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บทคัดยอ 

การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอรเนตมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชเขาถึง 

ขอมูล โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศลงบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล แตยังมีขอจํากัดในการสืบคน 

ขอมูลที่มีความซับซอนและการรองขอขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ ดังนั้นการออกแบบและจัดการฐานขอมูลภูมิ

สารสนเทศ (Geodatabase)  จึงจําเปนสําหรับการแสดงแผนที่ผลลัพธที่รวดเร็วและสะดวกตอการเรียกใชงาน การ

ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินในการศึกษานี้ ใชหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อสรางความ 

สัมพนัธระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลสมบัติประเภทตางๆของชุดดิน จัดเก็บเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และทํา

การทดสอบสมรรถนะของการเรียกใชงานขอมูลเชิงพื้นที่ โดยวัดจากเวลาที่ใชในการสืบคนและแสดงผลจากวิธีการ

จัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศหลายรูปแบบที่แตกตางกัน ผลการทดสอบเหลานี้จะสงผลใหสามารถสรางและ

ออกแบบฐานขอมูล GIS ที่มีขนาดใหญเพื่อสืบคนและเรียกแสดงผลบนอินเตอรเนตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ: ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ , สมบัติดิน , Geodatabase, WebGIS 

คํานํา 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยใชหลักการจําลองขอมูลเชิงวัตถุ เพื่อ

ประยุกตใชสําหรับจัดเก็บและอธิบายคุณลักษณะของ Features ตางๆใหสมจริงมากยิ่งขึ้น (Zeiler, 1999; 

MacDonald, 2001; Arctur and Zeiler, 2004) ขอดีของการจัดเก็บขอมูลเปน Geodatabase คือ ขอมูลทั้งหมด ใน

พื้นที่ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่ขอมูลอรรถาธิบายและขอมูลอื่นๆ สามารถจัดเก็บอยูในฐานขอมูลเดียวกัน ทํา

ใหสะดวกตอการนําเขา การแกไขและจัดการขอมูลทําไดแมนยํา ผิดพลาดนอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังสามารถสรางและจัดเก็บความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบาย โดยใช ฐานขอมูล

เชิงสัมพันธไดหลากหลาย  

ในชวงไมกี่ปที่ผานมาเทคโนโลยีทางดานเครือขายคอมพิวเตอรไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปน

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสาร โดยเฉพาะผานเว็บไซตในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดานเครือขายนี้เอง ทําใหเกิดการพัฒนาเว็บไซตเพื่ออํานวย ความสะดวกใน

การเผยแพรขอมูลเชิงพื้นที่และการประยุกตใชงาน GIS บนอินเตอรเนต ตัวอยางเชน เว็บไซต Google Earth 

(Google, 2005 [Online]) ที่มีขีดความสามารถในการแสดงแผนที่บนอินเตอรเนตและไดรับความนิยมอยูในขณะนี้   

                                                 
1 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ปจจุบันการพัฒนาเว็บไซตในประเทศไทยเริ่มแพรหลายขึ้น จะเห็นไดจากการที่หนวยงานตางๆ พัฒนา

เว็บไซตเพื่อใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมากขึ้น เชน เว็บไซตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547. [ระบบออนไลน]) ไดใหบริการขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพืชพันธุ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพืช

พันธุ,  2549. [ระบบออนไลน]) ไดนําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชสําหรับแสดงแผนที่พื้นที่และขอบเขตปา 

นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินรวมกับศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดพัฒนาบนเว็บไซต “ดินลานนา” 

(http://www.mcc.cmu.ac.th/website/dinlanna/) เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกลุมชุดดิน

และการใชประโยชนที่ดินบนอินเตอรเน็ต ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย  

 อยางไรก็ตาม ระบบภูมิสารสนเทศที่ทํางานผานระบบเครือขาย ยังมีขอจํากัดในการรองขอขอมูลที่มีขนาด

ใหญหรือการสืบคนที่มีความซับซอน ทําใหแผนที่ผลลัพธมีขนาดใหญเกินความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนที่ผลลัพธที่แสดงผลชาจะสงผลใหผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเนนการจัดการฐานขอมูลชุดดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน โดยเนนการจัดการ

ขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ  

วิธีการศึกษา 

การเตรียมขอมูล 

ทําการรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําพูน  

โดยแบงเปนขอมูลเชิงพื้นที่ประเภท Feature ประกอบดวยขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ตางๆไดแก ขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขต

การปกครองระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ขอมูลเชิงพื้นที่ตําแหนง หมูบาน และสถานที่สําคัญ ถนน ทางน้ํา อาง

น้ํา/บอน้ํา โครงการชลประทาน  การใชประโยชนที่ดิน และขอมูลเชิงพื้นที่แผนที่ชุดดิน  และขอมูลเชิงพื้นที่ประเภท 

Raster ประกอบดวยความสูงภูมิประเทศแรเงา (Hillshade) และภาพถายดาวเทียมสีผสม RGB/543 ของชุดขอมูล 

2 ชวงระยะเวลา คือ ภาพถายดาวเทียม LandSat5 บันทึกขอมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 และ ภาพถาย

ดาวเทียม LandSat7  บันทึกขอมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543  

สําหรับขอมูลอรรถาธิบายเปนขอมูลสมบัติของชุดดินซึ่งไดรวบรวมจากรายงานของกองสํารวจและทําแผน

ที่ดินคือชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2542ก,ข,ค,ง) ที่ไดจําแนกใหมตามระบบ 

อนุกรมวิธานดิน 1998  ทําการจัดกลุมขอมูลออกเปนขอมูลสมบัติดินทางดานกายภาพและเคมีแตละชั้นดิน ขอมูล

สมบัติทั่วไปของโปรไฟลที่เปนตัวแทนของชุดดิน และขอมูลอนุกรมวิธานของชุดดิน 

การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดิน 

การออกแบบโครงสรางขอมูลภูมิสารสนเทศชุดดินอาศัยแผนภาพ UML (Unified Modeling Language) 

ซึ่งแสดงชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปของชั้นของวัตถุประเภท Feature Class ที่อยูรวมกันในชุดขอมูล Feature Dataset 

สวนตารางขอมูลตาง ๆ ไดรับการออกแบบใหเปนวัตถุประเภท Table โดยมีความสัมพันธระหวาง Feature Class 

และ Table หรือระหวาง Table กับ Table  เปนวัตถุที่เรียกวา Relationship ซึ่งภายในมีการกําหนดรายละเอียดที่บง

บอกชุดขอมูลหลักพรอมกับ Primary key  และตารางเปาหมายพรอมกับ Foreign key  ที่ใชในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางกัน (Zeiler, 1999)  เมื่อจัดทําแผนภาพ UML เสร็จแลวจึงทําการแปลงแผนภาพชั้นของวัตถุ 
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(Class Diagram) ใน UML ใหเปนโครงสราง (Schema) ของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศผานโปรแกรม ArcGIS โดย

อาศัยเครื่องมือที่เรียกวา Schema Wizard  (MacDonald, 2001; Zeiler, 1999) หลังจากนั้นนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่

และคําอธิบายขอมูลดิน เพื่อจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชุดดิน  

สําหรับคาสมบัติดินทางฟสิกสและเคมีของชั้นดินบนและลาง คํานวณใหมจากสมบัติทางฟสิกสและเคมี

ของแตละชั้นดิน โดยคิดชั้นดินบนมีชวงความลึกระหวาง 0-30 เซนติเมตร และช้ันดินลางมีชวงความลึกตั้งแต 30 

เซนติเมตรลงไปจนถึงความลึกของดินแตละชนิด สําหรับสมบัติดินดานอุทกวิทยาของดิน ไดแกคาความจุความชื้น 

สนาม (Field Capacity, FC) และคาความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวรของพืช (Permanent Wilting Point, PWP) ไดจากการ

ประมาณคาโดยใชสมการแปลงคาขอมูลดิน (Pedotransfer Function, PTF) เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลดินตามวิธีการ

ของ Batjes (1996) 

การพัฒนาระบบเรียกใชบนอินเตอรเนต 

การสืบคนขอมูลเชิงลึกในระบบภูมิสารสนเทศดินสวนใหญจะเนนการสืบคนขอมูลอรรถาธิบายมากกวา 

การสืบคนขอมูลในรูปแบบของเชิงพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดเชื่อมโยงสวนของการสืบคนขอมูลอรรถาธิบายให

สามารถแสดงผลลัพธของการสืบคนออกมาแสดงใหอยูในรูปแบบของแผนที่ ดังนั้นจึงตองมีการจัดเตรียมขอมูลเชิง

พื้นที่ใหสามารถแสดงผลไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขอมูลเชิงพื้นที่แบบลายเสนสําหรับแสดงบนอินเตอรเนต

สวนใหญจะอยูในรูปของ Shapefile สวนขอมูลอรรถาธิบายชุดดินจัดเก็บไวในรูปแบบของ Geodatabase สําหรับ

ขอมูลภาพดาวเทียมและขอมูลภาพภูมิประเทศแรเงา ถูกจัดเก็บไวใน ArcSDE โดยขอดีของการจัดเก็บวิธีนี้คือจะทํา

ใหการแสดงแผนที่ขอมูลภาพบนอินเตอรเนตรวดเร็วกวาการนําขอมูลเก็บไวในรูปอื่นๆที่ สามารถแสดงเปนแผนที่ได 

เนื่องจากสถาปตยกรรมของ ArcSDE จะจัดโครงสรางขอมูลราสเตอรเปนแบบปรามิด ทําใหการแสดงผลมี

ประสิทธิภาพที่สุดตามมาตราสวนของแผนที่  

ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบโดยการเปรียบเทียบวิธีการจัดการขอมูลที่มีตอสมรรถนะของระบบ 

ภูมิสารสนเทศบนอินเตอรเนตดังนี้ 1.) ขนาดของแผนที่ผลลัพธ ทดสอบระยะเวลาการแสดงแผนที่ซึ่งขึ้นอยูกับขนาด 

พื้นที่หนาจอ ความละเอียดของจอภาพที่แสดงผล และขนาดของรูปภาพที่เลือกไว 2.) ชนิดของไฟลแผนที่ผลลัพธ ทํา

การทดสอบประสิทธิภาพของประเภทไฟลแผนที่ผลลัพธตอการเรียกแสดงผลขอมูลประเภท Raster และ Feature 

3.) ชนิดการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ ทดสอบการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบของ Shapefile และ 

Geodatabase 4.) การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ เนื่องจากขอมูลภูมิสารสนเทศเปนขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ จึง

จําเปนตองคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกแสดงผล โดยคํานึงถึงรายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม 

กับมาตราสวนของแผนที่ที่จะแสดงผล และ 5.) การลดจํานวนฟลดของขอมูลเชิงพื้นที่ ทดสอบการลบฟลดขอมูล ที่

ไมจําเปนออกไปที่สงผลตอประมวลผล ประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่วัดไดจากคาของ Total Request 

Time ซึ่งเปนเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํางานตั้งแตการรับคํารองจากผูใช การประมวลผลคํารอง และสงขอมูลกลับ ซึ่ง

ทําใหเห็นประสิทธิภาพของการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่อยางแทจริง  

การทดสอบไดดําเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร PC ที่จําลองตัวเองเปนทั้ง Server และ Client บน

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4,  CPU Intel Pentium 4 ที่มีความเร็วในการ

ประมวลผล  1.5 GHz และหนวยความจําสํารอง 526 MHz  สําหรับ Web Server ใชโปรแกรม ArcIMS version 

4.0.1 และโปรแกรมสนับสนุนการทํางาน ArcIMS  คือ Jakarta Tomcat 4.1.12 และ Java Runtime Environment 
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Version 1.4.0  สวนขอมูลเชิงพื้นที่ประเภท Raster ถูกเก็บไวในฐานขอมูล Geodatabase Raster เรียกใชผาน

โปรแกรม ArcSDE 8.1 

เมื่อทดสอบการทํางานของระบบจนทราบวิธีการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมแลว จึงทําการออกแบบ

เว็บไซต “ทรัพยในดิน” ที่สามารถใหบริการสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่และองคความรูเกี่ยวกับชุดดินและทรัพยากรทางการ

เกษตรบนอินเตอรเนต 

ผลการศึกษา 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชุดดินเมื่อจัดทําแลวจะมีโครงสรางปรากฏในโปรแกรม ArcGIS ดังรูปที่ 1 

ฐานขอมูลดินที่เปนตารางประกอบไปดวยตารางสมบัติดินและคําอธิบาย ความสัมพันธของสมบัติดินแตละตาราง

ถูกเชื่อมดวยความสัมพันธแบบ 1:1 (one to one) และ 1:M (one to many) โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากขอมูล

เชิงพื้นที่ดินคือ SoilSeries.shp มีความสัมพันธแบบ 1:1 กับ SoilSeries  และ SeriesComponent ในขณะเดียวกัน 

ตารางนี้สัมพันธแบบ 1:1 กับ SeriesLayerDescription, SeriesTaxonomy2003 และ RepresentativePedon แตมี

ความสัมพันธแบบ 1: M กับ SeriesChemicalProperties_Composite, SeriesPhysicalProperties_Composite  

และ SeriesHydrologicProperties_Composite การออกแบบและจัดทําความสัมพันธในลักษณะนี้ชวยใหการ

จัดเก็บและแกไขขอมูลมีประสิทธิภาพ และการสืบคนขอมูลสามารถทําไดตั้งแตทั้งโปรไฟลจนถึงชั้นดิน 

 

รูปที่ 1  ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินสรางขึ้นจากเครื่องมือ Schema Wizard  และแผนภาพ UML 



รายงานการประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2549 

 
26 

ผลการทดสอบเวลาที่ใชในการทํางานอันเนื่องวิธีการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ตางกัน พบวาการแสดงแผนที่

จะใชเวลานอยลงเม่ือขนาดของแผนที่ผลลัพธมีขนาดเล็กเมื่อใชจอภาพที่มีความละเอียดเทากัน หากขนาดของแผน

ที่ผลลัพธเทากัน จอภาพที่มีความละเอียดนอยกวาจะใชเวลาในการแสดงผลนานกวาจอภาพที่มีความละเอียด

มากกวาเล็กนอย เนื่องจากแผนที่ผลลัพธที่แสดงบนหนาจอมีขนาดใหญกวา   

ในพื้นที่เปาหมายขนาดเดียวกัน ขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดรับการจัดเก็บเปนไฟลชนิด PNG 24-bit จะมีขนาด

ใหญที่สุดและมีขนาดใหญกวาเมื่อจัดเก็บขอมูลเปนไฟลชนิด JPG ประมาณ 3 เทา นอกจากนี้ เวลาที่ใชในการ

แสดงผลทั้งหมดชากวา 3 เทาดวย  

พบวาการสรางขอมูลแผนที่ประเภท Feature ที่ถูกเรียกผาน ArcSDE จะทําใหระยะเวลาในการแสดงผล

ชาลงกวาขอมูลที่อยูในรูปแบบ Shapefile เล็กนอย เนื่องจากตองเชื่อมตอกับฐานขอมูลกอน ทั้งนี้ในการทดสอบได

ใชฐานขอมูล ArcSDE ที่อยูบน Server เดียวกันกับ ArcIMS แตหาก ArcSDE อยูบน Server คนละเครื่องกับ 

ArcIMS อาจสงผลทําใหระยะเวลาในการแสดงผลชาลงไปอีก อยางไรก็ตาม สําหรับขอมูลเชิงพื้นที่ประเภท Raster 

การเก็บขอมูลภาพไวใน ArcSDE จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากไดจัดขอมูลใหมีโครงสรางแบบปรามิดไว

อยางถาวรเพื่อชวยลดระยะเวลาในการแสดงขอมูล  

ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชชั้นขอมูลการใชที่ดินในการทดสอบ เนื่องจากเปนขอมูลที่มีรายละเอียดมากทําให

แสดงผลบนเว็บไซตชา ผลการทดสอบพบวา เมื่อมีการยุบรวมการใชที่ดินใหมีขนาดเหมาะสมกับมาตราสวนแผนที่

แลว ระยะเวลาที่ใชในการแสดงผลจะนอยลงกวาขอมูลที่ไมไดมีการยุบรวม เมื่อเทียบในมาตราสวนเดียวกัน ดังนั้น 

จึงไดมีการปรับประเภทการใชที่ดินออกเปน 3 กลุมคือ กลุมการใชที่ดินหลัก กลุมการใชที่ดิน และการใชที่ดิน 

สําหรับชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดินในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดใหแสดงผลขอมูลการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา

สวนที่แตกตางกันแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเรียกแสดงแผนที่ กลาวคือ เมื่อผูใชบริการเลือกแสดงขอบเขตพื้นที่ขนาด

ใหญบนจอภาพจนแผนที่มีมาตราสวนเล็กกวา 1:250,000 ระบบจะเลือกแสดงแผนที่ในระดับกลุมการใชที่ดินหลัก 

