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การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าเส้ น ทางเดิ น ธุ ด งค์
ที่เหมาะสม ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี

An Application of Geo-information to Analyze Proper Pilgrimage Located at
Sirindhamwararamphuprao Temple, UbonRatchathani Province
จตุรงค์ สมอาจ1 สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี2 และ ไพรัตน์ ศักดิ์พิสุทธิ์พงศ์3

บทคัดย่อ

		 ธุดงค์เป็นข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา จ�ำเป็นต้องด�ำเนินชีวิตอาศัยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางเดินธุดงค์ที่เหมาะสม ณ วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว จังหวัด
อุบลราชธานี โดยท�ำการศึกษาปัจจัยการเดินธุดงค์โดยยึดหลักจากหลักปฏิบัติธุดงค์และสัมภาษณ์พระสงฆ์ที่มีประสบการณ์
จ�ำนวน 10 รูป เพื่อก�ำหนดค่าน�้ำหนักและค่าล�ำดับชั้นข้อมูลใช้วิธีการแบบกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic
Hierarchy Process: AHP) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแบบจ�ำลองโดยการซ้อนทับชั้นข้อมูลพบว่าการจัดค่า
ล�ำดับชั้นข้อมูลส่วนใหญ่ปัจจัยหลักเน้นด้านปฏิบัติร้อยละ 68 ประกอบปัจจัยเกณฑ์รอง คือ อยู่พื้นที่ป่า อยู่กลางแจ้งเป็น
วัด ความถี่การเดินธุดงค์ และเส้นทางหากินของสัตว์ มีค่าร้อยละ 29, 15, 13 และ 10 ตามล�ำดับปัจจัยหลักด้านกายภาพ
ร้อยละ 32 ประกอบเกณฑ์รอง คือ ขอบเขตระยะทางปลอดภัย การใช้ที่ดิน ความลาดชันและระยะห่างจากถนน มีค่าร้อย
ละ 16, 7, 6 และ 4 ตามล�ำดับการสร้างแบบจ�ำลองเส้นทางเดินธุดงค์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เหมาะ
สมมาก อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าผลัดใบ ลักษณะมีพื้นที่หินโผล่และแหล่งน�้ำ เป็นแหล่งอาหารส�ำคัญต่อการยังชีพ ระดับที่ 2
เหมาะสมปานกลางเป็นพื้นที่หินโผล่สลับกับป่าผลัดใบ ภูมิประเทศค่อนข้างสูง ระดับที่ 3 เหมาะสมน้อยลักษณะภูมิประเทศ
ภูเขาสูงชัน ใกล้ถนนสายหลักและแนวเขตแดนพื้นที่ติดต่อระหว่างประเทศ ระดับที่ 4 ไม่เหมาะสม เป็นลักษณะภูมิประเทศ
สูงชันมาก ใกล้ถนนสายหลัก แหล่งชุมชนช่องเม็กและอยู่ติดแนวเขตแดนพื้นที่ติดระหว่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: ภูมิสารสนเทศ, เส้นทางเดินธุดงค์, กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP

Abstract

		 A pilgrimage is a Buddhism practice which tends to spend one’s life surrounded by proper
natures and atmospheres. This study aimed to analyze proper pilgrimage located at Sirindhamwararamphuprao, UbonRatchathani province. There were 2 pilgrimage approaches for this study: the principles
of pilgrimage practice and the interviews from 10 experiential pilgrim monks. The collected data were
weighted and classified by Analytic Hierarchy Process–AHP as well as the overlay function towards
a model construction of geographic information system. The findings revealed that the main polygon
was highly showed by the principle of the practice on the average of 68, followed by wooden areas,
temples at alfresco, frequency of pilgrimages, and animals’ food-hunting treks, on the average of 29,
15, 13, and 10 respectively. 32 percentages of physical factors as the secondary criteria were apparent
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through safety areas, land use, slopes, and road distances–on the average of 16, 7, and 4 respectively.
The model construction of the pilgrimage could be divided into 4 levels: level 1) more appropriated
by the deciduous forest nearby, rock out crop areas, and water sources as the food subsistence;
level 2) moderately appropriated by rock out crop area interspersed with deciduous forests in rather
high terrains; level 3) less appropriated by high and steep mountainous terrains, main roads nearby,
and borders attached between the countries; and level 4) inappropriate by extremely high terrains,
main roads nearby, Chong-meg community area, and inter-boundary areas attached.
Keywords: Geo-Information, pilgrimage, Analytic Hierarchy Process –AHP

1. ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย

		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์
ฝ่ายอรัญวาสีหรือพระป่า นับถือธรรมยุตินิกาย มีหลัก
ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตามพระวินัยหลักการบ�ำเพ็ญ
ธุดงค์ทนี่ ยิ มปฏิบตั ิ คือ อารัญญิกงั คะ การอยูป่ า่ เป็นวัตร และ
รุกขมูลิกังคะ การอยู่โคนไม้เป็นวัตร (พระครูสิริกิจจาภรณ์,
2549) โดยท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริ
จันโท) เข้ามาเผยแพร่ที่วัดสุปัฎนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นแห่งแรก หลังจากนั้นบรรดาศิษย์พระนักปฏิบัติ ได้แก่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท�ำการพัฒนาให้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนา ศูนย์สง่ เสริมความรูศ้ กึ ษาพระธรรมวินยั
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงกลายเป็นเป็นศูนย์รวม
ของคนในท้องถิ่นและสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักในคุณค่า
และความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อัจฉรา กาญจโนมัย, 2524; ประจวบ แสนกลาง, 2531)
		 หลักปฏิบัติธุดงค์หรือเรียกว่า ธุดงควัตรเป็นข้อวัตร
ปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง
ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศีล ขัดเกลาจิตใจ เป็นระบบการ
ศึกษาที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยสติปัญญา ถือได้ว่าเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา (พรพจน์ จุลเจริญดุลย์, 2556)
การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จ�ำเป็นต้องด�ำเนินชีวิตอาศัย
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คือ
การบ�ำเพ็ญสมาธิภาวนา เดินจงกรม ใต้ร่มไม้ ท�ำให้ผู้เข้าไป
สัมผัสเกิดความร่มเย็น ไม่ฟุ้งซ่าน ท�ำให้จิตใจสงบและ
ร่างกายสดชื่น (พนมพร วงษ์ปาน, 2556)		
		 จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า อาวาสวั ด สิ ริ น ธรวราราม
ภูพร้าว (พระปริญญา ติสสะวโร, 2556) กล่าวถึงสถานภาพ
ของปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดการวางแผนที่ ดี
ทั้งด้านปฏิบัติและด้านกายภาพต่อการเดินธุดงค์ คือ ด้าน
กายภาพ ลักษณะพื้นที่ขอบเขตวัดและเส้นแบ่งเขตแดน
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ระหว่ า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวปักปันไม่ชดั เจน ส่วนใหญ่ไม่มคี า่ พิกดั ภูมศิ าสตร์
ท�ำให้เกิดการรุกล�้ำเขตแดน เกิดการลักลอบขนยาเสพติด
และการอพยพแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้พื้นที่ป่าไม้ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ม อบให้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ล
ของวัด เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�ำการเกษตร ก่อให้
เกิดความข้อขัดแย้งกับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ ด้าน
การปฏิบัติ เป็นการรบกวนพื้นที่กิจกรรมของประชาชน
บางเส้นทางเดินธุดงค์ผา่ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ท�ำให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายต่อพื้นที่ ปัญหา
การรบกวนพื้ น ที่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ที่ จ ะออกมาหากิ น ตาม
ล�ำห้วย เมื่อถูกรบกวนก็จะอพยพไปอยู่บริเวณอื่นหรือรุม
ท�ำร้ายจนเสียชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาต่อ
หลักการปฏิบัติการเดินธุดงค์ของพุทธศาสนา คือ ห้ามไม่ให้
ฆ่าสัตว์ ไม่ให้ประมาท ห้ามท�ำลายและเบียดเบียนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 การน�ำเทคโนโลยีทางภูมศิ าสตร์วเิ คราะห์การตัดสินใจ
ปัจจัยเส้นทางเดินธุดงค์ ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบล�ำดับชั้น
(Analytical Hierarchy Process: AHP) เป็นวิธีที่ถูก
ยอมรับและน�ำมาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) (Javaheri et
al., 2006) ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) และ
ระบบก�ำหนดต�ำแน่งโลก (Global Positioning System :
GPS) มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ จัดการฐานข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และน�ำไปประยุกต์
ใช้กับพื้นที่ที่เหมาะสม (Maguire et al., 1990) ทั้งนี้
ผลลั พ ธ์ แ ละองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย วิ เ คราะห์
เส้ น ทางเดิ น ธุ ด งค์ โ ดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
เป็นแนวทางฐานความรู้ น�ำไปใช้ในการวางแผนการเลือก
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และพัฒนาการใช้เส้นทางการปฏิบัติเดินธุดงค์ที่เหมาะสม
นอกจากนี้สามารถสร้างยุทธศาสตร์ความพร้อม จุดเด่น
ของวั ด ให้ มี รู ป แบบกิ จ กรรมเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
ธรรมชาติแบบระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ เป็นการน�ำเอา
แนวคิดปรัชญาพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ คือ
พระสงฆ์ท�ำหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสั่งสอนศีล
ธรรมให้ประชาชนมีจิตส�ำนึกในคุณค่าและความจ�ำเป็น
ของสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดความรักธรรมชาติและเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. พื้นที่ศึกษา

