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โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาการเกษตรและ
จัดการสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
ระบบดังกลาวประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีและฐานขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงในเขตภาคเหนือ   ระบบไดรับการพัฒนาใหทํางานบน ArcView GIS ภายใตระบบ 
Windows ท่ีมีเมนูเรียกใชเปนภาษาไทย  ผูใชสามารถเรียกแสดงขอมูลของพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือเฉพาะพ้ืนท่ีโครงการ
ศูนยพัฒนาฯ ท่ีสนใจ  ขอมูลท่ีสามารถเรียกใชประกอบดวย  (1) ขอมูลท่ัวไปของศูนยพัฒนาฯ  (2) ขอมูลดาน
เศรษฐกิจและสังคม  (3) ขอมูลดานการผลิตทางการเกษตรท่ีศูนยพัฒนาฯ สงเสริมพรอมท้ังรายได  (4) ขอมูล
ดัชนีบงชี้ความย่ังยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอมของแตละศูนยพัฒนาฯ  พรอมกันน้ีผูใชสามารถดูขอมูลละเอียดท่ี
โครงการฯ ไดทําการศึกษาใน 2 ศูนยพัฒนาฯ ไดแก ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย และศูนยพัฒนาฯ แมแฮ    โดย
ขอมูลตางๆ เหลาน้ีสามารถแสดงผลในรูปของแผนท่ีและตาราง  เอกสารฉบับน้ีแสดงใหเห็นถึงการใชงานระบบ
ดังกลาวน้ี ในการแสดงขอมูลเชิงพื้นท่ีดานสถานสภาพและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ  วิเคราะห
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม  และดัชนีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนระบบ
การผลิตท่ีย่ังยืน ใหสอดคลองกับสถานภาพของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้ออํานวยในแตละพื้นท่ีศูนย
พัฒนาโครงการหลวงในภาคเหนือของประเทศไทย 
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Abstract 

An integrated spatial information system has been developed to support agricultural planning 
and natural resource management on the highland with an emphasis on the areas covered by the 
Royal Project Foundation�s development centers in the upper north of Thailand.  The system integrates 
spatial biophysical and socioeconomic information and allows a user to access them through an Thai 
interface which employs the capability of a customized Geographic Information Systems (GIS) 
software, ArcView 3.1 together with Avenue language and Dialog designer module.  The system is 
operated under Windows environment with Thai graphic user interface.  The users can display and 
compare important characteristics of all development projects� area or selected development centers 
according to the following catagories,  (1) general information, (2) socio-economic data, (3) agricultural 
activities promoted by Royal Project Foundation, product quantity and quality, and  (4)  key indices of 
sustainability and environmental risk as the results of present land use systems.  Detailed spatial 
information such as high resolution satellite images, aerial photographs, land use changes, soil erosion, 
and important social characteristics are also available for Nong Hoi and Mae Hae.  All information can 
be queried and shown as maps and tables.   This paper aims to illustrate the use of the system to 
analyze and reveal key emergent properties from the interactions among different components of the 
highland agricultural systems in the target areas. 

คํานํา 
ศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงจํานวน 36 ศูนย  ที่กระจายตัวอยูในบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  ลําพูน  และพะเยา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชากรในชุมชน  โดยผานกระบวนการพัฒนาการ
เกษตร  สาธารณสุข  การศึกษา  และการฝกและสงเสริมอาชีพตางๆ  ควบคูไปกับการอนุรักษ  
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ ทั้ง 36 แหง มีความแตกตางกันในดานชาติ
พันธุ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีการดํารงชีพ  รวมไปถึงการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  สงผลใหศักยภาพการผลิตทางเกษตรและ
คุณภาพของทรัพยากรส่ิงแวดลอมแตกตางกันไป  ดังน้ันการวางแผนการพัฒนาเพื่อใหการดําเนิน
งานของศูนยพัฒนาสัมฤทธิผลและมีความยั่งยืน จําเปนตองมีระบบฐานขอมูลที่สามารถบงชี้ถึง
สภาพของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดศักย
ภาพการผลิตทางการเกษตร  ระบบการผลิตและผลผลิตทางเกษตร  รวมไปถึงขอมูลโครงสราง
พื้นฐาน  ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนเหลาน้ัน 
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การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนการวางแผนการผลิตทาง
เกษตรและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงในระยะแรก  
ไดพัฒนาขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ในสองระดับ คือระดับภาพรวมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 36 ศูนย
พัฒนาฯ ซึ่งอยูในมาตราสวน 1:50,000  และฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระดับศูนยพัฒนาแตละศูนยที่
มาตราสวน 1:15,000  รวมทั้งการจัดโครงสรางของขอมูลอรรถาธิบายที่รวมรวมจากรายงานวิจัยที่
ผานมาของมูลนิธิฯและหนวยงานอ่ืนๆ พรอมทั้งพัฒนาตนแบบของระบบเรียกใชและวิเคราะหขอมูล
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง เพื่อใหสามารถ
เรียกใชฐานขอมูลตางๆ เหลาน้ีไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  สามารถแสดงผลในรูปของแผนที่   
ตาราง และกราฟกบนหนาจอ และพิมพลงบนกระดาษขนาดตางๆ (เมธี และคณะ, 2543) 

เอกสารฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานในระยะสุดทาย  
โดยเนนถึงการปรับปรุงโครงสรางของฐานขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบาย  เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลจากหลายๆ หนวยงานเขารวมอยูในระบบเดียวกัน รวมทั้งการผนวกขอมูลเชิงพื้นที่
ในระดับละเอียดที่สรางข้ึนใหมของ 2 ศูนยพัฒนา คือ หนองหอย, แมแฮ  เขารวมอยูในระบบฯ  
ไดแก แผนที่การใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน  นอกจากน้ียังไดนํา
ขอมูลผลผลิตของศูนยพัฒนาตางๆ ที่สงผานระบบคัดแยกและจัดจําหนายของมูลนิธิ  รวมไปถึง
ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตและจําหนายเองเขารวมอยูในระบบน้ีดวย  ทําใหสามารถทราบถึงประเภท  
ปริมาณ  คุณภาพ  และรายไดอันเกิดจากผลิตผลทางเกษตรที่ผลิตไดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
แตละศูนยพัฒนาฯ  พรอมกันน้ีไดเพิ่มเติมขอมูลดัชน้ีชี้วัดความยั่งยืนของระบบเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูงของศูนยพัฒนาฯ หนองหอย  แมแฮ  อางขาง และพระบาทหวยตม  
ที่ไดจากการศึกษาของเบญจพรรณและคณะ (2544) เขาไปในระบบฯ ดวย 

ในสวนของตนแบบระบบเรียกใชที่พัฒนาข้ึนในระบบ ArcView GIS ไดปรับปรุงโครงสราง
และพัฒนาสมรรถนะใหรองรับขอมูลที่นําเขามาใหมเพิ่มเติม  รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถใน
การสกัดและสืบคนขอมูลตามเง่ือนไขของผูใช  เพื่อแสดงเปนแผนที่  ตาราง  และจัดสรางเปน
แฟมขอมูลใหมสําหรับนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ ตามที่ตองการได  

วิธีการศึกษา 

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 
ทําการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่และปรับแกชั้นขอมูลเชิงพื้นที่เดิมใหถูกตอง

และทันสมัยข้ึน  อีกทั้งไดทําการพัฒนาชั้นขอมูลข้ึนใหมเพิ่มเติม  ไดแก ตําแหนงหมูบาน  
ขอบเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ  แผนที่การใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียน
แปลงการใชประโยชนที่ดินของศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮ  พรอมปรับปรุงโครงสรางเพื่อ
ใหสามารถผนวกเขารวมอยูในระบบเรียกใชฯ 
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ฐานขอมูลอรรถาธิบายทางเกษตรและเศรษฐกิจสังคมระดับศูนยพัฒนาฯ 

ไดทําการปรับปรุงโครงสรางของฐานขอมูลเชิงตารางสัมพันธ (relational database) ดาน
ขอมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในศูนยพัฒนาฯ ตางๆ  ที่รวบรวมและนําเขาจาก
รายงานการศึกษาและสํารวจของกองพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ (กองพัฒนาเกษตรที่สูง, 2544)  กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม (กองสงเคราะหชาวเขา, 2541)  และรายงานการศึกษาขอมูลสําหรับ
การวางแผนพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง (นรินทรชัย และกมล, 2541)  เพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบเรียกใชฯ ที่ไดพัฒนาและปรับปรุงข้ึนจากตนแบบเดิม   รวมทั้งเกิดความคลองตัวในการ
ทํางานของระบบฯในการเรียกใช  สกัดขอมูล  และการสืบคน  รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการ
แกไขและปรับปรุงขอมูลในอนาคต 

ขอมูลดานผลผลิตทางเกษตรที่เกษตรกรซึ่งไดรับการสงเสริมจากศูนยพัฒนาฯ ขายผาน
มูลนิธิโครงการหลวง ไดมีการจัดเก็บในรูปแบบขอมูลเชิงตาราง (database) โดยฝายขอมูลโรงคัด
บรรจุของมูลนิธิโครงการหลวง  ขอมูลเหลาน้ีจัดเก็บรายละเอียดของประเภท  ปริมาณ  มูลคา  
ระดับคุณภาพ  และแหลงผลิตของผลิตผลทางเกษตรทุกชนิดที่มาจากศูนยพัฒนาฯ ตางๆ  นํา
ขอมูลผลผลิตดังกลาวในชวงป พ.ศ. 2543 มาปรับโครงสรางใหมใหอยูในรูปของตารางเชิงสัมพันธ 
(relational database)  และจัดแยกเปนหมวดหมู  ทั้งน้ีเพื่อเชื่อมโยงเขากับระบบเรียกใชฯ  แลว
แสดงผลในรูปแบบแผนที่  ตาราง  และสืบคนในรูปแบบและเง่ือนไขตางๆ ได  ทําใหผูใชสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และมูลคาของผลิตผลทางเกษตรที่ผลิตไดจากศูนย
พัฒนาฯ ตางๆ  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตทางเกษตรที่แตกตางกัน  อันจะนํา
ไปสูการวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตตอไป 

