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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศในการบํารุงรักษาตนไม งานวิจัยนี้มีกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก  1) สวนของ   
ขอมูลตนไมใหญบริเวณเสนทางแนวลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 30 ตนโดยศึกษาเปรียบเทียบกับตนไมใหญที่อยูบริเวณถนนเชียงใหม-ลําพูน 2) กลุมผูใหขอมูล     
จํานวน 28 คน ประกอบดวย เจาหนาที่เทศบาลหนองผึ้ง จํานวน 1 คน หมอตนไมซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
บํารุงรักษาตนไมใหญ จํานวน 1 คน เครือขายเขียวสวยหอม ซึ่งเปนการรวมตัวกันขององคกรประชาชน          

ทองถิน่ และหนวยงานของรัฐท่ีทาํงานดานสิง่แวดลอมสาํหรบัเมอืงเชียงใหม จาํนวน 1 คน ประชาชนในชมุชน 
จํานวน 20 คน นักวิจัยและนักศึกษาจํานวน 5 คน โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี  1) ศึกษาสภาพบริบทของตนไม
ในตาํบลหนองผึง้ 2) สมัภาษณแบบกึง่โครงสรางกบัผูใหขอมลู 3) ออกแบบและสรางแบบสาํรวจซึง่เปนเคร่ืองมอื
ในการเก็บขอมลูตนไมใหญ 4) ลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอมลูจริงเพ่ือเตรยีมขอมูลเขาสูระบบ 5) พฒันาระบบสารสารเทศ

เปนเว็บแอพพลิเคชันดวย ภาษา  PHP เวอรชัน 5.3  และฐานขอมูล MySQL เวอรชัน 5.5

 ผลจากงานวจิยัพบวา สภาพบริบทตนไมใหญบริเวณแนวลาํเหมืองพญาคาํมีสภาพดกีวาเม่ือเปรียบเทียบ

กบับริเวณรมิถนนเสนเชียงใหม-ลาํพนู ทาํใหสามารถศกึษาเปนแนวทางสําหรับการบํารงุรกัษาตนไมในบรเิวณ

อื่นๆ ในชุมชนตอไปได 
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 สวนผลการพัฒนาระบบพบวา สามารถเก็บขอมูลและจัดการกับขอมูลทั้งในสวนของการเพิ่ม             

ลบแกไข รวมถึงการออกรายงาน แสดงสถานการณสภาพตนไมใหญผานแผนที่โดยอาศัยเทคนิคทางดาน    

ภูมิสารสนเทศ  ในสวนของผลประเมินความพึงพอใจการใชงานของระบบสารสนเทศอยูในระดับมาก (4.50)         

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศอันจะเปนเครื่องมือที่ชวยชุมชนในการบริหาร

จัดการตนไมใหญตอไปในอนาคต

คําสําคัญ 

 ระบบสารสนเทศตนไมใหญ  การบาํรงุรกัษาตนไมใหญ  ขอมลูตนไมใหญ  การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม

Abstract
 This researchisparticipatory Action Research and development field that aims to study the 
context of big tree and the big tree nourishment information system development. This research 
focuses on 2 sample groups. 1) 30 big trees along the Payakam Weir Route, which is the old weir 
in Chiang Mai in order to compare with the big trees along the Chiang Mai – Lamphun Road. 2) 28 
people who give the data, 1 person from Nongphueng Municipality, 1 person from Tree Doctor 
volunteer who is specialist in the big tree nourishment,  1 person from Green Beautiful Scented 
Organization which is the collaborate from people, local and Municipality organizations for environment 
Chiang Mai, 20 people in community, and 5 people from researchers and students.The research 
processes is 1) To study the context of the big trees in TambonNongphueng.2) Semi-structured 
interview with people who give the data. 3) Design and generate the survey form. 4) Data                   
Collection. 5) The system was implemented by using PHP 5.3. and MySQL 5.5.
 The result shows that the context of the big trees along the Payakam Weir Route are better 
than those along the Chiang Mai – Lamphun Road. The result leads to study or define the policy 
for the big trees nourishment in other nearby communities.
 For the results of information system, there are functions to collectand manage the data, 
such as insert, delete, and updateincluding reports. The report also can depict the map form by using 
GIS technique. The user’s satisfaction evaluation reveals the excellent rate (4.50), which  indicates 

the necessity of the information system to be the tool for the big trees’ data management in the future.

Keywords
 Big Tree Information System, Big Tree Nourishment, Big Tree Data, Participatory Action 

Research
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บทนํา
 ตาํบลหนองผึง้ ตัง้อยูในเขตอาํเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม แบงเขตการปกครอง เปน 8 หมูบานประกอบดวย

หมูบาน (1) หมู 1 บานหนองผึง้เหนอื (2) หมู 2 บานเชยีงแสน (3) หมู 3 บานดอนจืน (4) หมู 4 บานหนองผ้ึงใต       

(5) หมู 5 บานปาแคโยง (6) หมู 6 บานกองทราย (7) หมู 7 บานปาเก็ตถี่ และ (8)  หมู 8 บานสันคือ (เทศบาล

หนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม, 2559) จดัเปนพ้ืนทีม่ลีกัษณะก่ึงชมุชนเมอืงกึง่ชนบท (ทศันา พฤตกิารกจิ, 

2558) ทําใหมีความหลากหลายในดานของสภาพแวดลอมอันเปนผลมาจากความเปนเมือง ในขณะเดียวกัน  

ก็ยังคงมีพื้นท่ีแบบชนบทด้ังเดิมอยู  การขยายความเปนเมืองนํามาซึ่งผลกระทบตอสวนที่เปนพ้ืนท่ี                          

สีเขียวของชุมชน โดยเฉพาะตนไมใหญที่ถือวาเปนปอดของชุมชน และเปนเอกลักษณของตําบลหนองผ้ึง 

ไดแก ตนยางนา ซึ่งจัดเปนตนไมใหญที่มีอายุยาวนานเปนมรดกของชุมชน ซึ่งแตเดิมยังคงมีความสมบูรณ