		
		 2.1 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั จ จั ย เส้ น ทางเดิ น ธุ ด งค์
ด้วยวิธีการการตัดสินใจแบบล�ำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process:AHP)					
		 2.2 เพื่อจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่าย
ดาวเทียมธีออส (THOES) ปี พ.ศ. 2553			
		 2.3 เพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางเดินธุดงค์ที่เหมาะสม
ส�ำหรับวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ส่วนการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศึกษาต�ำบลช่องเม็ก
มีพื้นที่ 146,735 ตารางกิโลเมตร
		 3.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ความ
แยกชัดเชิงพื้นที่แบบ Panchromatic 2 เมตรและ
Multispectral 15 เมตร ถ่ายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ปี
พ.ศ.2553 และวันที่ 29 ธันวาคม ปี พ.ศ.2553
		 3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยยึดหลักปฎิบัติธุดงค์และ
แนวทางการปฎิบัติธุดงค์
		 3.3.1 หลักปฏิบัติธุดงค์ คือ ยึดหลักข้อที่ 8
อารัญญิกังคะ คือ การอยู่ป่า และข้อที่ 10 อัพโภกาสิกังคะ
คือ การอาศัยอาศัยพื้นที่โล่งแจ้ง
3.3.2 แนวทางการปฏิบัติธุดงค์วัตร คือ
		
หลีกเลี่ยงเส้นทางหากินของสัตว์ และความถี่ในการธุดงค์
		 3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพ ใช้ทั้งหมด
4 ปัจจัย คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน ระยะห่าง
จากถนน และระยะขอบเขตปลอดภัย

4. พื้นที่ศึกษา

		 บริเวณวัดสิรินธรวรรามภูพร้าว อยู่ระหว่างละติจูด
3.ดขอบเขตและข้
อจ�ำพกัรดาการวิ
15 องศา
ลิปดาเหนื
และลองจิจจูดูด105
ลิปดา
บริเวณวั
สิรินธรวรรามภู
ว อยูจรัยะหวางละติจูด 15 องศา
8 ลิป8 ดาเหนื
อ อและลองจิ
105องศา
องศา28 28
ลิปดา
		 3.1 พื้ น ที่ศึก ษาบริเวณวัด สิริน ธรวรารามภู พ ร้ า ว ตะวันออก ครอบคลุมเนือ้ ทีป่ ระมาณ 2,912 ตารางกิโลเมตร
ตะวันออก ครอบคลุ
มเนือ้ ที่ประมาณ 2,912 ตารางกิโลเมตร สวนใหญอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังแสดงภาพที่ 1
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 2,912 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังแสดงภาพ 1

ภาพ 1 แสดงต�ำแหน่งพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, 2542

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
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ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, 2542
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5. วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้				
			 5.1.1 แบบสอบถามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเดินธุดงค์
จากพระสงฆ์ 10 รูป ต�ำแหน่งพระนักปฏิบัติมีประสบการณ์
อย่างน้อย 4 พรรษา							
				 5.1.1.1 ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
THEOS ความแยกชัดเชิงพื้นที่แบบ Panchromatic และ
Multispectral ถ่ายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
และ วันที่ 29 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 จากส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
5.1.1.2 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน
			
1:50,000 ล�ำดับชุด L7018 ระวางที่ 6039 II จากกรม
แผนทีท่ หาร					
				 5.1.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้			
						 5.1.1.3.1 โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGis					
						 5.1.1.3.2 โปรแกรมวิเคราะห์
ปัจจัยแบบล�ำล�ำดับชั้น Expert Choice ใช้กระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล�ำดับชั้น Analytic Hierarch
Process: AHP
			 5.1.2 อุปกรณ์การส�ำรวจภาคสนาม		
				 5.1.2.1 เครื่ อ งก� ำ หนดพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์
ด้วยดาวเทียม (GPS) แบบพกพา		
			 5.1.2.2 แผนที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
จ�ำแนกตีความข้อมูลด้วยสายตา
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		 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล					
			 5.2.1 การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเดินธุดงค์
				 5.2.1.1 ท�ำการก�ำหนดปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยง สามารถแบ่งเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง
โดยยึดหลักการปฏิบัติธุดงค์ สามารถน�ำปัจจัยวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพและ
ด้านหลักปฏิบัติธุดงค์ เหตุผลการพิจารณาปัจจัยในการ
วิเคราะห์ดังแสดงตาราง 1				
			 5.2.1.2 น�ำปัจจัยมีผลต่อการเดินธุดงค์
ให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจ จากการเก็บแบบสอบถามพระสงฆ์
10 รูป ต�ำแหน่งพระนักปฏิบัติมีประสบการณ์อย่างน้อย
4 พรรษา เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วนของปัจจัยน�ำค่าล�ำดับ
ความส�ำคัญที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละบุคคลหาค่าเฉลี่ย
จากนั้นน�ำคะแนนที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ด้วยการตัดสินใจ
แบบล�ำดับชั้น โดยการน�ำปัจจัยทั้งหมดท�ำการเปรียบเทียบ
กั น ที ล ะคู ่ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ของเกณฑ์ ห ลั ก จากโปรแกรม
Expert Choice ดังสมการที่ 1 (Saaty, 2008)
		