แตถาผูใชบริการขยายสวนที่ตองการแสดงผลเพื่อดูรายละเอียดการใชที่ดินของพื้นที่นั้นเปนมาตราสวนใหญกวา 1: 

250,000 ระบบจะเลือกแสดงผลแผนที่ในระดับกลุมการใชที่ดิน สําหรับแผนที่มาตราสวนใหญกวา 1:50,000 จะถูก

เรียกแสดงผลในระดับการใชที่ดินตอเมื่อผูใชขยายแผนที่จนกระทั่งถึงมาตราสวนดังกลาว การกําหนดใหระบบแสดง

แผนที่ในลักษณะนี้สงผลใหเวลาในการแสดงผลรวดเร็วขึ้น  

การจัดการขอมูลเชิงเสนเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอเวลาที่ใชในการแสดงผล หากขอมูล

ลายเสนมีระยะทางระหวางจุด (Vertice) ส้ันจะสงผลใหจํานวนจุดตอหนวยระยะทางที่จะตองจัดเก็บมีจํานวนมาก 

ดังนั้นการเวลาที่ใชในการแสดงแผนที่จะชากวาขอมูลลายเสนที่มีระยะทางระหวางจุดยาวกวา อยางไรก็ตาม 

ผูพัฒนาควรจะกําหนดระยะหางใหเหมาะสมกับมาตราสวนของขอมูลนําเขา เพราะหากผูพัฒนากําหนดระยะหาง

ระหวางจุดที่ใชสรางเสนเกินกวาระยะหางที่เหมาะสมกับมาตราสวนแลว การแสดงแผนที่ผลลัพธจะมีความผิดพลาด

ในเชิงตําแหนง  

จํานวนฟลดของขอมูลที่แตกตางกันสงผลใหขนาดของแผนที่ผลลัพธตางกันเล็กนอย แตระยะเวลาที่ใชใน

การเรียกแสดงแผนที่ทั้งหมดตางกันประมาณ 1 วินาที ดังนั้นในชั้นขอมูลแตละชั้นขอมูลผูพัฒนาควรจะมีการลบ

ฟลดที่ไมจําเปนในการแสดงทิ้งไป เหลือไวเฉพาะฟลดที่มีความสําคัญในการแสดงรายละเอียดของแผนที่เพียง

เทานั้น ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาการแสดงแผนที่ได 
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 เว็บไซต “ทรัพยในดิน” ที่พัฒนาขึ้นสามารถใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดินพรอมกับแสดงขอมูลเชิงพื้นที่

พื้นฐานทั่วไป เชน ขอบเขตการปกครอง ตําแหนงหมูบานและสถานที่สําคัญ ถนน แหลงน้ํา ชุดดิน การใชประโยชน

ที่ดิน โครงการชลประทาน ภูมิประเทศแรเงาและภาพถายดาวเทียม นอกจากนี้ “ทรัพยในดิน” ยังไดเพิ่มเติมในสวน

ของขอมูลเชิงพื้นที่เฉพาะที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่จากการแปลงสมบัติดินใน

ฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบเชิงพื้นที่ เชน การระบายน้ํา ความลาดชัน คาความเปนกรดดาง เปนตน เว็บไซตนี้ได

ติดตั้งไวที่เครื่องแมขายของ ศวพก. (http://www.mcc.cmu.ac.th/webgis/soil) 

กอนเขาสูการใชงานผูใชสามารถเลือกพื้นที่เปาหมายที่ตองการสืบคนไดตามจังหวัด อําเภอ หรือตําบล  

โดยการคลิกเลือก “เลือกพื้นที่” (รูปที่ 2) จากนั้นจึงเขาสูระบบสืบคนขอมูลสมบัติดิน การสืบคนสามารถทําได 2 ทาง

คือ สืบคนจากขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน หรือสืบคนจากขอมูลสมบัติดิน ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธจากการสืบคนออกมา

ในรูปของแผนที่บนหนาเว็บ จึงเปนการลดขอจํากัดของการสืบคนขอมูลสมบัติดินในรูปแบบเดิมที่สามารถแสดง

ผลไดเฉพาะรูปแบบตารางขอมูลเทานั้น 

  
รูปที่ 2  หนาหลักระบบเรียกใชขอมูลชุดดินบน

อินเตอรเนต “ทรัพยในดิน” 