แตในปจจุบันความเปนเมืองขยายใหญขึ้นทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตางๆ ถูกเปลี่ยนไปเปน

อาคารพาณิชย สงผลกระทบตอความสมบูรณของตนยางนาและตนไมใหญอืน่ๆ  ดวยเหตุนีท้างเทศบาลหนอผ้ึง     

จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาเหลานี้ จึงไดมีจัดทําโครงการ “ชุมชนรักษชุมชนและสิ่งแวดลอม” ขึ้น เพื่อพัฒนา        

สภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลหนองผึ้ง จึงเกิดการบูรณาการความรวมมือกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน       

เพื่อแกปญหาสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยมีเปาหมายและทิศทางการทํางานตามภารกิจที่ไมซํ้าซอน        

อนักอจะใหเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลหนองผึง้ จงึไดจดัทาํบนัทกึขอตกลงรวมกนั (MOU) 

กับเครือขายตางๆ อันไดแก โครงการหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ เครือขายเขียว สวย หอม    Big Tree in 

Town  เทศบาลตําบลหนองผึ้ง  วิทยาลัยเทคนิคสารภี และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 

พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 - 12.30 น. ซึ่งมีทําเกิดกิจกรรมในการอนุรักษตนไมใหญ และสิ่งแวดลอมตางๆ            

แบบมีสวนรวมเพิ่มขึ้นมากมาย

 ทั้งนี้ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับในสถานการณปจจุบัน กลาวคือ

เมืองเชียงใหมไดถกูพิจารณาใหเปนเมอืงแหงมรดกโลก (สยามรัฐออนไลน, 2560) อกีท้ังยังมีความสอดคลอง

กบัยทุธศาสตร 20 ป ทีถ่อืวาเรือ่งของสิง่แวดลอมเปนเร่ืองท่ีมคีวามทาทายในการพฒันาประเทศในระยะตอไป 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถกูนําไปใชทาํใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและชุมชนเมือง (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)

 จากบันทกึขอตกลงรวมกนัดงักลาว มหาวิทยาลัยมพีนัธกจิและบทบาทในการสนับสนนุการใหบรกิาร

เผยแพรความรูแกเทศบาลตาํบลหนองผึง้ และสาธารณชนทีเ่ก่ียวของในรปูแบบตางๆ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุ

ใหเกิดการทาํงานวิจยัแบบมสีวนรวม เพ่ือใหมกีารนําผลการวจิยัไปประยกุตใชในชุมชนทองถ่ิน และจัดกิจกรรม

เชิงวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการบรหิารและพัฒนาทองถ่ินตอ ดวยเหตนุี ้นกัวิจยัจึงไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญ

ของความจําเปนของแหลงขอมูลตนไมใหญ ซึ่งไมเพียงแตตนยางนาเทาน้ันแตยังมีตนไมใหญอีกมากมาย    

ที่ถือเปนแหลงปอดชุมชน แตยังมีความสัมพันธกับแหลงนํ้า จึงมีแนวคิดในการศึกษาบริบทของตนไมใหญ 

เก็บขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารุงรักษาตนไมใหญแบบมีสวนรวม โดยศึกษาบริบทตนไม

ใหญตามแนวเหมืองฝายพญาคําโดยมีการรวมมือของทุกๆฝาย ทั้งในสวนของชุมชน เครือขายและนักวิจัย 
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ดวยเพราะการจะกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับชุมชนและ

เครือขายนั้น จําเปนตองอาศัยขอมูลที่ถูกตอง มีระบบสารสนเทศอันจะนําไปสูฐานความรูในการพัฒนาและ

บํารุงรักษาตนไมใหญในชุมชนตอไป

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาเสนทางลําเหมืองฝาย               

พญาคาํ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 มีการศึกษาในเรื่องของการเก็บขอมูลตนไมใหญมากวา 30 ป (Gerhold, Steiner & Sacksteder, 

1987) เน่ืองจากไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของตนไมใหญ จนมาถึงชวงไมกีป่ทีผ่านมายังคงมีการศึกษาถึงเร่ือง

ตนไมใหญอยูเสมออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก Cotter (2014) ไดนําเสนอในวารสารทาง

วทิยาศาสตร Nature วาตนไมใหญคอื ผูทําหนาท่ีหลักในการดูดซับกาซเรอืนกระจก แตเม่ือปาไมเส่ือมสภาพ

หรือถูกทําลายลงของกาซคารบอนไดออกไซดในสวนนี้ก็จะถูกปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ นักวิจัยพบวา 

ปริมาณคารบอนที่ดูดซับโดยตนไมนั้น จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของตนไม เนื่องจากพื้นที่

ของกิ่งกานสาขาและใบไมนั้นแผขยายออกไปเมื่อตนไมเติบโต ซึ่งย่ิงตนไมตนใหญมากเทาไร ก็จะดูดซับ

คารบอนไดมากเทานัน้ นัน่หมายความวาตนไมใหญทีม่อีายมุาก คอืหวัใจสาํคญัของระบบนเิวศ เพราะนอกจาก

จะชวยดูดซับคารบอนไดในปริมาณมากตนไมใหญยังมีอัตราการตายสูงกวาตนไมรุนใหม การศึกษาช้ินน้ี      

ไดแสดงใหเหน็วาตนไมใหญยงัคงมคีณุคาในการอนุรกัษสงูกวาตนไมรุนใหม ทัง้ในแงการดาํรงความหลากหลาย

และการดูดซบักาซคารบอนไดออกไซด นอกจากนีย้งัมกีารวิจยัทีย่นืยนัวาสเีขยีวของตนไมมผีลตอสขุภาพและ

ความจํา (Feldscher, 2016). 