.......................................................... 1
B		
		 เมื่อ
A แทนคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
				 B แทนจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
				 C แทนล�ำดับความส�ำคัญของเกณฑ์รอง
แทนผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
				
					 ในแต่ละปัจจัย

ตาราง 1 ปัจจัยและเหตุผลในการพิจารณาเลือกปัจจัยในการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor)
1. การใช้ที่ดิน
2. ความลาดชัน
3. ระยะห่างจากถนน
			
4. ขอบเขตระยะทางปลอดภัย
5. ระยะห่างจากหมู่บ้าน
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เหตุผลในการเลือกปัจจัย
กิจกรรมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (พระสุริยัน รัตนโชโต, 2556)
ภูมิประเทศที่สูงชันเกินไป อาจท�ำให้เกิดอันตราย (พระภิรมย์ ผลิโก, 2556)
ระยะห่างจากถนนไม่น้อยกว่า 300 เมตร เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากการสัญจร
และท�ำกิจกรรมต่างๆ (พระภิรมย์ ผลิโก, 2556)
ใกล้เส้นแนวพรมแดน ท�ำให้ไม่ปลอดภัย (พระวันดี เตชธัมโม, 2556)
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตรเพราะพระสงฆ์ต้องการความสงบ
(พระอริยคุณาธาร [อุ่นสุวณโณ], ม.ป.ป.)
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

ตาราง 1 ปัจจัยและเหตุผลในการพิจารณาเลือกปัจจัยในการวิเคราะห์ (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)
6. ระยะห่างจากแหล่งน�้ำ	
			
7. เส้นทางหากินของสัตว์
			
8. ความถี่ในการเดินธุดงค์
			

เหตุผลในการเลือกปัจจัย
ระยะห่างแหล่งน�้ำไม่เกิน 500 เมตรเพราะต้องการใช้น�้ำในการอุปโภคบริโภค 		
(พระปริญญา ติสสะวโร, 2556)
ท�ำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ และรบกวนสัตว์เวลาออกหากิน
(พระวีระศักดิ์ ประสุโต, 2556)
ความถี่ในการเดิน 150 ครั้งขึ้นไปต่อปี มีความคุ้นเคยกับเส้นทาง
(พระปรีดา อุปสโม, 2556)

				
5.2.1.4 น�ำค่าให้คา่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญ
ของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองมาหาน�้ำหนักเฉลี่ย โดย
การน�ำเกณฑ์หลักคูณกับเกณฑ์รองแต่ละตัว เพื่อหาล�ำดับ
ความส�ำคัญของเกณฑ์				
			 5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน							
				
5.2.2.1 น� ำ เข้ า ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
จากดาวเทียม THEOS ปีพ.ศ.2553 และแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 เพื่อปรับแก้ค่าพิกัดและความคลาด
เคลื่อนทางภูมิศาสตร์ให้ตรงกัน โดยก�ำหนดระบบพิกัด
ต�ำแหน่งเป็นแบบ UTM (Universal Transverse Mercator)
WGS84 Zone 48					
				
5.2.2.2 น� ำ ข ้ อ มู ล ภ า พ ถ ่ า ย จ า ก
ดาวเทียม THEOS ด้วยเทคนิคการท�ำ PAN Sharpened
เป็นการรวมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (Resolution
merge) ระหว่างข้อมูลแบบ Multispectral รายละเอียด
ภาพ 15 เมตร กับข้อมูลภาพแบบ Panchromatic ราย
ละเอียดภาพ 2 เมตร 				
				
5.2.2.3 ท� ำการสร้ างสี ผ สมเท็ จ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่น 1-2-3 (แดง-เขียว-น�้ำเงิน)
แล้วเน้นข้อมูลภาพ (Image Enhancement) ให้มีการกระ
จายของข้อมูลในแต่ละค่าความเข้ม เพื่อให้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมมีความชัดเจนง่ายต่อการตีความด้วยสายตา
				
5.2.2.4 น� ำ ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
เข้าสู่โปรแกรม ArcGIS ท�ำการจ�ำแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยยึดแนวทางตามระบบการวิเคราะห์แปล
ตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
จ� ำ แนกประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ ห็ น ชั ด เจน
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พิจารณาจากความสัมพันธ์ของสี ความหยาบละเอียดของ
ภาพ รูปแบบลักษณะพื้นที่ รูปร่าง ขนาดของสิ่งที่ปรากฏ
ในภาพถ่าย 					
				
