และ 6) ขาดการบันทึกปริมาตรผลผลิตจากไม

ยางพาราอยางเหมาะสม 

3. ไมมียุทธศาสตรโดยรวมในดานการจัดการขอมูลสารสนเทศของกรมปาไม ขาดการวิเคราะห

ขอมูลท่ีตองการขององคกร รวมถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บ รวบรวม เผยแพรขอมูล และ

การเชื่อมตอเครือขาย เจาหนาท่ีระดับกลางไมทราบอยางชัดเจนในวัตถุประสงคของการจัดเก็บ

ขอมูลและเห็นวาการเก็บขอมูลเปนภาระมากกวาท่ีจะเปนประโยชนในการใชเปนเครื่องมือชวย

ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีการตอบสนองจากขอมูลท่ีเก็บไวนอยมาก 

4. แมวาผูบริหารระดับสูงและผูกําหนดนโยบายมีความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล แต

บางครั้งก็ยังคงใชขอมูลเฉพาะกิจ (ad hoc information) ท่ีไดจากเจาหนาท่ี  )ซ่ึงเปนความเห็น

สวนตัว( มากกวาขอมูลท่ีไดมาจากผลการประมวลจากระบบขอมูลสารสนเทศ 

5. การทบทวนระบบขอมูลสถิติปาไมท้ังระบบอยางละเอียด รวมถึงการจําแนกขอมูลท่ีตองการและ

ชองวางท่ีมีอยูอยางชัดเจน ตลอดถึงการเสริมสรางความสามารถในการเก็บขอมูลและการจัดทํา

รายงาน จะเปนตัวชวยใหปาไมของประเทศสามารถเสริมสรางความเปนอยูท่ีดีในประเทศได ท้ัง

ทางดานสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม การรูถึงคาการลงทุนและผลตอบแทนก็มีความ

จําเปน เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรแกหนวยงานดานปาไมเปนไปอยาง

เหมาะสม  การเผยแพรขอมูลสถิติดานปาไมและสัตวปาสูผู มีสวนไดสวนเสียท้ังหลายก็มี

ความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดตอการดําเนินงานของกรมปาไม นอกจากนี้ยังมี

ความจําเปนในการปรับปรุงในเรื่องความโปรงใสในเรื่องการตลาดในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบ

ขอมูลสารสนเทศ 
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6. ภายใตการบริหารจัดการดานปาไม ตองทําใหมีการยอมรับในคุณคาของขอมูลขาวสารวาเปน

เครื่องมือในการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ งในผูบริหารระดับกลางท่ีควรจะไดรับรู ถึ ง

ความกาวหนาของขอมูลท่ีไดจัดเก็บ เพ่ือใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได 

7. ท่ีผานมาพบวาการมีขอมูลขาวสารท่ีไมเพียงพอมีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาการปาไมของประเทศ

ไทย จึงตองมีการเตรียมการในการจัดทําแผนผังการดําเนินการ (roadmap) ท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาในการการรวบรวมขอมูล การเผยแพรขอมูล และการพัฒนาระบบการจัดการ

ฐานขอมูลดานปาไมของชาติ (National Forestry Database Management System: 

NFDMS) ท่ีครอบคลุมถึงขอมูลท่ีจําเปนและรูปแบบการรายงานทางสถิติปาไม องคประกอบแต

ละสวนในระบบจะตองเชื่อมโยงสัมพันธกันและการเชื่อมตอเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูล

จะตองจัดสรางข้ึน ในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีตองการ จะตองแยกแยะตัวแปรตางๆเพ่ือใหมี

ความเปนเอกภาพในการจัดทํารายงานขอมูล แตยังคงใหความสําคัญกับสวนท่ีจัดทําในระดับ

จังหวัดและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลดานปาไมของชาติ

จะตองพิจารณาเพ่ิมเติมในดานตางๆดังนี้ 1) การศึกษาการทํางานของระบบท่ีตองมี (functional 

requirement study)   2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  3) การประชุมท้ังในระดับชาติ 