 เชนเดียวกับในประเทศไทยยังมีงานวิจัยและอีกหลายงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสําคัญของ

ตนไมใหญไดแก  (ณฐัวรรธน สนุทรวรทิธิโชติ และ กาญจณา สขุาบูรณ, 2556)   ไดทาํการศึกษาสภาพปญหา

สิ่งแวดลอมในเขตตําบลสามบัณฑิต: ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                

ของประชาชนในตําบลสามบัณฑิต ผลการศึกษาปรากฏวา การมีสวนรวม การบํารุงรักษา มีอิทธิพลตอการ

พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมและในสวนของจงัหวัดเชียงใหมนอกจากการเตรยีมการพืน้ทีส่เีขยีว

ในการเปนเมืองมรดกโลกแลวน้ัน ยังมีการตระหนักถึงความสําคัญของตนไมใหญโดยมีการรวมมือกัน              

ในการจัดทําโครงการเมืองสีเขียวเนเธอรแลนด-เชียงใหม (Netherlands-Chiang Mai Green City 2008 

Project) ซึ่งไดมีการรวบรวมเอกสาร “The Monumental Trees in Chiang Mai” ตนไมใหญที่ยังคงเหลืออยู

ในประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม ซึง่เปนเมอืงทีม่ตีนไมอยูคูกบัวฒันธรรมมายาวนานรวมทัง้เพือ่ใหหนวยงาน 

ภาคสวนตางๆ ชุมชน และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนและสาธารณชน

โดยทัว่ไป เกิดความรกั ความหวงแหน ตระหนกัรูในคุณคา ประวัตศิาสตร และรวมกนัอนุรกัษไวซึง่ตนไมใหญ

อันทรงคุณคาใหคงอยูคูเมืองเชียงใหมตอไป (Tarachai, Hoffman & Reuler, 2011)
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  ทั้งนี้ในสวนของการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการรักษาตนไมและสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพและตรงความตองการของผูใชงาน ก็เปนส่ิงจําเปนและสําคัญ อันจะชวยใหการบริหารจัดการ

งานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2555)  

 จากงานวิจัยทีเก่ียวของ พบวาการบริหารจัดการตนไมใหญในชุมชนเปนเรื่องที่ควรรวมมือกันใน      

การจัดกิจกรรมตลอดจนการแกปญหาตางๆ ในทุกๆ ฝาย และจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี          

ระบบสารสนเทศเขามาชวย  เปนการสนบัสนนุขอมูลท่ีถกูตองและสนับสนนุการตัดสินใจหรือการสรางกจิกรรม

ในการพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร ไดแกกลุมขอมลูตนไมใหญและกลุมผูใหขอมูล ประกอบดวยเทศบาลหนองผ้ึง  หมอตนไม 

เครือขายเขียวสวยหอม ประชาชนในชุมชนตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวัดเชียงใหม นกัวจิยัและนกัศกึษา

 กลุมตัวอยาง ไดแก ขอมูลตนไมใหญบริเวณเสนทางแนวลําเหมืองฝายพญาคํา จํานวน 30 ตน    

บรเิวณหมู 1, 3, 4, 5 และ 8 และกลุมผูใหขอมลูเพือ่สรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล จาํนวน 28 คน ประกอบดวย

เจาหนาที่เทศบาลหนองผึ้ง จํานวน 1 คน หมอตนไมมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1 คน ตัวแทนเครือขาย          

เขียวสวยหอม จํานวน 1 คน ประชาชนในชุมชน จํานวน 20 คน นักวิจัยและนักศึกษา จํานวน 5 คน

วิธีการวิจัย
 การวิจยันีเ้ปนการวจิยัปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม (ชชัวาล ทตัศวิชั, 2555) โดยนาํองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน มีแนวคิดคือทําการศึกษาสภาพกอน                  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ศึกษาการมีสวนรวม หาแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีดีโดยอาศัยความรู           

ความเชีย่วชาญของนักวิจยัและคนในชุมชน โดยมีขอบเขตการวิจยัแบงออกเปนขอบเขตของพ้ืนท่ีทีก่าํหนดขอบเขต

ของพืน้ทีว่จิยัคือ ตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ี จงัหวดัเชียงใหม และในสวนของขอบเขตเนือ้หา ทีม่กีารกาํหนด

ขอบเขตของการศึกษาเน้ือหาเปนสวนตางๆ โดยเร่ิมจากการลงพื้นท่ีเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช        

รปูแบบการสัมภาษณแบบกึง่โครงสราง (Semi-structured Interview) เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมกบังานวจิยั    

ทีเ่ปนการวจิยัปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม  มกีารเตรียมขอมูลทีต่องการ รวมไปถงึขอมูลจากชมุชนโดยเปดโอกาส

ใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม รวมไปถึงความตองการใชประโยชนจาก                   

ระบบสารสนเทศจากชมุชน เพือ่นาํมาวเิคราะหขอมลูและสรางแบบฟอรมสาํรวจอันเปนเคร่ืองมอืในการเกบ็ขอมลู

อยางมีสวนรวม จากนั้นทําการพัฒนาระบบสารสนเทศตนไมใหญ โดยจะมีการนําเสนอระบบผูใชขอมูลเปน

ระยะ ตามแนวการพฒันาระบบเพ่ือใหไดระบบท่ีสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ เม่ือระบบพฒันาเสรจ็

จะทําการทดสอบระบบ มีการเรียกใชขอมูล มีการสกัดองคความรูผานการนําเสนอในรูปแบบของรายงาน     

ในสวนของการประเมนิผล แบงออกเปนสองสวน ไดแกประเมินผลความถกูตองและความพึงพอใจของระบบ 
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และสวนของความพึงพอใจตอการใชประโยชนขอมูลของชุมชน จากนั้นในขั้นตอนสุดทายจะทําการสรุป

รายงานจัดทําเลมวิจัยฉบับสมบูรณ และนําสงสวนองคความรูที่ตองการและเปนประโยชนตอชุมชน                

และทําการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัยในฐานขอมูลบทความวิชาการตอไป ดังแสดงในภาพที่ 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถอธิบายเปนขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

 1.  การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางแบบฟอรมสํารวจตนไมใหญ

