
ปญหาและความตองการ
กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทํ าโครงการการจดัการทรัพยากรท่ีดินระดับ

จังหวัด โดยนํ าแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินระดับจังหวัดท่ีไดสํ ารวจและ
จัดทํ าข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ มาวิเคราะหหาความเหมาะสมและปญหา
ของการใชประโยชนที่ดิน โดยอาศัยแผนท่ีกลุมชุดดินรวมในกระบวน
การวิเคราะหดวย  แตเนือ่งจากวิธีการวเิคราะหตามแบบเดิมมีความไม
สะดวกและใชเวลานาน ดังนัน้จึงไดพิจารณานํ าเอาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS)  มาใชเปนเคร่ือง
มือในการพัฒนาฐานขอมูลและชวยในการวิเคราะหเพื่อใหการวางแผน
การจัดการทรัพยากรดินมีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลและระบบเรียกใชขอมูลการใชประโยชนท่ี

ดินใน GIS
 เพื่อระบุปญหาอันเนื่องมาจากการใชประโยชนท่ีดินแตละ

ประเภทในพ้ืนท่ีตาง ๆ
 เพื่อจัดลํ าดับความสํ าคัญของโครงการพัฒนาท่ีดินในแตละตํ าบล 

อํ าเภอ และจังหวัดในประเทศไทย

การดํ าเนินงาน
นํ าเขาขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินมาตราสวน 1:50,000

ของจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือจัดเก็บเปนขอมูลดิจิตอลในรูปแบบของ
ARC/INFO coverage และจัดทํ าระบบการใหระหัสการใชประโยชนท่ีดิน
ตามแบบมาตรฐานท่ีกรมฯกํ าหนดใหเหมือนกันทุกจังหวัด  จากนั้น
ผนวกเอาขอมูลในสวนของภาคใตท่ีกรมฯไดจัดทํ าไวแลวรวมเปนฐานขอ
มูลการใชประโยชนท่ีดินของท้ังประเทศ

นํ าฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินท่ีพัฒนาข้ึนไปวิเคราะหแบบ
ซอนทับ (overlay) กับฐานขอมูลกลุมชุดดิน  เพ่ือใหไดขอมูล
อรรถาธบิาย (attributes) ของกลุมชุดดินผนวกรวมอยูดวย  ซ่ึงภายหลัง
สามารถใชเชื่อมโยงกับตารางอรรถาธิบายระดับชั้นความเหมาะสมของ
กลุมชุดดินสํ าหรับพืชตางๆ นอกจากนี้ยังตองนํ าไป overlay กับชั้นขอมูล
ขอบเขตการปกครองเพื่อใหระบบเรียกใชท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเรียกใชขอ
มูลตามขอบเขตการปกครองระดับตาง ๆ ได

การดํ าเนินงานในสวนตอมาคือการพัฒนาระบบเรียกใชและ
วิเคราะหขอมูล  ท่ีทํ างานบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  ภายใตระบบ
ปฏิบัติการ Windows  โดยอาศัยโปรแกรมดาน GIS ชื่อ ArcView 3.0
และภาษา Avenue ซ่ึงเปนภาษาคอมพิวเตอรประเภท Object Oriented
Program (OOP) และชุดคํ าส่ังของ Dialog Designer 1.0  เพือ่ใหได
ระบบท่ีสามารถเรียกใชและแสดงขอมูลเชิงพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิใน
รูปของแผนท่ี  ตารางสรุป  รวมท้ังช้ันขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีกรมฯมีอยู  พรอม
ท้ังจัดทํ าแผนท่ีและพิมพเปนขนาดตาง ๆ ได

ผลการดํ าเนินงาน
ผลท่ีไดจากการดํ าเนินงานแบงออกเปน 2 สวนคือ

1. ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท้ังประเทศ จัดเก็บในรูป
แบบ ARC/INFO coverage จ ํานวน 3 ระดับ คือ ระดับระวางแผนท่ี
ระดับจังหวัด และระดับภาค

2. ระบบเรียกใชฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา LandPlan version 2.0

ระบบขอสนเทศฯ
ระบบประกอบดวย (1) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน

ท่ีผานข้ันตอน overlay กับช้ันขอมูลกลุมชุดดินและช้ันขอมูลขอบเขตการ
ปกครองแลว  และจัดเก็บในรูปแบบของ shape file ท่ี ArcView สามารถ
เรียกใชไดสะดวกและรวดเร็ว (2) Database คํ าอธิบายลักษณะการใช
ประโยชนท่ีดิน และ database ประกอบอ่ืน ๆ (3) โปรแกรม LandPlan
version 2.0 ท่ีควบคุมการทํ างานของ ArcView 3.0 ท่ีมี GUI ภาษาไทย
ในลักษณะของเมนู และหนาตางตัวเลือก

การทํ างานของระบบฯนี้จะสอดคลองวิธีการดํ าเนินการจดัทํ าแผน
จัดการทรัพยากรท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน  ซึ่งมีสมรรถนะของระบบดัง
นี้

 สามารถเลือกพื้นที่ที่สนใจตามขอบเขตจังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล หรือ
ตามระวางแผนท่ี

 สามารถวิเคราะหขอจํ ากัดของการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีท่ีสน
ใจ