ภูมิภาคและจังหวัดเพ่ือใหรูถึงตัวแปรท่ีมีผลตอวิธีการรายงาน และ 4) พัฒนากลไกท่ีจําเปนใน

การติดตั้งเครือขายเพ่ือการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูล 

8. มีความจําเปนท่ีตองปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเผยแพรขอมูลปาไมและสถิติ

ทรัพยากรปาไม การปฏิบัติการดานปาไม (forestry operations) การตลาดและอุตสาหกรรมไม

ท่ีมีคําจํากัดความและหนวยวัดท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงการใชคําจํากัดความท่ีเปนท่ียอมรับ

ตามแบบสากลจะชวยลดปญหาในการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอในระดับนานาชาติ 

9. ตองมีการศึกษาเปนกรณีพิเศษเก่ียวกับชองวางของขอมูล ในเรื่องการผลิตและการบริโภคไมซุง

และไมแปรรูป ไมฟน และของปาในตลาดภายในประเทศ  ท้ังในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด 

ท้ังนี้รวมถึงการทําไมท่ีผิดกฏหมายและการคาท่ีเก่ียวของดวย 

10. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความกาวหนามาใช เพ่ือใหการติดตามขอมูลทันตอเหตุการณ

และสามารถถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและ

การบังคับใชกฏหมาย(enforcement) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันและจํากัดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางผิดกฏหมาย การจะนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชตองมีการพิจารณาอยาง

ถ่ีถวนในระหวางการออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลดานปาไมของชาติ 

11. ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลดานปาไมของชาติจะตองใหมีการมีสวนรวมของผูใช 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดถึงการออกแบบชองทางท่ีผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูล

ท่ีเก่ียวของในระบบ โดยมุงเนนในเรื่องของระดับความโปรงใสใหมากท่ีสุด 

12. รัฐบาลตองจัดเตรียมโครงการท่ีสมบูรณเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลดานปาไมของ

ชาติ การศึกษาความเปนไปไดจะชวยแยกแยะทางเลือกตางๆและชวยกําหนดโครงรางในการ
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จัดทําแผนดําเนินการ นอกจากนี้ควรนําบทเรียนจากโครงการท่ีมีรูปแบบวิธีการในลักษณะท่ี

คลายคลึงกันของประเทศอ่ืนมาพิจารณาประกอบดวย โครงการท่ีจะจัดเตรียมนี้สามารถขอรับ

การสนับสนุนดานการเงินจากองคการไมเขตรอนระหวางประเทศได 

 

ในการออกแบบโครงการเตรียมการ มีวัตถุประสงคในการวางแผนการดําเนินงานและองคประกอบ

ตางๆ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติ ไดกําหนดใหทําการศึกษาความ

เปนไปไดในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติภายใตแผนปฏิบัติการท่ี

กําหนดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ และการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับการ

สนับสนุนจาก ITTO เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีตองดําเนินการกอนซ่ึงกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

การดําเนินโครงการเตรียมการนี้เปนการปูฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 

ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการดําเนินการสูการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของชาติ โครงการฯนี้ดําเนินการบนฐาน

วิชาการท่ีเก่ียวของกับระบบการติดตามเพ่ือการจัดกับทรัพยกรปาไมอยางยั่งยืน โดยพัฒนาตอยอดจาก

โครงการระบบติดตามทรัพยากรปาไม PD 2/99 Rev.2 (F) โครงการฯเลือกใชระบบการดําเนินการแบบองค

รวม โดยการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอระบบขอมูลดานปาไมของชาติผานกระบวนการการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ระบบขอมูลดานปาไมของชาติท่ีไดรับการปรับปรุงแลวจะรวมขอมูลทาง

สถิติท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไม การปฏบัติการตางๆดานปาไม และตลาดผลิตภัณฑท่ีเกียวของกับไมไวใน