  เปนการศกึษาสภาพของปญหาบรบิทของตนไมใหญในตําบลหนองผ้ึง พรอมท้ังทําการสอบถาม

ทนุชุมชนในดานของขอมลูตนไมใหญ   โดยเนนทีข่อมูลเดมิทีเ่ทศบาลมีอยู และขอมูลทีต่องทําการเกบ็เพ่ิมเตมิ 

จากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางจากผูใหขอมูลพบวา  เทศบาลตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม

ไมไดมกีารจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับตนไมใหญในลักษณะฐานขอมูลมากอนมีเพียงเอกสารรายงานสภาพของตนยาง

ที่เกิดจากกิจกรรมการสํารวจอยางมีสวนรวมกับเครือขาย ดังภาพท่ี 2 ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการออกแบบ

เครื่องมือในการเก็บขอมูลในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 2: การสํารวจบริบทพื้นที่ตนไมใหญ (ตนยางนา) ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ที่มา: กิจกรรมการจัดบันทึกโครงการขอตกลงรวมกัน (MOU) กับเครือขายฯ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 

 จากการสํารวจบริบทพื้นที่ตนไมใหญพบวา  ยังคงมีตนไมใหญที่ยังไมไดถูกสํารวจอีกมาก                       

ในตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี ดังเชน พื้นท่ีบริเวณแถบลําเหมืองฝายพญาคํา ซึ่งเปนสวนสําคัญตอ                  

การทาํการเกษตร ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้งึจะทาํการออกแบบเคร่ืองมือดวยการสมัภาษณแบบก่ึงโครงสรางเพ่ิม

เตมิ จากขอมลูทีม่อียูเดมิ เพือ่ใหไดมาซึง่แบบฟอรมการสาํรวจตนไมใหญ จากนัน้จงึจะทาํการลงสํารวจตนไม

ใหญตามแนวลําเหมืองฝายพญาคําเพ่ือเก็บเปนขอมูลและนํามาเปรียบเทียบกับตนไมใหญอยูริมถนน              

เพื่อเปนแนวทางหรือนโยบายในการอนุรักษและจัดกิจกรรมอันจะยังประโยชนสูชุมชนตอไป 
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 2. การออกแบบและสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล (แบบสํารวจขอมูลตนไมใหญ)   

  จากการรวมลงพื้นที่ในการสํารวจและประเมินสภาพของตนไมหรือตนยางนาในกิจกรรม

วันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้นทางดานหมอตนไม และเครือขายเขียว สวย หอมไดมีการใหความรูกอน      

จะทําการประเมินตนไม โดยจะมีแบบฟอรมมาตรฐานการประเมินที่เปนตัวชี้วัดในการวิเคราะหสภาพตนไม

จากหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจมาใชในการวิเคราะหและประเมินสภาพตนไม ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดังนี้ 

สภาพของตนไมรูปรางของตนไมปริมาณการแผกวางของก่ิงกาน การเนาเสียของสวนกิ่งบนและยอดไม           

การเนาเสียของสวนปลายก่ึงลาง ความเสียหายของกานและลําตน ความหนาของกิ่งใบ ขนาดของใบ                 

รอยบาดแผลของเปลือกตนไม การผลัดเปลือกยอดหนอและกิ่งออนจากลําตน กําหนดคาคะแนน 0-5              

เรียงลําดับจากความเสียหายนอยไปมาก จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยของคะแนน เพ่ือสรุปประเภทระดับ         

ความทรดุโทรมกาํหนดให (1) ไมเกนิ 0.8 คอื ด ี(2) 0.8 - ไมเกนิ 1.6 คอื ไมคอยดี (3) 1.6 - ไมเกนิ  2.4 คอืไมดี      

(3) 2.4 – ไมเกนิ 3.2 คอืไมดอียางมาก และ (4) มากกวา 3.2 คอืระยะกอนเฉาตาย  จากน้ันใหทาํการตดิสตกิเกอร

ลงบนแผนปายตวัเลขประจําตนไมนัน้ตามประเภททีแ่สดงถงึตนไม เชน สแีดง หมายถงึใกลเฉาตาย สสีมหมายถงึ  

มีสถานะปวยอาการไมคอยดี และสีเขียว หมายถึงสภาพสมบูรณดี

 ดวยเหตุนี้ จึงไดนําขอมูลการประเมินในสวนนี้ มาใชเปนโมเดลตนแบบในการเก็บขอมูลตนไมใหญ 

และออกแบบขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสรางแบบฟอรมในการสํารวจ เก็บขอมูลโดยมีการเพ่ิมสวนของขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลเฉพาะ และขอมูลการบํารุงรักษารวมไปถึงภูมิปญญาเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการประเมิน ดังภาพท่ี 3 

ซึ่งเปนผลมาจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูใหขอมูลที่เสนอแนะวาการเก็บขอมูลตนไมใหญนั้น

ควรเก็บขอมูลเกี่ยวกับปราชญชุมชนหรือการถายทอดภูมิปญญาหรือเรื่องเลาดวยเพราะมีความสัมพันธกัน 

อันจะสงผลใหเกิดการบํารุงรักษาตนไมใหญที่ยั่งยืนตอไป
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ภาพที่ 3: ขอมูลสวนเพิ่มเติมแบบสอบถามในการเก็บขอมูลตนไมใหญ

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ

  ภายหลังจากการออกแบบแบบสาํรวจขอมลูอนัจะเปนเคร่ืองมอืในการจดัเกบ็ขอมลูแลว นกัวจิยั
ไดทําการพัฒนาระบบโดยอาศัยความรูความเช่ียวชาญทางวิชาการในการวิจัย เริ่มจากการออกแบบและ
วิเคราะหระบบ ดวยทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 
2555, 50) ไดแก กระบวนการศึกษาสภาพบริบทตนไมเพื่อทําความเขาใจปญหา (Problem Recognition) 
จากน้ันทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study) และทําการวิเคราะห (Analysis) 
ออกแบบ (Design) ระบบสารสนเทศในสวนของการทํางานและขอมูลดวยแผนการไหลขอมูล (Data Flow 
Diagram) ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการการเขาใชงานระบบ การจัดการขอมูลตนไมใหญ การประเมิน     
สภาพตนไมใหญ การออกรายงานขอมูลตนไมใหญ และการสืบคนขอมูล โดยมีผูที่เกี่ยวของกับระบบไดแก 
เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหนองผ้ึง นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจขอมูลตนไมใหญ และประชาชน      

ในชุมชนดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: แสดงแผนผังการไหลของขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ 

                               (Data Flow Diagram Level 0)
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 ขั้นตอนตอไปคือ ทําการพัฒนาระบบ (Construction) ดวยภาษา PHP เวอรชัน 5.3  และระบบ    

จดัการฐานขอมลู MySQL เวอรชนั 5.5 จากนัน้ทาํทดสอบสงมอบใหผูใช (Conversion) และทาํการบํารงุรกัษา 

(Maintenance) ซึ่งสวนการทํางานของระบบและการออกแบบฐานขอมูลมีดังนี้

 3.1 สวนหลักๆ ของการทํางานของระบบ

  3.1.1  สวนของหนาหลัก ผูใชงานระบบสามารถดูขอมูลภาพรวมของขอมูลตนไม หรือแผนที่

ตนไมได โดยขอมลูตนไมจะแสดงสถานะลาสดุของตนไม ชือ่ตนไม ผูดแูลตนไม พกิดัของตนไม และคาคะแนน

การคํานวณการประเมินสภาพตนไมที่สัมพันธกับสถานะ โดยสามารถเขาไปคนหาขอมูล เพ่ิมขอมูล แกไข 

และลบขอมูลไดจากหนาหลัก ดังภาพที่ 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.2  สวนของหนาการเพิ่มขอมูลตนไม  ระบบสารสนเทศจะมีสวนของเพิ่มขอมูลที่ไดจาก

การเก็บขอมูลในการสํารวจตนไมใหญ โดยในแตละปจะมีการกําหนดเก็บขอมูลตนไม ประมาณ  2 คร้ัง          

ดงัน้ันระบบสารสนเทศ สามารถแสดงใหเห็นถึงการเจริญเตบิโตและสภาพการเปล่ียนแปลงของตนไมใหญนัน้ๆ      

ได โดยท่ีในการเก็บขอมูลในแตละคร้ังน้ันจะมีการสังเกตขอมูลและทําการคํานวณสภาพตนไมตามเกณฑ      

ที่ไดจากแบบฟอรมการสํารวจตนไมจากหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ ผานระบบ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6: การออกแบบหนาจอการประเมินสภาพและการแกไขขอมูลตนไมใหญ

  3.1.3 สวนของการแสดงรายงานสถานการณตนไมใหญโดยอาศัยเทคนิคทางดาน          

ภูมิสารสนเทศ (GIS)

                       โดยการนําเสนอขอมลูตนไมใหญจะทําการนาํเสนอผานระบบในสวนของการออกรายงาน

ทีส่ามารถแสดงพิกดัของตนไมผานพิกดัแผนท่ีตามประเภทสภาพของตนไม ทาํใหสามารถมองเหน็สภาพของ

ตนไมในแตละพื้นที่ไดวา มีสภาพเปนอยางไร มีกระบวนการดังตอไปนี้

   3.1.3.1 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Shape Boundary)  

          เริ่มตนดวยการกําหนดขอบเขตของแผนท่ี (Boundary) ที่ตองการนําเสนอ      

ซึ่งในที่นี้ไดแกตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยใชโปรแกรม QGIS (The GNU   General 

Public License, 2016) ซึ่งผลลัพธของกระบวนการนี้ไดแก Shape File ที่แสดงขอบเขตของตําบลหนองผึ้ง 

เทคนิคที่ใชคือฐานแผนที่แบบ UTM Grid ตามมาตรฐาน WGS84 เพื่อใหตรงกับตําแหนงของ Shape File     

ที่ไดจากโปรแกรม QGIS

   3.1.3.2 การแปลง Shape File ใหเปน KML 

          เมื่อไดผลลัพธเปน Shape File ที่เปนคาพิกัดแบบ UTM grid แลวจากนั้นก็

ทาํการแปลงใหอยูในรปูแบบ KML ซึง่เปนรปูแบบที ่Google Map ยอมรับ เพือ่ทีจ่ะนาํเขาและแสดงผลไดบน           

เว็บบราวเซอร

   3.1.3.3 การกําหนดพิกดัของตนไมใหญและสถานะของตนไมลงบนแผนทีฐ่าน 

(Base Map)

     จากการเก็บขอมูลพิกดัตําแหนงของตนไมใหญตามแนวเสนลําเหมืองพญาคาํ 

ผลลัพธที่ไดคือพิกัดระบุตําแหนง พรอมทั้งสถานะของตนไมใหญ ระบบจะแสดงจุดพิกัดของตนไมแตละตน
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บนแผนที่ฐาน Google Map เปน Icon รูปตนไม ซึ่งมีการแสดงสีสถานะของตนไมตางๆ (เขียว สมแดง)         

โดยสามารถดูรายละเอียดภาพ ที่ตั้งของตนไมใหญบนแผนที่ Google Map ได ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7: รายงานการประเมินสภาพตนไมใหญผานแผนที่โดยการระบุเลือกตําแหนงที่ตองการทราบรายละเอียด

 3.2 การออกแบบฐานขอมูล

  ในสวนของการออกแบบฐานขอมูล ไดทําการออกแบบตารางไดแก ตาราง Trees คือ ตาราง

เก็บขอมูลตนไมใหญเปนหลัก ตาราง Information เก็บขอมูลเฉพาะตนไมใหญ ตาราง Surveys เก็บขอมูล    

การสาํรวจตนไม ตาราง Survey_Results เกบ็ผลการสาํรวจตนไมใหญ ตาราง Pictures เก็บขอมลูตนไมใหญ

ในการสาํรวจ ตาราง Questions เกบ็ขอคาํถาม ทัง้หมด 11 ขอทีเ่ปนเกณฑในการกาํหนดสภาพของตนไมใหญ 