5.2.2.5 จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล การใช้
ประโยชน์ที่ดินจากการแปลตีความด้วยสายตา ออกเป็น
16 ประเภท ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่
ราชการ สถานีคมนาคม วัด นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล
ป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ สวนป่า แหล่งน�้ำธรรมชาติ แหล่งน�้ำ
ที่สร้างขึ้น ทุ่งหญ้าธรรมชาติและพื้นที่หินโผล่		
				
5.2.2.6 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งใน
ภาคสนามและการจ� ำ แนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจากปี พ.ศ.2553
เป็น ปี พ.ศ.2556 ให้มีความถูกต้อง การออกส�ำรวจภาค
สนามท�ำการเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย GPS และถ่าย
ภาพพื้นที่จริง รวมทั้งบันทึกรายละเอียดลักษณะทางพื้นที่
				
5.2.2.7 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ใ น
รูปแบบของแผนที่และสรุปพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้
จากการแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ด้วย
สายตา
			 5.2.3 การวิเคราะห์หาเส้นทางเดินธุดงค์ที่
เหมาะสม						
				
5.2.3.1 น� ำ ค่ า ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ
ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง เข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของชั้นข้อมูลโดยใช้เทคนิคการซ้อน
ทับข้อมูล (Overlay) ข้อมูลแต่ละปัจจัยท�ำการก�ำหนด
คะแนนในแต่ละปัจจัย (Rating Value) และก�ำหนดค่าถ่วง
น�้ำหนัก (Weighing Value) ของทุกปัจจัยเป็น 1 เท่ากัน
โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารถ่ ว งน�้ ำ หนั ก แบบง่ า ย
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(Simple Additive Weighting: SAW) ดังแสดงสมการที่ 2
(Yonghui An et al., 2011)
						
		 MQ = = 1Wi × Ci ………………….………2
		 เมื่อ
ที่เหมาะสม
			
		
			

คือ ระดับคะแนนรวมของปัจจัยเส้นทาง
คือ ค่าคะแนนของปัจจัย i		
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5.2.3.2 การก� ำ หนดคะแนนปั จ จั ย
จัดช่วงชั้นความเหมาะสม จากการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่ากลาง (ประเสริฐ
วิทยารัฐ, 2530) มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 – 4 คะแนน
หมายความว่า เส้นทางที่เหมาะสมต่อการพิจารณาเลือกสูง
คือ 4 ระดับปานกลาง คือ 3 ระดับน้อย คือ 2 และ
ไม่เหมาะสม คือ 1 ดังแสดงตาราง 2

คือ ค่าน�้ำหนักมาตรฐานของปัจจัย i

ตาราง 2 แสดงระดับค่าคะแนนความเหมาะสม
ปัจจัย (factor) 			 ระดับข้อมูล
		
4
3		
2
1. การใช้ที่ดิน
F1, F2 ,U6
M1, M4
A1, A2, A3, A4
					
2. ความลาดชัน (องศา)
<5
5 – 9.9
10 – 14.9
3. ระยะห่างจากถนน (เมตร)
> 300
200 - 299
100 - 199
4. ขอบเขตระยะทางปลอดภัย (เมตร)
> 600
400 – 599
200 – 399
5. อยู่พื้นที่ป่า (เมตร)
>1,000
800 – 999
600 – 799
6. อยู่พื้นที่กลางแจ้ง (เมตร)
<500 เมตร
500 –699
700 – 899
7. เส้นทางหากินของสัตว์ (เมตร)
> 300
200 - 299
100 - 199
8. ความถี่เดินธุดงค์
(ครั้งขึ้นไป/ปี)
> 150
100 – 149
50 – 99
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1
U2, U3, W1,
W2
> 15
<100
<200
<600
> 900
<100
<50
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ภาพ 2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 การจําแนกการใชประโยชนที่ดิน
		 6.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
6. ผลการวิ
จัยและอภิปรายผล
ผลการจํ
า
แนกภาพถ
า
ยจากดาวเที
ย
มแปลตี
ค
วามด
ว
พ.ศ.2556 บริเวณตําบลชองเม็ก สามารถ
ปัยสายตาในป
จจัย							
6.1 การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน		
จําแนกการใช
ที่ดาินยจากดาวเที
ได 16 ประเภท
พบวคาวาม
สวนใหญ
หลงน้ําคธรรมชาติ
ตารางกิโลเมตร
		เปนพืผู้นเ้ ชีทีย่ ่แวชาญให้
ะแนนปัจจั53,465
ยหลักและความเหมาะสม
		