นอกจากน้ียังไดรวบรวมและนําเขาขอมูลผลิตผลทางเกษตรที่เกษตรกรจําหนายเองโดย
ไมผานมูลนิธิโครงการหลวงและผลผลิตพืชไร  จากรายงานประจําป 2543 ของฝายพัฒนา มูลนิธิ
โครงการหลวง (มูลนิธิโครงการหลวง, 2543)  สรางเปนขอมูลตารางเชิงสัมพันธ แลวผนวกเขากับ
ระบบเรียกใชฯ  เพื่อเรียกแสดงผลในรูปแบบตางๆ ทําใหผูใชสามารถเห็นภาพรวมผลิตผลทาง
เกษตรของศูนยพัฒนาฯ ตางๆ ที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลระบบการผลิตทางเกษตรที่ไดจากการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามรวมกับ
การสัมภาษณกึ่งโครงสรางและการมีสวนรวมของชาวบาน ไดนํามาสรางเปนปฏิทินกิจกรรมการ
ผลิตทางเกษตรจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  แลวเชื่อมโยงเขากับระบบเรียกใชฯ  เพื่อ
สามารถเรียกดูรายละเอียดตามศูนยพัฒนาฯ ตางๆ บนจอภาพ พรอมทั้งจัดพิมพได 
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ฐานขอมูลอรรถาธิบายระดับหมูบาน 
ขอมูลในระดับหมูบานนําเขาจากรายงานการศึกษาขอมูลระดับหมูบานของชุมชนบนที่สูง

ใน 20 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ดําเนินการโดยกองสงเคราะหชาวเขา  กรมประชา
สงเคราะห (กองสงเคราะหชาวเขา, 2541)  โดยสกัดเฉพาะขอมูลดานประชากรและชาติพันธุ  เพื่อ
เชื่อมโยงเขากับระบบเรียกใชฯ ใหสามารถเรียกแสดงขอมูลตามตําแหนงหมูบานตางๆ ได 

การพัฒนาระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูล 

ตนแบบเดิมของระบบเรียกใช ฯ  พัฒนาข้ึนจาก  ArcView 3.1 ซึ่ งเป น โปรแกรม
คอมพิวเตอรดาน GIS ที่มีความสามารถในการเรียกใช  จัดการ  วิเคราะห  และแสดงผลขอมูล
เชิงพื้นที่  รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่เขากับขอมูลอรรถาธิบายที่มีโครงสรางฐานขอมูล
ประเภทมาตรฐานตางๆ  เชน dBase,  Access,  และระบบ SQL เปนตน (ESRI, 1986a)  โดยทํา
การปรับเปล่ียนและสรางระบบเมนู  รวมถึงระบบส่ือสารกับผูใชในรูปแบบกราฟก  (Graphic 
User Interface, GUI) เปนภาษาไทย  ที่พัฒนาจากชุดโปรแกรมชวยสราง GUI ชื่อ  Dialog 
Designer (ESRI, 1997)  พรอมกับพัฒนาชุดคําสั่งจากชุดภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท 
Object Oriented Program (OOP) ที่ เรียกวา  Avenue (ESRI, 1996b)  สรางข้ึน เปนระบบขอ
สนเทศทางภูมิศาสตรที่ผูใชสามารถเรียกแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายตางๆ ได
อยางสะดวก ดังรายละเอียดในรายงานของเมธีและคณะ (2543) 

ในการดําเนินงานระยะสุดทายไดปรับเปล่ียนระบบเมนูและ GUI เพื่อใหสอดคลองกับขอ
มูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางและที่นําเขามาใหมดังที่กลาวมา
ขางตน  พรอมกันน้ีไดปรับปรุงสมรรถนะของระบบเรียกใชฯ ใหสามารถเรียกแสดงผลและ
วิเคราะหขอมูลแบบตางๆ เพื่อรองรับการใชงานในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน  เชน การเรียก
สกัดขอมูล  และสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอรรถาธิบาย  แสดงเปนแผนที่  ตาราง  และบันทึก
เก็บเปนแฟมขอมูลแบบ dBase เปนตน 

โครงสรางของระบบเรียกใชฯ ยังคงออกแบบใหผูใชสามารถเรียกใชและวิเคราะหขอมูลใน
สองระดับคือ ระดับภาพรวมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด และในระดับรายละเอียดขอมูล
ภายในของแตละศูนย 
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ผลการศึกษา 