ตาราง Answers เก็บขอมูลคําตอบ ในแตละคําถามจะมี 5 ขอตัวเลือกที่เปนคําตอบ และตาราง Users           

เก็บขอมูลผูเขาใชงานระบบ โดยมีการออกแบบสวนของพจนานุกรมขอมูล ดังในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8: การออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาตนไมใหญ

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบาํรุงรักษาตนไมใหญ ตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษาเสนทางลําเหมืองฝายพญาคํานี้ ไดทําการสรุปออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

 1. ผลจากการสํารวจขอมูลตนไมใหญ 

  ในสวนนี้สามารถแบงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญเปนสองสวนได ดังนี้

  1.1 ผลการสํารวจบริบทตนไมใหญ (ยางนา) บริเวณริมถนน ตําบลหนองผึ้ง 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

                   สบืเนือ่งจากการลงพ้ืนทีใ่นการสาํรวจสภาพตนยางนาซ่ึงเปนตนไมใหญในเขต  ตาํบลหนองผ้ึง

รวมกับภาคเีครือขาย ทีม่กีารสาํรวจและประเมนิตนยางนา โดยมเีกณฑการประเมินประเภทของสภาพตนยาง

นาดวยสติกเกอรสี สีแดง หมายถึง ตองรักษาเรงดวน มีกาฝาก คอนกรีตลอมรอบโคนตน สีสม หมายถึงรักษา

ตอจากอาการสีแดง กิ่งแหง กิ่งผุ มีแผล มีปลวก และสีเขียว หมายถึง อาการไมคอยนาเปนหวง คอนขาง

สมบูรณไมมีปญหาอาการปวย ภายหลังจากการสํารวจในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ขอมูลแสดง                

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แสดงขอมูลการสํารวจตนยางนาบริเวณถนนสายเชียงใหม-ลําพูนครอบคลุม 4 เทศบาล
 

 /  /  /  /  

 67 (64.42%) 30 (28.85%) 7 (6.73%) 104 (100%) 
 23 (41.82%) 31 (56.36%) 1 (1.82%) 55 (100%) 
 97 (39.11%) 125 (50.40%) 26 (10.48%) 248 (100%) 

 110 (43.65%) 127 (50.39%) 15 (5.95%) 252 (100%) 
 60 (20.69%) 120 (41.38%) 110 (37.93%) 290 (100%) 

 357 (37.62%) 433 (45.63%) 159 (16.75%) 949 (100%) 

 
  9 

   ภาพที่ 9: รายงานการประเมินสภาพตนยางนาบนถนนสายเชียงใหม-ลําพูน 

   ที่มา: เทศบาลตําบลหนองผึ้ง (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
 

 จากตารางที่ 1 ผลจากการสํารวจตนยางนาที่จัดเปนตนไมใหญตามแนวบริเวณถนนสายเชียงใหม-
ลาํพูนพบวา ในสวนของสภาพตนยางท่ีมอีาการใกลตาย (สแีดง) นัน้ขอสังเกต คอื ในระดับพ้ืนท่ีมคีวามเปนเมือง
จะมีระดับที่รุนแรงมากวาตามลําดับ ในขณะที่ตําบลหนองผึ้ง และยางเนิ้ง ซึ่งเปนพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท            
ทีม่แีนวโนมของตนยางนาท่ีมอีาการปวย (สสีม) เกินคร่ึงหน่ึงของตนไมทัง้หมดในพ้ืนท่ี ในขณะทีพ่ืน้ท่ีหางไกล
ความเปนเมอืงยงัคงมคีวามเปนธรรมชาตแิละตนยางอยูในสภาพดทีีส่ดุในตาํบลสารภ ี(สเีขียว) ดงันัน้จึงควร
มกีารรวมมือกันเพ่ือกําหนดนโยบายในการแกไขเพ่ือบํารุงรักษาตนยางนาใหกลับมาอยูในสภาพดีเพ่ิมข้ึน จะ
เห็นไดวาการสํารวจและการเก็บขอมูลนั้นทําใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่สะทอนปญหาบริบทของพื้นที่สามารถนํา
ไปสูกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ในการจัดการของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

/ / / /



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560254

 1.2  ผลการสาํรวจสภาพบรบิทตนไมใหญบรเิวณแนวเสนลาํเหมอืงฝายพญาคาํ ตาํบลหนองผึง้ 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

          ผลจาการลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญพบวา มีตนไมใหญประมาณ 30 ตน       

บริเวณแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตพื้นที่หมู 1, 

3, 4, 5 และ หมู 8 แสดงดังขอมูลตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้

ตารางที่ 2 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมู 1, 3, 4, 5 และ 8 ตามแนวลําเหมืองฝายพญาคํา
 

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

001 18.7447414 99.0148443 3.10 39.08  1 
002 18.7451648 99.0145244 4.74 49.00  1 

003 18.7455440 99.0146915 6.29 27.97   1  

004 18.7456106 99.0148914 1.62 26.00   1  

005 18.7451903 99.0147972 2.68 48.73   1  
006 18.7450609 99.0147825 2.83 49.00  1 
007 18.7449473 99.0150708 3.40 49.00  1 
008 18.7449852 99.0151055 4.43 50.00  1 

 

 

 
 1.2  ผลการสาํรวจสภาพบรบิทตนไมใหญบรเิวณแนวเสนลาํเหมอืงฝายพญาคาํ ตาํบลหนองผึง้ 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

          ผลจาการลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญพบวา มีตนไมใหญประมาณ 30 ตน       

บริเวณแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตพื้นที่หมู 1, 

3, 4, 5 และ หมู 8 แสดงดังขอมูลตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 3 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 3 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

009 18.7361539 99.0254374 3.20 21.00   3  
010 18.7356268 99.0254164 7.86 25.32   3  
011 18.7362255 99.0253278 3.30 42.00   3  
012 18.7362247 99.0253035 3.00 40.00   3  
013 18.7362454 99.0253062 3.20 42.00   3  