ผลการจ�ปำระโยชน
แนกภาพถ่
ยมแปลตี
จจัยรอง
คะแนนที
�ำการน�
ำเข้าสูข่องชุ
กระบวนการ
เปนรอยละ พ.ศ.
36.442556
เปนพืบริ้นเทีวณต�
่อางเก็
บน้อํา งเม็
เพื่อกใชสามารถ
ในการเลี้ยของปั
งปลากระชั
งของชุ
มชน เป่ได้นทแหล
งรายได
มชนใน
ด้คิวดยสายตาในปี
ำบลช่
วิเคราะห์
การตั
วิเคราะห์
หา
จ�พืำ้นแนกการใช้
ประโยชน์
ได้ 16 ประเภท
พบว่าคิดส่เปวนนรอยละ
ที่ รองลงมาป
าผลัดทใบี่ดิน32,150ตารางกิ
โลเมตร
21.90เป
นทีด่เสิก็นบใจแบบล�
ของปา เชำดันบเห็ขั้นด หนเพือ่อไม
ผักหวาน
ความส�
ำคัญเปของปั
�ำมาใช้
ป็นเกณฑ์
ในการ
ใหญ่
พื้นทีและทุ
่แหล่งงน�หญ
้ำธรรมชาติ
ของชุเป็มนชน
าธรรมชาติ53,465
20,027 ตารางกิ
ตารางกิโโลเมตร
ลเมตร คิดค่เปาล�นำรดัอบยละ
13.65
นพื้นจทีจัย่เลีที้ย่นงสั
ตวแเละเป
นลานตาก
คิดเป็นร้อยละ 36.44 เป็นพื้นที่อ่างเก็บน�้ำ เพื่อใช้ในการ ตัดสินใจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางเดินธุดงค์ร่วมกับ
มันสําปะหลัง แสดงไดดังภาพที่ 3 จากการแปลตีความดวยสายตาภาพถายจากดาวเทียมป พ.ศ.2553 และสํารวจ
เลี้ยงปลากระชังของชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนใน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังนี้		
ป พ.ศ.2556
าพื้นที่ปาสงวนแห
พืภาคสนาม
้นที่ รองลงมาป่
าผลัดใบพบว
32,150ตารางกิ
โลเมตรงคิชาติ
ดเป็มนีจํานวนลดลง ชุมชนในพื้นที่ขยายพื้นที่ในการทําการเกษตร
เปนพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา มันสําปะหลัง เปนตน

ภาพที่ ป3 ระโยชน์
การแปลการใช
ประโยชน
ที่ดินจากภาพถ
ายจากดาวเที
ยม THEOS ป พ.ศ.2556
ภาพ 3 การแปลการใช้
ที่ดินจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ยม THEOS
ปี พ.ศ.2556
ร้อยละ 21.90 เป็นที่เก็บของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน
ของชุมชน และทุ่งหญ้าธรรมชาติ 20,027 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 13.65 เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นลาน
ตากมันส�ำปะหลัง แสดงได้ดังภาพ 3 จากการแปลตีความ
ด้วยสายตาภาพถ่ายจากดาวเทียมปี พ.ศ. 2553 และส�ำรวจ
ภาคสนาม ปี พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมี
จ�ำนวนลดลง ชุมชนในพื้นที่ขยายพื้นที่ในการท�ำการเกษตร
เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา มันส�ำปะหลัง เป็นต้น
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			 6.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าน�้ำหนักปัจจัยหลัก
จากการท�ำการเปรียบเทียบเป็นคู่ระหว่างด้านกายภาพกับ
ด้านปฏิบัติ พบว่า เกณฑ์ด้านหลักปฏิบัติมีความเหมาะสม
ร้อยละ 68 ส่วนเกณฑ์ด้านกายภาพมีความเหมาะสมร้อย
ละ 32
			 6.2.2 ผลค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญของปัจจัยรอง
พบว่าด้านปฏิบตั ใิ ห้ความส�ำคัญการอยูพ่ นื้ ทีป่ า่ อยูก่ ลางแจ้ง
ความถี่ ก ารเดิ น ธุ ด งค์ แ ละรบกวนเส้ น ทางหากิ น สั ต ว์
ส่วนด้านกายภาพ ให้ความส�ำคัญกับระยะแนวเขตความ
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ปลอดภัย การใช้ที่ดิน ความลาดชัน และระยะห่างจากถนน
ตามล�ำดับ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง
เกณฑ์หลัก
ค่าน�้ำหนัก
เกณฑ์รอง
		