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมดที่สรางข้ึนและรวมอยูในระบบเรียกใชฯ จัดเก็บในรูปของ shapefile 
ที่ ArcView สามารถเรียกใชไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ประกอบดวย 

ขอมูลประเภทจุด (point)  ไดแก ตําแหนงหมูบาน มีโครงสรางที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูล
ตารางสัมพันธในระดับหมูบาน  และตําแหนงที่ต้ังที่ทําการศูนยพัฒนาฯ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเขา
กับขอมูลทั่วไปและขอมูลดานการบริหารของศูนยพัฒนาฯ 

ขอมูลประเภทเสน (line) ไดแก เสนทางนํ้าสายหลัก  ถนนสายหลักที่เชื่อมโยงที่ต้ังของ
ศูนยพัฒนาตางๆ เขาดวยกัน  ขอมูลทางนํ้า และถนนภายในแตละศูนยพัฒนาฯ 

ขอมูลประเภทรูปเหลี่ยมปด (polygon) ไดแก  

• ขอบเขตลุมนํ้าสาขาในเขตภาคเหนือตอนบน 

• ขอบเขตลุมนํ้ายอยภายในแตละศูนยพัฒนาฯ 

• ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง  ซึ่งมีโครงสรางประกอบ
ดวย primary key ที่ใชเชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลตารางสัมพันธในระดับศูนย
พัฒนาฯ ตางๆ เชน ขอมูลทั่วไป  ขอมูลผลิตผลทางเกษตร  ขอมูลเศรษฐกิจสังคม  
และขอมูลสถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดลอม เปนตน 

• การใชประโยชนที่ ดิน  พ .ศ .2526, พ .ศ .2543  และการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินที่เกิดข้ึนระหวางป พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2543 

ขอมูลประเภทกริดหรือราสเตอร (raster) ไดแก 

• สภาพภูมิประเทศแวดลอมศูนยพัฒนาฯ 

• การชะลางพังทลายของดินในป พ.ศ.2526 และ 2543 

• ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat5 

• ขอมูลภาพดาวเทียม IKONOS ซึ่งมีเฉพาะศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮเทาน้ัน 

ฐานขอมูลอรรถาธิบายและการเชื่อมโยง 
ขอมูลอรรถาธิบายที่รวบรวมมาจากแหลงตางๆ ที่กลาวมาขางตน ไดนํามาจัดโครงสราง

และจัดแบงออกเปนสองสวนหลักคือ ขอมูลในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวง  จากน้ันจัดแบง
เปนกลุมตามประเภทและลักษณะของขอมูล  ไดแก 
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• ขอมูลทั่วไป  ครอบคลุมรายละเอียดดานที่ต้ัง  สภาพแวดลอม และขอมูลบุคลากร
ของศูนยพัฒนาฯ  โครงสรางและการเชื่อมโยงขอมูลอาศัย primary key ชื่อ 
SITE_ID ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

รูปท่ี 1  โครงสรางของขอมูลท่ัวไปของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

• ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม  ประกอบดวยขอมูลประชากร  อาชีพ  เศรษฐกิจ  
สังคม และการบริการพื้นฐานของชุมชนในแตละศูนยพัฒนาฯ โครงสรางและการ
เชื่อมโยงขอมูลแสดงไวในรูปที่ 2 

 

รูปท่ี 2  โครงสรางของขอมูลเศรษฐกิจสังคมของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

• ขอมูลปญหาตางๆ  ประกอบดวยปญหาดานการเกษตร  ปญหาเศรษฐกิจสังคม  
และปญหาดานสุขภาพอนามัย  ดังโครงสรางและการเช่ือมโยงขอมูลที่แสดงในรูป
ที่ 3 



 
การใชระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ  8

 

รูปท่ี 3  โครงสรางของขอมูลดานปญหาตางๆ ของชุมชนในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

• ขอมูลผลิตผลทางเกษตร  จัดแบงเปนแฟมขอมูลยอยเพื่อแจงรายละเอียดตาม
ประเภท  ปริมาณ คุณภาพ  และมูลคาของผลิตผล  ซึ่งมีทั้งขอมูลผลิตผลที่สงขาย
ผานมูลนิธิโครงการหลวง และที่เกษตรกรขายเอง  โครงสรางของขอมูลในสวนน้ี
แสดงไวในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4  โครงสรางและการเช่ือมโยงของขอมูลดานผลิตผลทางเกษตร 
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• ขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  เปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดัชนีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาฯ ตางๆ  ซึ่งเปนผลจากสภาพการใชประโยชนที่ดิน  
พื้นที่ปาไม  และสภาพความลาดชันของพื้นที่ (เมธี และคณะ, 2543) 

ขอมูลอรรถาธิบายในสวนที่สองคือขอมูลในระดับหมูบานและกลุมบาน สําหรับเชื่อมโยง
เขากับขอมูลเชิงพื้นที่ตําแหนงหมูบานโดยใช primary key ชื่อ VILLGRP_ID   โครงสรางขอมูล
สวนน้ีแสดงในรูปที่ 5 