014 18.7391735 99.0227515 9.43 66.12   3  

015 18.7393176 99.0221279 12.89 44.39   3  

016 18.7391400 99.0214507 6.53 55.13   3  

017 18.7390476 99.0214592 5.80 18.69   3  

018 18.7388696 99.0223215 1.95 28.74   3  

019 18.7390739 99.0223195 1.90 27.53   3 
 

 ดี

 4 

 4  

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

020 18.7347839 99.0169894 20.11 42.00  
 .4 

 4  

021 18.7348389 99.0168059 2.83 30.00  
 .4 

 4  
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ตารางที่ 5 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 5 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

022 18.7265774 99.0278363 6.76 20.02   5  

023 18.7249103 99.0240463 7.39 29.95  ( ) 5  

024 18.7247656 99.0242075 7.54 14.98  ( ) 5  

025 18.7247581 99.0239428 6.60 27.26  ( ) 5  

026 18.7305888 99.0289638 2.83 25.00   5  

027 18.7307956 99.0290595 3.14 25.00   5  
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ตารางที่ 6 

แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 8 แนวเสนริมลําเหมืองพญาคํา

 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

( .)  ( .)     

028 18.7446858 99.0203338 12.89 44.44   8  

029 18.7412798 99.0231069 1.90 20.00   8  

030 18.7414918 99.0229970 1.70 20.00   8  
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการสํารวจขอมูลตนไมใหญบริเวณหมูที่ 1 แนวเสนริมเหมืองพญาคํา พบวา 

ตนไมสวนใหญทีพ่บไดแก  ตนฉําฉาหรือจามจุร ีและตนมะขาม โดยทัง้หมดอยูในสภาพด ีและตัง้อยูในบรเิวณ

วดับอน้ําทิพย โดยเขตพ้ืนท่ีมอีาณาเขตติดกับเวยีงกุมกาม สวนหมูท่ี 3 นัน้พบตนโพธ์ิ และตนยางนาเปนบางสวน 

สวนใหญอยูในสภาพดีและพบในวัด และลําเหมืองฝาย สวนท่ีไมคอยดีจะพบวาอยูริมถนนเกือบท้ังหมด         

ในขณะท่ีหมูที่ 4 ตนไมใหญที่พบเปนตนยางนาและตนโพธ์ิและเปนที่นาสนใจวา เปนตนไมวัดรางท่ีอยูติด

ถนน แตกลับมีตนไมอดุมสมบูรณ ภายในบรเิวณน้ันมีศาลพอปูตัง้อยู  สวนหมูที ่5 สวนใหญทีพ่บเปนตนฉําฉา

และตนยางนา โดยสวนใหญอยูในสภาพดี จะมีอยูเพียงตนฉําฉาตนใหญ 1 ตนที่อยูในสภาพทรุดโทรม            

ใกลตายเนื่องมากที่ตั้งอยูใกลบริเวณเมรุเผาศพกลางแจงทําใหตนไมโดนความรอนเปลือกมีลักษณะคลาย

โดนเผาไหม และเปนโพรง และสวนสุดทายในหมูที ่8 ทีอ่ยูใกลแนวลาํเหมอืงฝายพญาคาํ พบวามคีวามหลากหลาย

ของตนไมใหญมากข้ึนพบ ตนหางนกยูง ตนสักที่มีสภาพสมบูรณในบริเวณบานในชุมชน และมีตนโพธ์ิ          

ขนาดใหญที่อยูในสภาพดี  จากการสํารวจกลุมตัวอยางตนไมใหญในคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

ขอมูลท่ีสะทอนสภาพทีแ่ทจริงของบรบิทชุมชนเชน ตนไมทีอ่ยูบริเวณวัด มเีร่ืองเลา มศีาลต้ังอยูตนไมทีพ่บจะ

มีความสมบูรณมาก อันจะนําไปสูการเชื่อมโยงความศรัทธาและภูมิปญญาเขากับจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ี     

สีเขียวในชุมชนตอไป

 2. สวนผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผานการประเมินความพึงพอใจ

  ผลการพฒันาระบบสารสนเทศพบวา ระบบสามารถจดัเกบ็ เรียกดขูอมูลตนไมใหญได สามารถ

คนหาสถานะของตนไมใหญ ตลอดจนสามารถดูรายงานการสํารวจตนไมใหญไดทั้งในรูปแบบและตาราง 

นอกจากนี้งานวิจัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางผูใชจํานวน 10 คน ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การใชงานระบบ ซึ่งผลคะแนนระดับความพึงพอใจพบวาอยูในระดับมาก (4.50 ) โดยผูตอบแบบสอบถาม   

ในฐานะผูใชงานระบบสารสนเทศมคีวามเชือ่มัน่วาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารงุรกัษาตนไมใหญจะสามารถ
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ใชงานไดและเปนเครื่องมือที่สําคัญในเก็บรวมรวมขอมูลอันจะนําไปสูการเปนแหลงความรูการบริหาร               

จัดการตนไมในชุมชนและสงผลใหเกิดแนวทางในการใชประโยชนดานการทองเที่ยว รวมไปถึงการจัดการ             

สิ่งแวดลอมในชุมชนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลจากการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา ในสวนการสํารวจสภาพบริบทตนไมใหญ            

ตามแนวลําเหมืองฝายพญาคํานั้นเมื่อเทียบกับสภาพของตนไมที่อยูบริเวณริมถนนสายเชียงใหม-ลําพูน        

พบวา สวนใหญจะอยูในสภาพดี ทัง้น้ีเม่ือพิจารณาในสวนของบริบทท่ีตัง้พบวา สภาพความเปนเมืองมีผลตอ

ลักษณะของตนไมใหญ หากตั้งอยูในเขตเมืองมีโอกาสที่จะมีสภาพไมคอยดี  ไมดี (สีสม) หรือ ไมดีอยางมาก 

ระยะกอนเฉาตาย (สีแดง) ในขณะที่ตนไมใหญที่อยู ไกลจากความเปนเมืองมีสภาพธรรมชาติที่ยังคง            