เกณฑ์หลัก		
ด้านปฏิบัติ
0.68
อยู่พื้นที่ป่าไม้
			
อยู่พื้นที่กลางแจ้ง
			
ความถี่การเดินธุดงค์
			
รบกวนเส้นทางหากินสัตว์
ด้านกายภาพ
0.32
ขอบเขตระยะปลอดภัย
			
การใช้ที่ดิน
			
ความลาดชัน
			
ระยะห่างจากถนน
7.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทางการ
เดินธุดงค์ 					
			 7.3.1 เส้นทางที่มีความเหมาะสมมาก เป็น
เส้ น ทางที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นปฏิ บั ติ แ ละด้ า นกายภาพ
มีทั้งหมด 6 เส้นทาง พบว่าส่วนใหญ่ผ่านสภาพแวดล้อม
พื้นที่ป่าผลัดใบอยู่ใกล้แหล่งน�้ำและเป็นพื้นที่พื้นที่หินโผล่
มีความเงียบสงบ โดยพบมากพบใกล้บริเวณที่ตั้งวัดไปทาง
ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก รอบๆ บริเวณที่
ตั้งวัด ห่างจากต�ำแหน่งวัดเป็นรัศมี 500 กิโลเมตร เส้นทาง
ส่วนใหญ่มีระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 		
			 7.3.2 เส้นทางที่มีความเหมาะสมปานกลาง
เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพปานกลาง มีทั้งหมด 2 เส้นทาง
พบว่า สภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่หินโผล่สลับกับป่าผลัดใบ
ภูมิประเทศค่อนข้างสูงที่ระดับ 5- 10 องศา อยู่ห่างไกล
จากชุมชน โดยพบมากพบใกล้บริเวณทีต่ งั้ วัดไปทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก รอบๆ บริเวณที่ตั้งวัด
ห่างจากต�ำแหน่งวัดเป็นรัศมี 300 กิโลเมตร เส้นทาง
ส่วนใหญ่มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร		
			 7.3.3 เส้นทางที่มีความเหมาะสมน้อย เป็น
เส้นทางที่มีศักยภาพค่อนข้างต�่ำ มีทั้งหมด 1 เส้นทาง
พบว่า เส้นทางผ่านสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูงชัน มีถนน
สายหลัก อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและใกล้แนวเขตแดนพื้นที่
ติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบทางทิศใต้ของต�ำแหน่งวัด 				
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ค่าน�้ำหนัก
เกณฑ์รอง
0.43
0.24
0.19
0.14
0.21
0.18
0.12
0.49

ล�ำดับความส�ำคัญ
29
15
13
10
16
7
6
4

			 7.3.4 เส้นทางที่ไม่มีความเหมาะสม เป็นเส้น
ทางที่ไม่เหมาะต่อการปฏิบัติเดินธุดงค์ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง
พบว่า มีข้อจ�ำกัดทางด้านกายภาพ คือ สภาพลักษณะ
ภูมิประเทศสูงชันมาก ใกล้ถนนสายหลัก แหล่งชุมชน
ช่องเม็กและอยู่ติดแนวเขตแดนพื้นที่ติดต่อระหว่างไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางทิศใต้
ของต�ำแหน่งวัด ดังภาพ 4
		 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์เส้นทางการเดินธุดงค์ที่เหมาะสม เป็นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่เน้นรูปแบบกิจกรรม
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและบทบาทในอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธของวัดสิรินธรวรรามภูพร้าว พุทธ
เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความพร้อมและจุดเด่น คือ อยู่ห่างจาก
ชุมชน เงียบสงบ ร่มเย็น ปกคลุมด้วยป่าไม้นานาพันธุ์
และเป็ น การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยอาศั ย
ชุมชนบริเวณรอบๆ เป็นตัวขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และสังคม
(พรรควันชัย ประถัมวงค์ษา และ สุธิดา แจ่มใส ไวท์,
2555) ท�ำให้เป็นสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริ่มคิด
ที่จะพัฒนาพื้นที่ทางศาสนาร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลที่ ดี ต ่ อ ชุ ม ชนทั้ ง ผลด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละ
สภาพสังคมที่ดี (อาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอ�ำพร,
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Journal of the Association of Researchers
2555) จะเห็นได้ว่าชุมชนเป็นส่วนส�ำคัญที่เข้ามาร่วม
ด�ำเนินการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นอกจากนีอ้ าศัยแนวคิดหลัก
การการบูรณาการที่ส�ำคัญ คือ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเข้าถึง และกิจกรรมและความ
พร้อมทีม่ คี วามหลากหลาย (ธงชัย ภูวนาถวิจติ ร และจักรพันธุ์
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วงษ์บูรณาวาทย์, 2553) ซึ่งการเดินธุดงค์เป็นส่วนหนึ่ง
กิ จ กรรมที่ ใ ช้ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาและเป็ น
ส่วนหนึ่งของการฝึกฝนพัฒนาตนเองทางด้านสติปัญญา
และเป็ น ช่ อ งทางที่ ถื อ ว่ า เป็ น การส่ ง เสริ ม และเผยแพร่
พระพุทธศาสนา