รูปท่ี 5  โครงสรางและการเช่ือมโยงของขอมูลในระดับหมูบาน 

ผูใชสามารถเรียกใชขอมูลอรรถาธิบายตางๆ เหลาน้ีผานทางระบบเมนู และ GUI ตาม
เง่ือนไขตางๆ ไดอยางสะดวก  พรอมกับการแสดงผลขอมูลในรูปแบบที่หลากหลายดังจะกลาวราย
ละเอียดในสวนของระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูล 

ระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูล 

ระบบเรียกใช วิเคราะห และแสดงผลขอมูลที่พัฒนาข้ึนจาก ArcView รวมกับ Avenue  
และ Dialog Designer  มีระบบเมนูและ GUI ภาษาไทยสําหรับโตตอบและส่ือสารกับผูใชภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับติดต้ังระบบน้ีจําเปนตองมีสมรรถนะ
สูงสําหรับการประมวลผลและแสดงผล  เน่ืองดวยขนาดของขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญโดย
เฉพาะอยางยิ่งขอมูลประเภทราสเตอรและเปนการทํางานเชื่อมโยงหลายฐานขอมูลพรอมๆ กัน 

รายงานสวนน้ีจะแสดงตัวอยางของระบบเมนู และ GUI ตางๆ พรอมทั้งการเรียกแสดง  
ขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทตางๆ  การเชื่อมโยงเขากับขอมูลอรรถาธิบาย รวมไปถึงการสืบคนและ
สกัดขอมูลตามเง่ือนไขที่ผูใชกําหนดและการแสดงผลลัพธในรูปแบบตางๆ  ซึ่งจะเนนไปที่การ
เรียกใชขอมูลในระดับศูนยพัฒนาฯ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกแสดงขอมูลดานผลิตผลทาง
เกษตรที่มีความสําคัญตอการวางแผนและพัฒนาการผลิตดานการเกษตรของมูลนิธิโครงการ
หลวง  รวมทั้งขอมูลเชิงพื้นที่ที่พัฒนาข้ึนใหม 
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การเลือกพ้ืนท่ีและใชขอมูลในระดับภาพรวมของศูนยพัฒนาฯ 

ผูใชสามารถเลือกพื้นที่ไดทั้งในระดับภาพรวมของศูนยพัฒนาฯ ทั้งหมด และในระดับ
เฉพาะศูนยพัฒนาฯ ตางๆ โดยใชเมนูหลักดังแสดงในรูปที่ 6   

 

รูปท่ี 6  การเลือกพื้นท่ีเปาหมาย 

ในกรณีที่ผูใชเลือกพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด  ระบบฯ จะเขาสูการทํางานใน
สวนของการแสดงผล (View) พรอมเมนูภาษาไทยสําหรับการเรียกแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆ 
(รูปที่ 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 7  ระบบเมนูภาษาไทย 
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ขอมูลที่สามารถเรียกแสดงไดในระดับภาพรวมจัดแบงเปนหมวดหมูตามเมนูในรูปที่ 7  
ขอมูลทั่วไปประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก ตําแหนงที่ต้ังศูนยพัฒนาฯ  ตําแหนงหมูบาน  
และเสนทางถนน  และขอมูลสภาพปญหาสําคัญในดานตางๆ อาทิเชน ปญหาทางการเกษตร  
ปญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ เปนตน  นอกจากน้ีแลวผูใชยัง
สามารถเรียกแสดงขอมูลตางๆ ในสวนน้ีรวมทั้งขอมูลการบริหารโดยเลือกรายละเอียดขอมูลที่สนใจ
จาก GUI แบบไดอะล็อกซ (รูปที่ 8) แลวระบุศูนยพัฒนาฯ โดยการใชเมาส ระบบฯ จะแสดงผลลัพธ
ดังตัวอยางในรูปที่ 8  ดังน้ันจะเห็นไดวาผูใชสามารถคัดหรือสกัดเฉพาะรายละเอียดขอมูลที่สนใจ
ไดอยางสะดวก 

 
 
 

! 