 สามารถวิเคราะหความรุนแรงและความกวางของปญหาในการใช
ประโยชนท่ีดินเฉพาะอยาง

 สามารถจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหาเพื่อเสนอแนะโครงการ
พัฒนาท่ีดิน

ขอมูลการใช
ประโยชนท่ีดิน

ขอมูลกลุมชุดดิน

ขอมูลเขตการปกครอง

ขอมูลทางนํ้ า

ขอมูลถนน

กลุมชุดดิน พืช1 พืช2 พืช3
12C/45 S1 S2t S3x

ประเภทการใชท่ีดิน
ปลูกพืช1

โปรแกรมเรียกใช
และแสดงผล

โปรแกรมวิเคราะห
และจัดลํ  าดับความสํ  าคัญ

ของปญหาดิน

ผูใช
 เลือกพ้ืนท่ี แสดงแผนท่ีการใช

ประโยชนท่ีดิน และขอ
มูลโครงสรางพ้ืนฐาน

แสดงแผนที่ข อจํ ากัด
การใชประโยชนท่ีดิน

แสดงลํ าดับความ
สํ าคัญของปญหาการ
ใชที่ดิน

สรางและพิมพแผนที่

ฐานขอมูล

การแสดงผล 
ขอมูลระดับความเหมาะสมของพืช

การพฒันาระบบขอสนเทศการใชประโยชนที่ดินและแผนการจัดการทรัพยากรดิน
พนมศกัดิ์  พรหมบุรมย  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

และ
เมธ ี เอกะสิงห  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร



การใชงาน LandPlan 2.0
 การเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย  เลือกพ้ืนท่ีโดยใชระบบเมนูภาษาไทย

ตามระวางแผนท่ี  ตํ าบล  อํ าเภอ  หรือจังหวัด
 เลือกประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  หลังจากการเลือกพื้นที่

ระบบฯจะเขาสูสวนของการแสดงผล  โดยมีเมนูใหผูใชสามารถเลือกได
ต้ังแตประเภทการใชประโยชนท่ีดินหลัก  เชน ขาว พืชไร เปนตน จนถึง
การเลือกท่ีเฉพาะประเภท ยอยๆ ท่ีสนใจ หรือเลือกแสดงทุกประเภทใน
พื้นที่นั้น

 เลอืกประเภทการใชประโยชนที่ดิน

 เรียกแสดงช้ันขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม  นอกจากขอมูลการใชประโยชนท่ี
ดินแลว  ผูใชสามารถเลือกแสดงช้ันขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบได ไดแก ถนน
ทางนํ้ า หมูบาน วัด โรงเรียน ขอบเขตการปกครอง และเขตพ้ืนท่ีปา
ถาวร  ซึง่ขอมูลดังกลาวสามารถแสดงในรูปของแผนท่ี  นอกจากนี้ผูใช
ยังสามารถเรียกแสดงตารางสรุปขนาดพื้นท่ีของแตละประเภทการใช
ประโยชนท่ีดินได

 การแสดงระดับชั้นความเหมาะสม  ผูใชสามารถเรียกแสดงระดับ
ชั้นความเหมาะสมสํ าหรับประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีเลือกในรูปของ
แผนท่ี  รวมท้ังแสดงตารางสรุปขนาดพืน้ท่ีของแตละระดับ

 แสดงความระดับเหมาะสมและชั้นขอมูลอื่น ๆ

 การประเมินลํ าดับความสํ าคัญของปญหา  จากช้ันความเหมาะสม
และขอจํ ากดัตาง ๆ ท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีท่ีเลือก สามารถนํ ามาจดั
ลํ าดับความสํ าคัญของพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาได  โดยประเมินจากคาคะแนน
ความเหมาะสมของดินตอชนิดพืชที่ปลูก และขนาดพื้นที่เพาะปลูกพืช
บนดินนั้น ๆ  ผลของการประเมินจะแสดงในรูปของแผนท่ีและตาราง

 ล ําดบัปญหาและแสดงแผนที่พรอมตารางสรุป

 การแสดงผลสรางแผนท่ี  การแสดงผลเปนแผนท่ีบนจอภาพ  ผูใช
สามารถยอ ขยายรายละเอียด และวัดระยะทางของแผนท่ี  หรือเรียกดู
ขอมูลอธิบายหนวยแผนที่ได  พรอมท้ังสามารถสรางและพิมพเปนแผน
ท่ีขนาดตาง ๆ

 สรางและพิมพแผนที่
สรุป

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดสรางฐานขอมูลดิจิตอลการ
ใชประโยชนท่ีดินท้ังประเทศพรอมท้ังพัฒนาระบบเรียกใชขอมูลฯโดย
อาศัยเทคโนโลยีดาน GIS ใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน  ระบบนีส้ามารถแสดง
ขอมูลและวเิคราะหสภาพปญหาของการใชประโยชนท่ีดิน  รวมทั้งจัด
ลํ าดับความสํ าคัญ  เพ่ือนํ าไปสูการวางแผนการจดัการทรัพยากรท่ีดินท่ี
สอดคลองกับสภาพและความเรงดวนของปญหา  แนวนโยบาย  และ
การจัดสรรทรัพยากรในการดํ าเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน
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