่ 4 เสนทางเดิ
ี่เหมาะสมสํพาร้หรั
ภาพ 4 เส้นทางเดินธุดภาพที
งค์ที่เหมาะสมส�
ำหรับนวัธุดดสิงค
รินทธรวรารามภู
าวบวัดสิรินธรวรารามภูพราว
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		 8.1 การน�ำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยในการ
วิเคราะห์ลักษณะทางพื้นที่ จ�ำเป็นต้องท�ำการส�ำรวจพื้นที่
ศึกษาจริง เพื่อได้เห็นสภาพการใช้ที่ดิน กิจกรรมต่างๆ
ท�ำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
		 8.2 การศึกษาเส้นทางเหมาะสมต่อการเดินธุดงค์
ควรแยกตามแต่ละฤดูกาล เพื่อให้ผลการวิเคราะห์เห็น
สภาพพื้นที่ ปัจจัยการวิเคราะห์มีความชัดเจน		

		 8.3 การหาเส้นทางเดินธุดงค์ร่วมกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
พื้นที่มีลักษณะทางกายภาพ การเน้นหลักปฏิบัติธุดงค์
ที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถอ้างอิงงานวิจัยครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง

กรมแผนที่ทหาร (2542). แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1: 50,000 ระบบ WGS84.
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร และ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์. 2553. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ บนเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ R3A (เชียงราย – คุนหมิง) วารสารสมาคมนักวิจัย, 15(3), 43-59.
ประจวบ แสนกลาง (2531). บทบาทของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีต่อสังคมอีสานเหนือ : ศึกษากรณีสาย
ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530). สถิติทางภูมิศาสตร์ กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อักษรบัณฑิต.
พนมพร วงษ์ปาน (2556). "พุทธศาสนากับทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม." green research 4(25): 30-33.
พรพจน์ จุลเจริญดุลย์ (2556). "เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆ
ปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา." [ออนไลน์] 3 ตุลาคม, 2556, แหล่งที่มา http://blog.eduzones.com/ppall/87221.
พรรควันชัย ประถัมวงค์ษา และ สุธิดา แจ่มใส ไวท์ (2555). บทบาทขององค์การและหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การท่อง
เที่ยวประเภทเมืองเก่า เทศบาลเมืองคูน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารสมาคม
นักวิจัย, 17 (1), 19 -28.
พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม กตกิจโจ) (2549). "ธรรมะกับชีวิต." แหล่งที่มา http://www2.manager.co.th.
พระปริญญา ติสสะวโร (2 พฤษภาคม 2556). เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต�ำบลช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ์.
พระปรีดา อุปสโม (2 พฤษภาคม 2556). เจ้าอาวาสวัดถ�้ำค้อ ต�ำบลช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ์.
พระภิรมย์ ผลิโก (31 พฤษภาคม 2556). เจ้าอาวาสวัดป่ากุเเก้ว ต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.
สัมภาษณ์.
พระวันดี เตชธัมโม (2 พฤษภาคม 2556). พระลูกวัดช่องเม็กวราราม ต�ำบลช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธรวราราม จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์.
พระวีระศักดิ์ ประสุโต (2 พฤษภาคม 2556). พระลูกวัดช่องเม็กวราราม ต�ำบลช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.
สัมภาษณ์.
พระสุริยัน รัตนโชโต (25 มกราคม 2556). ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการธุดงค์เเละข้อปฎฺิบัติ. สัมภาษณ์.
พระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณโณ) (ม.ป.ป). ปฏิทานของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต),. ขอนเเก่น.
อัจฉรา กาญจโนมัย (2524). การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอ�ำพร. ความสามารถในการน�ำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร
อ�ำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสมาคมนักวิจัย, 17 (1), 19 -28.

09-

.indd 132

24/4/2558 16:27:37

Journal of the Association of Researchers

Vol.20 No.1 January - April 2015

133

Javaheri, H., Nasrabadi, T., Jafarian M, H., and Khoshnam, H. (2006). "Site selection of municipal solid
waste landfills using analytical hierarchy process method in a geographic information technology
enviroment in Giroft. Iranian" journal of Environmental Health Science & Engineering 3(3):
177-184.
Maguire, D. J., Goodchild, M. F., and Rhind, D. W. (1990). Geographical Information Systems: Principles
and Applications (Vol. 1). New York: John Wiley.
Saaty Thomas, L. (2008). Decision making for leaders. Pennsylvania. “International Journal Services
Sciences 1(1):83.
Yonghui An, Yushan Wang, Hui Zhang and Xi Wu. (2011). "GIS-based Suitability Assessment for Shallow
Groundwater Development in Zhangye Basin." International Conference on Environmental
Science and Engineering 12: 1397 – 1403.

09-

.indd 133

24/4/2558 16:27:37