ความสมบูรณหรือแมแตการไดรบัการดแูลจากเจาของบานหรอืผูอยูอาศยัในชมุชนกจ็ะอยูในสภาพดี (สเีขียว) 

เชนเดียวกับแนวลําเหมืองพญาคําท่ีตนไมใหญมีสภาพท่ีสมบูรณดีคอนขางมาก ทั้งน้ีการไดลงพ้ืนที่จริง         

และการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนและเครือขาย ถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากดังที่ (ณัฐวรรธน    

สุนทรวริทธิโชติ และ กาญจณา สุขาบูรณ, 2556) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม การบํารุงรักษา มีอิทธิพลตอ

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จากการวิจยัทําใหเห็นถึงความรวมมืออันกอใหเกิด

การมีสวนรวมอันนําไปสูความสําเร็จต้ังแตขัน้ตอนของการสาํรวจสภาพปญหารวมกับชุมชน การพัฒนาเคร่ืองมือ

ในการสํารวจขอมูลแบบมีสวนรวม การเก็บพื้นที่โดยคนนําทางในชุมชน การมีปราชญชาวบานใหขอมูล         

การบํารุงรักษาตนไมใหญ การมีผูรูเกี่ยวกับตนไมใหญลวนมีความจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง หรือ

แมกระทัง่การพบขอสงัเกตท่ีวาตนไมใหญทีม่คีวามสมบูรณมกัจะอยูในวดัและมศีาลพอปู หรือเร่ืองเลาตางๆ 

ที่มีผลตอการดูแลรักษาตนไม กระบวนการทางวิชาการที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม           

ลวนเปนปจจัยที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงได  ทั้งนี้จากขอมูลที่ไดทาํการสํารวจชนิดของตนไมแลวพบวาตนไม

ใหญในตาํบลหนองผึง้ยงัเปนตนไมทีพ่บไดในเอกสาร “The Monumental Trees in Chiang Mai” ซึง่ไดบนัทกึ

ตนไมอยูคูกับวัฒนธรรมมายาวนาน จึงควรคาแกการเก็บขอมูลเพ่ือการบํารุงรักษาและอนุรักษไวซึ่งตนไม

ใหญอันทรงคุณคาใหคงอยูคูเมืองเชียงใหมตอไป (Tarachai, Hoffman &Reuler, 2011)

 นอกจากน้ี สวนของการพัฒนาระบบน้ันพบวา  การไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมเขามาชวย โดย     

การออกแบบและพัฒนาระบบนั้นจะตองอาศัยหลักการวิชาการควบคูไปกับสภาพขอมูลหรือบริบทของพื้นที่

เพ่ือจะทาํใหระบบสารสนเทศตนไมใหญ เปนฐานขอมูลท่ีสามารถใชงานไดจริงตามแนวคดิของศนูยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2555) สําหรับ

แนวทางในการพัฒนาตอไปอาจจะมีสวนเพิ่มเติมขีดความสามารถของการเก็บขอมูลตนไมใหญผาน                 

แอพลิเคชันบนมือถือซึ่งจะทําใหผูจัดการขอมูลสามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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สรุป
 งานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ เพื่อศึกษาสภาพบริบทตนไมใหญและพัฒนาระบบสารสนเทศ

สําหรับการเก็บขอมูลตนไมใหญแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัย ชุมชนและเครือขายโดยมีการสํารวจและ      

เก็บขอมูลตามแนวเสนลําเหมืองฝายพญาคํา  เขตตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย

พบวา  ความแตกตางของบริบทท่ีตั้งเน่ืองจากพื้นท่ีตําบลหนองผึ้งมีความเปนก่ึงเมืองก่ึงชนบทจึงมีผลตอ   

ความสมบรูณของตนไมใหญ รวมไปถงึการดูแลเอาใจ และการมคีวามเชือ่และศรัทธาก็มผีลตอการบํารงุรกัษา

ตนไมใหญในชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใชงานไดจริงและสามารถเปนเคร่ืองมือ                  

ที่จะใชในการเก็บขอมูลเพื่อสรางแหลงความรูเกี่ยวกับตนไมใหญในชุมชนไดตอไป การใหความรวมมือและ

การเขาใจถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและใชเปนสวนใน                  

การสนับสนุนการตัดสินใจผานการประเมินความพึงพอใจทําใหเห็นวา ระบบสารสนเทศจะถูกใชอยางเปน

ประโยชนสําหรับชุมชนตอไป ทั้งนี้การศึกษาในชวงตอไปจะมีการขยายพื้นที่ในการเก็บขอมูลใหมากขึ้น และ

มีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ เชนการศึกษาถึงความสัมพันธของสุขภาพของคนกับตนไมใหญในชุมชน 

กับทองเท่ียว หรือเพื่อเปนแหลงขอมูลสนับสนุนในการกําหนดนโยบายของทางภาครัฐ หรือผูมีความสนใจ

ขอมูลตนไมใหญในตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมตอไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ คุณรักษนรินทร แกวมีศรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน

สาธารณสุข) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผ้ึง ที่ชวยชี้แนะใหคําปรึกษาดานพ้ืนที่        

คุณลักขณา ศรีหงส ผูประสานงานเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอมท่ีชวยใหขอมูลและใหคําปรึกษา             

ดานการบํารุงรักษาตนไมใหญ โครงการหมอตนไม มหาวิทยาลัยแมโจ สําหรับขอมูลตนแบบในการประเมิน

สภาพตนไมใหญ คณุณปวันชัย กลุฉัตรฐานนท ตาํแหนงนักวิชาการปาไมชาํนาญการ สาํนักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรกัษ       

ที่ 16 (เชียงใหม) สําหรับขอแนะนําในการลงพื้นท่ีในเก็บขอมูล อาจารยสืบพงษ พงษสวัสด์ิ ภาควิชา                  

ภมูสิารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน สาํหรับขอแนะนําในการลงสาํรวจ

พืน้ที ่การเตรียมขอมูลนําเขาสาํหรบัระบบสารสนเทศ และ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนทีส่นับสนุน
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