ระบบดวย 

องคประกอบในการศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศ

ปาไมของชาติ ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหสถานภาพของระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติ (โดยการทบทวนขอมูลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ฐานขอมูลตางๆ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบบการรายงาน  ระบบเทคโนโลยีท่ีใช 

(เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟทแวรท่ีใช การถายโอนขอมูล และอ่ืนๆ)  กระบวนการในการแบงปน

ขอมูล ระบบเครือขายการเชื่อมโยงและการเขาถึงขอมูล บุคคลากร (ผูเชี่ยวชาญ ผูใช ผูเก็บ

รวบรวมขอมูล) งบประมาณคาใชจาย โครงการท่ีอยูในระหวางการดําเนินงานและท่ีไดวางแผน

ดําเนินการ (ท้ังในระดับมหภาค ภาคสวน และหนวยงาน) และความตกลงระหวางหนวยงาน 

(ความรับผิดชอบ การประสานงาน และความรวมมือ) 

2. การสํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ (การใชงานระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติและผูใช

ระบบ การติดตามและประเมินผล  การจัดทําผลรายงานตามความตองการ(ระดับนานาชาติ 

ระดับชาติ และระดับองคกร) และชองวางตางๆท่ีมีอยูในขอมูลปจจุบัน ตลอดจนการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศ 

3. การจัดทําแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) สําหรับการเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับระบบขอมูลดานปาไมของชาติ โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การออกแบบ
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ระบบและองคประกอบของระบบโดยการหลักการดําเนินการเปนสวนๆ (modular approach) 

มาตรฐานของขอมูล (การใชคําจํากัดความและหนวยมาตราวัดเดียวกัน ) การศึกษาเพ่ือแกไข

ชองวางของขอมูลท่ีมีอยู การจัดตั้งสถาบันรองรับการดําเนินงานและความรับผิดชอบตางๆ(การ

พัฒนาระบบฐานขอมูลและการบํารุงรักษา) การสรางเครือขาย การแบงปนและการเขาถึงขอมูลท้ัง

ในระดับระหวางหนวยงาน หนวยงาน(สวนกลาง/สวนภูมิภาค/จังหวัด/อบต./หนวยจัดการปาไม) 

ภาคสาธารณะและเอกชน ประชาคม และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

กาวหนา การสรางศักยภาพของบุคคลากร ทรัพยากรท่ีตองการใชในการดําเนินงาน และการ

จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

โครงการเตรียมการนี้จะใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนในการปรับปรุงระบบขอมูล

สารสนเทศดานปาไม ซ่ึงไดมีการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไวแลวในการประเมินสถานภาพการจัดการ

ปาไมของประเทศไทย โดย ITTO เม่ือป พ.ศ. 2549 และผูมีสวนไดเสียหลักไดมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอ

โครงการเตรียมการนี้ นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือกับองคกรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนท่ีเขารวม

ประชุมเก่ียวกับแนวคิดของโครงการ โดยมีความเห็นรวมกันวามีความจําเปนในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของระบบขอมูลปาไมและผูมีสวนไดสวนเสียบางทานยังไดแสดงเจตนจํานงคในการเขารวมแบงปนขอมูล/

สารสนเทศท่ีมีอยู 

ในระหวางการดําเนินโครงการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคจํานวน 2 

ครั้ง โดยการมีสวนรวมของตัวแทนในระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบลและชุมชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียใน

หลากหลายภาคสวน เพ่ือใหเขาใจอยางถองแทในขอมูลท่ีสารสนเทศท่ีตองการทราบและขอมูลท่ีมีอยูและ

สามารถเขาถึงไดในระดับตางๆของการบริหาร รวมถึงเจาของและผูจัดการสวนปา ผูใชประโยชนจากปา และผู

มีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

ในการจัดทําโครงการการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาตินี้ ไดมีการวิเคราะหกําหนด