 

รูปท่ี 8  การเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลท่ัวไปของศูนยพัฒนาฯ 

ขอมูลดานทรัพยากรในระดับภาพรวมประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก ทางนํ้า
สายหลัก  และขอบเขตลุมนํ้าสาขา  รูปที่ 9  เปนตัวอยางการเรียกแสดงขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
รวมกับขอมูลพื้นฐานทั่วไปในระดับภาพรวม  ซึ่งแสดงใหเห็นพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 
36 ศูนยที่กระจายตัวอยูในลุมนํ้าสาขาตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน  พรอมทั้งระบบคมนาคมที่
เชื่อมโยงศูนยตางๆ เหลาน้ี  รวมทั้งตําแหนงของหมูบานภายใตความรับผิดชอบของแตละศูนย
พัฒนาฯ 

 

รูปท่ี 9  ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและขอมูลพื้นฐานตางๆ ในระดับภาพรวม 
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นอกจากน้ีขอมูลดานทรัพยากรยังประกอบดวยขอมูลที่แสดงคาดัชนีความเสี่ยงตอการ
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (เมธี และคณะ, 2543)  ซึ่ง
สามารถแสดงใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันในแต
ละพื้นที่  นําไปสูการชวยจัดลําดับความสําคัญในแงของการจัดโครงการดานอนุรักษทรัพยากร  
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตางๆ (เมธี และคณะ, 2543) 

ขอมูลผลิตผลและระบบการผลิตทางเกษตร 

ในเมนู �ขอมูลทางเกษตร� ใชสําหรับการเรียกแสดงขอมูลดานผลิตผลและระบบการผลิต
ทางเกษตรที่ไดนํามารวมเขาอยูในระบบเพิ่มเติมในการดําเนินงานระยะหลังน้ี  ซึ่งประกอบดวย
เมนูยอยเพื่อใชแสดงขอมูลผลิตผลที่สงผานมูลนิธิโครงการหลวง  ผลิตผลที่เกษตรกรจําหนายเอง  
ขอมูลผลิตผลโดยรวม และปฏิทินการปลูกพืช 

การเรียกแสดงขอมูลผลิตผลที่สงผานมูลนิธิโครงการหลวง  เร่ิมจากการเลือกประเภท
หลักของผลิตผล  แลวเลือกชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจง  รวมไปถึงการระบุประเภทของขอมูลที่
ตองการแสดง ซึ่งแยกเปนผลผลิตรวม  มูลคารวม  ผลผลิตแบงตามเกรด และมูลคาแบงตามเกรด 
ผูใชสามารถทําการเลือกชนิดและระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการไดโดยสะดวกจากไดอะล็อกซ 
ดังตัวอยางในรูปที่ 10 

 

รูปท่ี 10  ไดอะล็อกซสําหรับเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลผลิตผลท่ีสงผานมูลนิธิโครงการหลวง 

หลังจากการระบุรายละเอียดขอมูลตามตองการแลว  ระบบจะแสดงผลลัพธในรูปของ
แผนที่ นอกจากน้ียังมีไดอะล็อกซแสดงรายละเอียดขอมูลประกอบรวมดวย (รูปที่ 11)   จะเห็นได
วาผูใชสามารถเรียกแสดงขอมูลในสวนน้ีไดในแงมุมที่หลากหลาย  ไมวาจะเปนการแสดงขอมูล
เปรียบเทียบปริมาณซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันเม่ือพิจารณาในดานของมูลคาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีความ
สัมพันธกันกับคุณภาพของผลิตผลดวย ทั้งน้ีสามารถนําไปสูการวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพ
การผลิตทางเกษตร  เพื่อใชเปนแนวทางการพิจารณาหาสาเหตุและปจจัย  รวมไปถึงชวย
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาและสงเสริมการผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงใหสัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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รูปท่ี 11  ตัวอยางการแสดงรายละเอียดขอมูลผลิตผลท่ีสงผานมูลนิธิโครงการหลวง 

การเลือกแสดงขอมูลผลิตผลที่เกษตรกรจําหนายเองโดยไมสงผานมูลนิธิโครงการหลวง 
และขอมูลผลผลิตโดยรวม มีวิธีการเรียกแสดงและการแสดงผลลัพธที่คลายกันกับที่กลาวมาขางตน  
รูปที่ 12 และ 13 แสดงไดอะล็อกซที่ใชระบุประเภทของขอมูลผลิตผลทางเกษตรที่ตองการ 

 

รูปท่ี 12  ไดอะล็อกซเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลผลิตผลท่ีเกษตรกรจําหนายเอง 

จากการวิเคราะหขอมูลในสวนผลิตผลที่เกษตรกรจําหนายเองชี้ใหเห็นถึงผลิตผลบางชนิด
ที่เกษตรกรสามารถผลิตไดเปนปริมาณมากและสรางมูลคาผลิตผลที่สูงมาก  ซึ่งขอมูลในสวนน้ีแม
จะมีการศึกษารวบรวมโดยหนวยงานของมูลนิธิฯ เองก็ตาม แตรายงานและจัดเก็บแยกสวนกับขอมูล
ผลิตผลการเกษตรอ่ืนๆ ดังเชนตัวอยางของขอมูลผลิตผลที่สงผานโรงคัดบรรจุที่กลาวมาขางตน   
เม่ือไดรวบขอมูลจากแหลงตางๆ เขามาอยูในระบบฯ แลว  สามารถแสดงสภาวะและศักยภาพการ
ผลิตในแงมุมตางๆ ไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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รูปท่ี 13  ไดอะล็อกซเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลผลิตผลโดยรวม 

ในสวนของเมนู  �ปฏิทินการปลูกพืช�  ใชสําหรับแสดงแผนภูมิระบบการปลูกพืชของ
เกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ ที่ผูใชสนใจ  โดยจะแสดงผลลัพธในรูปของเอกสารที่เปนแบบ PDF 
ซึ่งสามารถแสดงผลที่สามารถยอ ขยาย พรอมทั้งสั่งพิมพทางเคร่ืองพิมพได 

ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม 

เมนู �ขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม� ใชสําหรับการเรียกไดอะล็อกซเพื่อเลือกชนิดของขอมูลที่
ตองการ  โดยแยกออกเปนขอมูลประชากร  เศรษฐกิจสังคม  การประกอบอาชีพ  และดัชนีชี้วัด
ความยั่งยืนของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งในแตละประเภทประกอบดวยราย
ละเอียดขอมูลตางๆ ที่ผูใชสามารถเลือกได (รูปที่ 14)  ในสวนของการแสดงผลจะเปนแผนที่แสดง
การกระจายตัวของขอมูลที่เลือกคลายกับตัวอยางที่ผานมา 

 

รูปท่ี 14  ไดอะล็อกซเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลเศรษฐกิจสังคม 

การเลือกแสดงและสืบคนขอมูล 

ภายใตเมนู �เคร่ืองมือชวยการใชงาน� ประกอบดวยเมนูยอยใชสําหรับการปรับแตงองค
ประกอบของแผนท่ีตางๆ ไดแก การจัดรูปแบบตัวอักษรและกราฟก  เมนูสําหรับเรียกแสดง
เอกสารคําแนะนําการใชงานระบบฯ  เมนูสําหรับการสรางแผนที่  และเมนูสําหรับเลือกแสดงและ
สืบคนขอมูลซึ่งจะกลาวรายละเอียดในที่น้ี 

จากโครงสรางและการเช่ือมโยงของขอมูลที่แสดงผานมา แสดงใหเห็นจํานวนแฟมขอมูล
และชนิดของขอมูลที่หลากหลาย  ดังน้ันจึงไดพัฒนาสวนการทํางานของระบบฯ ที่เอ้ือใหผูใช
สามารถคัดเลือกประเภทและชนิดขอมูลที่ตองการไดอยางอิสระ  (รูปที่ 15) 
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รูปท่ี 15  ไดอะล็อกซเลือกแสดงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของ 36 ศูนยพัฒนาฯ 

การเลือกสามารถกระทําไดโดยการเลือกศูนยพัฒนาฯ ที่สนใจ  จากน้ันเลือกรายละเอียด
ขอมูลที่ไดจัดแบงเปนประเภทตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 15  ผลลัพธที่ไดเปนการแสดงผลในรูปของ
ตาราง (รูปที่ 16)  ซึ่งตารางน้ีอาจเกิดจากการสกัดขอมูลที่ผูใชระบุจากหลายแฟมขอมูล สรางเปน
ตารางขอมูลอรรถาธิบายใหม  พรอมกันน้ีสามารถที่จะบันทึกเก็บเปนแฟมขอมูลประเภท dBase 
เพื่อใชในวัตถุประสงคอ่ืนๆ ที่ตองการได 

 

รูปท่ี 16  ตัวอยางการแสดงตารางรายละเอียดขอมูลท่ีเลือก 
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การแสดงขอมูลภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

ฐานขอมูลในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงประกอบไปดวยประเภทของขอมูลที่
คลายคลึงกันกับฐานขอมูลในระดับภาพรวมแตมีความละเอียดของขอมูลมากข้ึน ไดแก โครงสราง
พื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพภูมิประเทศ  เขตลุมนํ้ายอย  การต้ังชุมชน  และเชนเดียวกัน
ขอมูลดานการสภาพการเกษตรและเศรษฐกิจสังคมมีขอมูลในไดศึกษาวิเคราะหและพัฒนาข้ึน
ใหมซึ่งจํากัดอยูเฉพาะศูนยพัฒนาฯ ที่เปนพื้นที่ศึกษานํารองคือแมแฮและหนองหอยเทาน้ัน  ซึ่ง
ไดแก  ขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน สภาพการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และขอมูล
ดานการชะลางพังทลายดินที่ไดทําการศึกษาโดยเมธีและคณะ (2544) และ ชาญชัยและเมธี 
(2544) ซึ่งไดนําเสนอรายละเอียดในรายงานเลมเดียวกันน้ี  นอกจากน้ียังมีรายละเอียดขอมูลใน
ระดับหมูบานที่อยูภายใตการสนับสนุนและสงเสริมของศูนยพัฒนาฯ  ใหสําหรับเรียกแสดงไดดวย 