องคประกอบตางๆท่ีจะมีในระบบไวแลว และกําหนดกลุมทํางาน (Thematic working groups) เฉพาะเรื่อง

ตางๆท่ีกําหนดไวเปน 5 กลุม คือ 1) ผลผลิตและการบริโภคไมและผลิตภัณฑจากไม (production and 

consumption of wood and wood products)   2) ของปาตางๆ (NTFPs)   3) การควบคุมการทําไมและ

การคาไมท่ีผิดกฏหมาย (control of illegal logging and trade) 4) การประเมินทรัพยากร(resource 

assessment)  และ 5) การรายงานในระดับนานาชาติ (international reporting)  ซ่ึงกลุมทํางานนี้มาจาก

ตัวแทนท่ีหลากหลายของหนวยงานและองคกรผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 

ระยะนี้เปนชวงเวลาท่ีสําคัญในการจัดทํารางผลการศึกษาความเปนไปไดและแผนปฏิบัติการ จึงมีความจําเปน

ท่ีจะตองมีการประสานงานกันระหวางกลุมทํางาน ขณะเดียวกันในระหวางการดําเนินงาน หนวยงานตางๆ 

และกลุมผูมีสวนไดเสียจะเขามาเก่ียวของผูกพันกับระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติโดยการมีสวนรวมใน

การออกแบงานท่ีจะตองทํา 
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เนื่องจากการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศปาไมของชาติ  หลายหนวยงานในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนเขารวมดําเนินการ คณะทํางานระหวางหนวยงาน (Inter-agency 

Working Group: IWG) จึงถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการเตรียมการ โดยมี

ภาระหนาท่ีดังนี้ 1) อํานวยการและประสานงานการบริหารการศึกษาความเปนไปได 2) การจัดเตรียมการ

สนับสนุนของแตละหนวยงานในการเตรียมการเพ่ือทบทวนขอมูลและฐานขอมูลปจจุบันรวมถึงขอมูล

สารสนเทศท่ีตองการ 3) พิจารณาทบทวนรางขอเสนอโครงการการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ 

และ 4) ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแผนดําเนินการ (roadmap) ลําดับความสําคัญของกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติงานและขอเสนอโครงการ   

โครงการฯไดวาจางคณะผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาทางดานปาไมและดานระบบขอมูลสารสนเทศชาวไทย

จํานวน 2 คน (ทําหนาท่ีผูจัดการโครงการ 1 คนและเปนผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาระบบสารสนเทศ 1 คน)  เพ่ือให

คําปรึกษาในเรื่องตางๆ คือ การดําเนินการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลตางๆท่ีเก็บรวบรวมจากหนวยงานตางๆ

ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การดําเนินการสํารวจความตองการขอมูลระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ

ท้ังหลาย การจัดการประชุมท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค  การรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของจาก

แหลงขอมูลอ่ืนๆ   และการเตรียมรางการศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ

และขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณท่ีไดรวบรวมขอคิดเห็นและคําเสนอแนะท่ีไดรับ และไดมีการวาจาง

ผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษานานาชาติจํานวน 1 คน  มีหนาท่ีสนับสนุนผูเชี่ยวชาญชาวไทย ใหการสนับสนุนการ

ดําเนินการในชวงเริ่มตนโครงการฯ โดยการจัดทํารายละเอียดแผนการปฏิบัตงาน ออกแบบวิธีการในการ

สํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ และใหการอบรมแกผูเชี่ยวชาญชาวไทยในระหวางการดําเนินงาน  ในชวงท่ี

สองของการดําเนินงาน (กอนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูมีสวนไดสวนเสีย) ผูเชียวชาญท่ี

ปรึกษานานาชาติจะดําเนินการทบทวนผลการศึกษาความเปนไปไดตางๆ วิเคราะหและปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติงาน และชวยเหลือในการจัดทําขอเสนอโครงการใหมีความสมบูรณเพ่ือเสนอขอรับ

การสนับสนุนจากองคการไมเขตรอนระหวางประเทศตอไป 
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ภาคผนวก 2: แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามขอมูลดานปาไม 

 

โครงการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

Strengthening of the National Forest Information System 

 
 

โครงการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติภายใตการดําเนินการรวมกันระหวางรัฐบาลไทย โดยมีกรมปาไม

เปนหนวยงานหลัก และองคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Tropical Timber Organization: ITTO) เพื่อ

ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการปาไมในทุกระดับตั้งแตระดับหนวยจัดการปาไม (Forest Management 

Unit: FMU) ระดับตําบล จังหวัด ภาค และทายที่สุดระดับประเทศ โดยโครงการตองการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของ

ประเทศไทย (National Forest Information System: NFIS) โดยใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและองคประกอบเพื่อ

สนับสนุนการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไม ทั้งนี้ผลลัพธของการดําเนินการจะประกอบดวย 1. รายงานการศึกษาความ

เปนไปไดในการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศไทยภายใตแผนการดําเนินการ (Action Plan) ที่มีการกําหนด

ลําดับความสําคัญของกิจกรรมกอนและหลัง และ 2. ขอเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อนําเสนอใหแก ITTO สําหรับ

พิจารณาเลือกองคประกอบที่เก่ียวของจากแผนการดําเนินการ 

 

ขอขอบคุณทานที่ไดใหความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถาม และขอความกรุณาสงแบบสอบถามกลับไปยัง โครงการ

เสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของชาติ กรมปาไม  61 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 025614292 ตอ 5754 โทรสาร 025797584 หรือ ทางอีเมลที่ fforwpk@ku.ac.th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2555 คะ 
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กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ใน  หนาขอความที่ตองการ และโปรดกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมตามความเปนจริง 

 

สวนที่ 1: รายละเอียดหนวยงานและผูใหขอมูล 

ชื่อหนวยงาน (โปรดระบุ ฝาย / สวน / สํานัก / กรม):  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

ที่อยูหนวยงาน: เลขที:่ ...................ถนน: ..................................................... ตําบล: ..........................................................  

อําเภอ: ...................................................จังหวัด: ........................................................... รหัสไปรษณีย: ........................... 

โทรศัพท: ………………………….….…… โทรสาร: …………………………….……….. Email: ……………………..……………………………  

Homepage หลักของหนวยงาน: http://………………………………………….......................................................................... 

ชื่อ – นามสกุล ผูกรอกแบบสอบถาม: ............................................................ตําแหนง:.................................................... 

ตําแหนงบริหาร (หากมี):........................................................................................................................................................ 

 

สวนที่ 2: ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

2.1 พันธภิจ/ภารกิจของหนวยงาน 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

2.2 กรอบภาระหนาที่รับผิดชอบ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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2.3 โครงสราง/การจัดองคกรภายในหนวยงาน (โปรดวาดรูปแผนภูมิองคกรเพ่ืออธิบาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ (การแลกเปลี่ยนขอมูลดานปาไม) (โปรดระบชุือ่หนวยงาน) 

  1) ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเทศ……………………………………………….. ขอมูลที่แลกเปลีย่น ……………………………………………….. 

  2) ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเทศ……………………………………………….. ขอมูลที่แลกเปลีย่น ……………………………………………….. 

  3) ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเทศ……………………………………………….. ขอมูลที่แลกเปลีย่น ……………………………………………….. 

  4) ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเทศ……………………………………………….. ขอมูลที่แลกเปลีย่น ……………………………………………….. 