การเรียกแสดงขอมูลเชิงพื้นที่พื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติของแตละศูนยสามารถ
กระทําไดโดยใชเมนูในลักษณะเดียวกันกับการใชงานในระดับภาพรวมขางตน  เพียงแตมีความ
แตกตางในดานชนิดของขอมูลที่พัฒนาเพิ่มเติม  ยกตัวอยางเชน ในดานทรัพยากรธรรมชาติ  ผูใช
สามารถเรียกแสดงขอบเขตของลุมนํ้ายอยและสภาพภูมิประเทศได  รวมทั้งขอมูลภาพดาวเทียม 
IKONOS ที่มีมาตรสวน 1:15,000 สําหรับพื้นที่แมแฮและหนองหอยดังตัวอยางในรูปที่ 17 

 

รูปท่ี 17  ตัวอยางการแสดงขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในระดับศูนยพัฒนาฯ 
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ขอมูลการใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน รวมทั้งการชะลาง
พังทลายดินที่ไดศึกษาวิเคราะหในสองชวงเวลา  สามารถเรียกแสดงโดยใชเมนู �การใชประโยชน
ท่ีดิน� และ �การชะลางพังทลายของดิน� ตามลําดับ การเรียกแสดงขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน  
สามารถเลือกขอมูลในอดีตป พ.ศ.2526 หรือปที่ทําการศึกษา พ.ศ.2543  หรือเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในสองชวงเวลาดังกลาว (รูปที่ 18) 

 

รูปท่ี 18  การเลือกแสดงขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

รูปที่ 19 แสดงแผนที่การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนยพัฒนาฯ แมแฮในระหวางป 2526 ถึง ป 2543  ถาหากมีการศึกษาวิเคราะหครบทุกศูนย
พัฒนาฯ  สามารถบงบอกถึงกลยุทธในการใชประโยชนที่ดินของชุมชนที่อาศัยอยูในแตละพื้นที่
ศูนยพัฒนา ซึ่งมีผลตอเน่ืองไปถึงสภาพความยั่งยืนของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนอยูและแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

 

รูปท่ี 19  ตัวอยางการแสดงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินพื้นท่ีศูนยพัฒนาฯแมแฮ ป 2543 
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ขอมูลอีกชนิดหน่ึงที่เกี่ยวของกับสภาพความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติก็คือการชะลาง
พังทลายดิน  ซึ่งทั้งน้ีเปนผลกระทบตอเน่ืองมากจากสภาพการใชประโยชนที่ดินของชุมชนน้ันๆ  
การเรียกแสดงขอมูลกระทําไดเฉพาะในสองศูนยพัฒนาฯ ขางตนเทาน้ัน  โดยสามารถเลือกแสดง
ไดในสองชวงระยะเวลาเชนเดียวกันกับการใชประโยชนที่ดิน ตัวอยางของแผนที่แสดงการชะลาง
พังทลายของดินแสดงไวในรูปที่ 20 

 

รูปท่ี 20  แผนท่ีการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป พ.ศ. 2543 

ในรูปที่ 20 แสดงแผนที่การชะลางพังทลายของดินรวมกับขอบเขตลุมนํ้ายอยภายในศูนย
พัฒนาฯ  สามารถเปรียบเทียบและระบุไดถึงลุม นํ้ายอยที่ มีความเสี่ยงตอการเสื่อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มากนอยแตกตางกัน ซึ่งบงบอกถึงพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ศูนยพัฒนาฯ และหนวย
งานที่เกี่ยวของจะตองใหความสําคัญเปนอันดับตน เพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากรดินเปนไป
อยางยั่งยืนตอไป 

สรุป 
ระบบฐานขอมูลและระบบเรียกใชฯ ที่ ไดพัฒนาข้ึนน้ีสามารถใชเปนเคร่ืองมือเพื่อ

สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง  งานดังกลาวมุงเนนไปที่การพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดานโครงสรางพื้นฐานและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่บงบอกถึงศักยภาพในการผลิตทางเกษตร  รวมทั้ง
ฐานขอมูลอรรถาธิบายตางๆ ที่แสดงถึงสภาพการผลิตและระบบการเกษตร และสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื้นที่ 
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ขอมูลตางๆ ที่นํามาประกอบรวมอยูในระบบฯ น้ีทั้งที่ เปนขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล
อรรถาธิบายตางๆ ไดรวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและมีรูปแบบแตกตางกัน   โครงการ
วิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการผสมผสานและจัดระบบโครงสรางของขอมูลตางๆ เหลาน้ี  พรอมกับ
ไดพัฒนาระบบเรียกใชที่สามารถเขาถึงและแสดงผลของขอมูลในรูปแบบที่หลากหลายไดโดยงาย  
สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งขอมูลตางๆ เหลาน้ีมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูที่มีบทบาทเกี่ยวของ
กับการวางแผนและพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่สูง  
สามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะสงผลชวยใหชีวิตความเปน
อยูของชุมชนดีข้ึน ควบคูกันไปกับการฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาชุมชนบนที่
สูงอยางยั่งยืนตอไป 
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