  5) ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ประเทศ……………………………………………….. ขอมูลที่แลกเปลีย่น ……………………………………………….. 
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********** หนวยงานของทานเกี่ยวของกับภารกิจใดบาง ********** 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การผลิตและการใชไมหรือผลิตภัณฑจากไม 

 การผลิตและการใชไมหรือผลิตภัณฑจากของปา 

 การควบคุมการลักลอบตัดไมและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

 การประเมินมูลคาทรัพยากร (การสํารวจทรัพยากรปาไมและการติดตาม)      

 การจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานในระดับนานาชาต ิอาทิ REDD+ 

 ไมเกี่ยวของกับภารกิจที่กลาวไว 

 

สวนที่ 3: รายละเอียดขอมูลดานปาไมของหนวยงาน 

 3.1 ขอมูลที่หนวยงานของทานมีอยู: 

 1) ชื่อขอมูล: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  วัตถุประสงคของการจัดทาํขอมูลเพื่อ:……………………………….……………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

  ขอมูลเหลานี้มีเพียงหนวยงานของทานเทานั้นที่จัดเก็บขอมูล: 

    ใช  ไมใช (โปรดระบุชื่อหนวยงาน) ……………………………………………………… 

  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ……………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

  …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

  การจัดเก็บขอมูล:    เอกสารกระดาษ   จัดพิมพลงใน Microsoft Word, Excel 

  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   จัดเก็บในฐานขอมูล (Database)   อ่ืนๆ …………………………………………. 

  เวลาเร่ิมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต (เดือน/ป): …………......................................................... 

  เวลาที่เร่ิมเผยแพรขอมูลแกบุคคลภายนอกหนวยงาน ตัง้แต (เดือน/ป): ……………............................. 

  ลักษณะการรายงานขอมูล:   หนังสือขอมูลสถิติของหนวยงาน 

  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      นําสงขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ระบุ …………………..……………… 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………..………………………………………………… 
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  รอบระยะเวลาในการรายงานขอมูล:  รายสปัดาห     รายเดือน  รายป 

            ไมแนนอน   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………. 

  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชติดตั้งระบบ  จัดเก็บขอมูล และใหบริการขอมูล: 

    คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) จํานวน ………. เคร่ือง 

    คอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน ………. เคร่ือง 

  Software ที่ติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร และใชสําหรับจัดเก็บขอมูล และใหบริการขอมูล: 

• ระบบปฏิบัติการ (OS): ………………………………………………………………………………………. 

• Software การจัดการขอมูลหรือฐานขอมูล 

     Microsoft Access  Microsoft Excel  Microsoft SQL    MySQL 

     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ: …………………………………………..…………………………………………… 

• Software ที่ใชสาํหรับสนับสนนุการจัดทําขอมูลหรือฐานขอมลู 

)โปรดระบุ( : …………………………………………..……..………………………………………………….. 

  การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกองคกร: 

  ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 

  มีการแลกเปลี่ยนขอมูล 

  รูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืน (Data Sharing): 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  กลุมเปาหมายที่ใชประโยชนขอมูล: ……………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  บุคลากรที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูล มีทั้งสิน้ ……….. คน โดยแบงออกเปน 

   เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล    จํานวน …………. คน 

   เจาหนาที่สนับสนนุการเก็บรวบรวมขอมูล   จํานวน …………. คน 

   เจาหนาที่ดูแลและบริหารจัดการขอมูล    จํานวน …………. คน 

   เจาหนาที่สนับสนนุการดูแลและบริหารจัดการขอมูล  จํานวน …………. คน 

   อ่ืนๆ      จํานวน …………. คน 
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  งบประมาณที่ใชสําหรับการพฒันาระบบรวมทั้งหมด: ……………..........................................บาท 

   งบประมาณในข้ันตอนการเตรียมการ ……………………………………………...……..……บาท 

   งบประมาณสาํหรับการจัดทาํระบบ  ..……………………………………………...……..……บาท 

   งบประมาณดูแลและบาํรุงรักษาระบบ ………..…………………………………………..……บาท 

 

             3.2 แผนการดาํเนินการทางดานการจัดทําระบบขอมูลปาไมตอไปในอนาคต: 

   ไมมีการวางแผนลวงหนา 

   มีการวางแผนลวงหนาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

    แผนปฏิบัติภายในหนวยงาน: 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

    แผนปฏิบัติสาํหรับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ: 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

    แผนปฏิบัติระดับประเทศ: 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

     .......…………………………………………………………………………………………………………………. 

สวนที่ 4: ความคิดเห็นของหนวยงานตอระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

 4.1  ขอมูลใดบางจากหนวยงานของทานที่ควรบรรจุอยูในระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.2 กลุมเปาหมายที่จะใชงานระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.3 รูปแบบการใชงานระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4  การวางแผน ติดตามและประเมินผลระบบขอมูลดานปาไมของชาติตามความคิดเห็นของทาน 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.5  ขอมูลที่จําเปนสําหรับการรายงานขอมูลในแตละระดับ 

  1) ระดับองคกร:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2) ระดับชาต:ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3) ระดับนานาชาต:ิ………..………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.6  ปญหาที่ทาํใหเกิดชองวางขอมูล (Gap) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ความเห็นตอสําหรับแนวทางการแกไข: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.7 ปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงขอมูล หากมีระบบขอมูลดานปาไมของชาต ิ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ความเห็นตอสําหรับแนวทางการแกไข: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 3:  งบประมาณสําหรับการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ 
 

รายการ 
งบประมาณตอ

หนวย 

(บาท) 

ปที่ 1 (NFIG) ปที่ 2 (NFIG) ปที่ 3 (NFIG) 
Data Access Engines with XML Web 

Service 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมระบบ 

ระยะที่ 1 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม

ระบบ ระยะที่ 2 
จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) 

คอมพิวเตอรแมขาย 

• Database Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 500,000 2 1,000,000 - - - - 

• Internet Web Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 400,000 1 400,000 - - - - 

• Internet Web Service Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller 

with 2HD] 
400,000 1 400,000 - - - - 

• Intranet Web Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 400,000 1 400,000 - - - - 

• SAS Hard Drive 300 Gbytes 40,000 5 200,000 - - - - 

• SAN Storage [Enclosure 14 units] with Dual RAID Controller 600,000 2 1,200,000 - - - - 

• High Speed Laser Printer 1200x1200 dpi 40 ppm with duplexer 150,000 2 300,000 - - - - 

รวม   3,900,000     

โปรแกรมควบคุมระบบ 

• Server Operating System 100,000 5 500,000 - - - - 

• Database Management System 500,000 2 1,000,000 - - - - 

• Application Management System 400,000 3 1,200,000 - - - - 

รวม   2,700,000     

อุปกรณเครือขาย 

• Internet Application Firewall + UTM 1Gbps x 4 2,500,000 1 2,500,000 - - - - 

• Intranet Application Firewall + UTM 1Gbps x 4 2,500,000 1 2,500,000 - - - - 

• Internal Database Firewall 1Gbps x 6 2,000,000 1 2,000,000 - - - - 

• 1000BasetTX Ethernet Switch 24 Port [Layer2,3] 150,000 3 450,000 - - - - 

• Computer and Network Setup 1,000,000 1 1,000,000 - - - - 

รวม   8,450,000     
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งบประมาณสําหรับการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ (ตอ) 

รายการ 
งบประมาณตอ

หนวย 

(บาท) 

ปที่ 1 (NFIG) ปที่ 2 (NFIG) ปที่ 3 (NFIG) 
Data Access Engines with XML Web 

Service 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมระบบ 

ระยะที่ 1 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม

ระบบ ระยะที่ 2 
จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) 

บุคลากร 

• Project Manager 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 

• System Analyst/Designer 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 

• Senior Developer 300,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 

• Developer 300,000 4 1,200,000 4 1,200,000 4 1,200,000 

• Application Tester 200,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 

• Application Auditor 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

• Project Coordinator 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

• System Documenters 200,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 

รวม   3,900,000  3,900,000  3,900,000 

การฝกอบรม 

• บุคลากรทางดานไอที 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

• เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนกลาง 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 

• เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 100,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 

• เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองการจะเขารวมเครือขาย NFIS 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 

รวม   1,000,000  1,000,000  1,000,000 

คาอํานวยการ 

• งบประมาณสําหรับการบริการจัดการโครงการ 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 

รวม   1,000,000  1,000,000  1,000,000 

การพัฒนาระบบโปรแกรม 

• งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบโปรแกรม 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 

รวม   5,000,000     

รวมท้ังหมด   25,950,000  5,900,000  5,900,000 
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งบประมาณสําหรับการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ (ตอ) 

รายการ 
งบประมาณตอ

หนวย 

(บาท) 

ปที่ 4 (NFCD) ปที่ 5 (NFCD) ปที่ 6 (NFCD) 
Data Access Engines with XML Web 

Service 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมระบบ 

ระยะที่ 1 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม

ระบบ ระยะที่ 2 
จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) 

คอมพิวเตอรแมขาย 

• Database Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 500,000 - - - - - - 

• Internet Web Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 400,000 - - - - - - 

• Internet Web Service Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller 

with 2HD] 
400,000 - - - - - - 

• Intranet Web Based Application Server [Internal RAID 1 Harddisk Controller with 2HD] 400,000 - - - - - - 

• SAS Hard Drive 300 Gbytes 40,000 - - - - - - 

• SAN Storage [Enclosure 14 units] with Dual RAID Controller 600,000 - - - - - - 

• High Speed Laser Printer 1200x1200 dpi 40 ppm with duplexer 150,000 - - - - - - 

รวม   -     

โปรแกรมควบคุมระบบ 

• Server Operating System 100,000 - - - - - - 

• Database Management System 500,000 - - - - - - 

• Application Management System 400,000 - - - - - - 

รวม   -     

อุปกรณเครือขาย 

• Internet Application Firewall + UTM 1Gbps x 4 2,500,000 - - - - - - 

• Intranet Application Firewall + UTM 1Gbps x 4 2,500,000 - - - - - - 

• Internal Database Firewall 1Gbps x 6 2,000,000 - - - - - - 

• 1000BasetTX Ethernet Switch 24 Port [Layer2,3] 150,000 - - - - - - 

• Computer and Network Setup 1,000,000 - - - - - - 

รวม   -     
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งบประมาณสําหรับการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ (ตอ) 

รายการ 
งบประมาณตอ

หนวย 

(บาท) 

ปที่ 4 (NFCD) ปที่ 5 (NFCD) ปที่ 6 (NFCD) 
Data Access Engines with XML Web 

Service 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมระบบ 

ระยะที่ 1 
การปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม

ระบบ ระยะที่ 2 
จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) จํานวน ราคา (บาท) 

บุคลากร 

• Project Manager 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 

• System Analyst/Designer 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 

• Senior Developer 300,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 

• Developer 300,000 4 1,200,000 4 1,200,000 4 1,200,000 

• Application Tester 200,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 

• Application Auditor 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

• Project Coordinator 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

• System Documenters 200,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 

รวม   3,900,000  3,900,000  3,900,000 

การฝกอบรม 

• บุคลากรทางดานไอที 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

• เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนกลาง 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 

• เจาหนาท่ีปาไมท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 100,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 

• เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองการจะเขารวมเครือขาย NFIS 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 

รวม   1,000,000  1,000,000  1,000,000 

คาอํานวยการ 

• งบประมาณสําหรับการบริการจัดการโครงการ 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 

รวม   1,000,000  1,000,000  1,000,000 

การพัฒนาระบบโปรแกรม 

• งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบโปรแกรม 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 

รวม   5,000,000     

รวมท้ังหมด   10,900,000  5,900,000  5,900,000 
รวมงบประมาณสําหรับการเสริมสรางระบบขอมูลดานปาไมของประเทศ 60,450,000 บาท 
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