รูปที่ 3  หนาตางสําหรับการสืบคนขอมูลภูมิสารสนเทศ

ชุดดิน 

รูปที่ 3 แสดงหนาตางการสืบคนขอมูลดินซึ่งผูใชสามารถสืบคนไดตามเงื่อนไขของขอมูลที่จัดเก็บและ

คําคน  ผลจากการสืบคนแสดงไดในรูปแบบของแผนที่และตารางบนหนาเว็บ (รูปที่ 4)  จากนั้นผูใชสามารถคลิก

สัญลักษณชุดดินในตารางผลลัพธเพื่อดูรายละเอียดของสมบัติตางๆ ของชุดดินที่เลือก จะปรากฏหนาตางสมบัติของ

ชุดดินที่เลือก ประกอบไปดวยสมบัติทั่วไป สมบัติทางเคมีและฟสิกส คําอธิบายหนาตัดดิน อนุกรมวิธานดิน และอุทก

วิทยาของดิน (รูปที่ 5) ความสามารถอีกอยางหนึ่งของเว็บไซต “ทรัพยในดิน” คือการแสดงความสัมพันธระหวาง

ความลึกชั้นดินกับขอมูลสมบัติทางเคมีและฟสิกส ในรูปแบบของกราฟเชิงเสน โดยกราฟจะถูกวาดใหมทุกครั้งเมื่อมี

การคลิกเลือกสัญลักษณการแสดงกราฟที่ปรากฏอยูในสวนทายของขอมูล ทําใหสามารถตรวจสอบความผิดปกติ

ของขอมูลได 
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รูปที่ 4  แผนที่ผลลัพธและหนาตางรายละเอียดจากการ

สืบคนกลุมดินใหญ “Haplustults” 
รูปที่ 5  ตัวอยางหนาตางแสดงสมบัติทั่วไปและโปรไฟล

ดินชุดดินทายาง 
 

นอกจากนี้ ผูใชอาจสืบคนขอมูลดินผานคําสืบคนที่ปรากฏในหนาตางสมบัติดิน โดยการคลิกตรงตําแหนง

คําที่ตองการ ระบบจะแสดงผลลัพธออกมาในรูปแบบของแผนที่ (รูปที่ 6) ไดเชนเดียวกับการสืบคนผานหนาตาง

สืบคนขอมูลดินในรูปที่ 3  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 6 หนาตางแสดงอนุกรมวิธานดินของชุดดินทายาง และแผนที่ผลลัพธจากการคลิกคําสําคัญอันดับดิน 

“Ultisols” บนหนาตางอนุกรมวิธานของชุดดินทายาง 

สรุป 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินที่สรางขึ้นมีการจัดทําโครงสรางตามหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ ประกอบไป

ดวยขอมูลสมบัติชุดดิน และความสัมพันธระหวางขอมูล การสรางฐานขอมูลในลักษณะนี้ ทําใหการสืบคนขอมูล

สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งผูพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชขอมูลดินคนอื่นสามารถนําฐานขอมูลไปใชได

งาย เนื่องจากโครงสรางฐานขอมูลงายตอการทําความเขาใจและปรับปรุง  สําหรับการสรางระบบเรียกใชขอมูลเชิง
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พื้นที่บนอินเตอรเนต หากผูพัฒนาตองการใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงการ

จัดรูปแบบของหนาจอแสดงแผนที่ใหมีความเหมาะสมกับรายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่ เลือกชนิดของไฟลของขอมูล

เชิงพื้นที่ใหเหมาะสม จัดขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความสัมพันธกับมาตราสวนในการแสดงแผนที่โดยการยุบพื้นที่  และ

การลดจํานวนฟลดขอมูลที่ไมจําเปนออก ส่ิงเหลานี้จะทําใหเว็บไซตเปนที่นาสนใจเนื่องจากการสืบคนขอมูลสามารถ

ทําไดรวดเร็ว การพัฒนาเว็บไซตในลักษณะนี้สามารถใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะขอมูลที่มีขนาดใหญได

อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะแกการนําไปใชสําหรับการวิจัย การเรียนการสอน และการวางแผนทางการเกษตรและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยผูใชไมตองเสียคาใชจายในการจัดหาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนระบบภูมิสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูล 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2547. “บริการขอมูลและสารสนเทศ.” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา 

http://resources.mnre.go.th/MNRE/service.jsp  (8 กันยายน 2547). 

กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพืชพันธุ. 2549. “แผนที่อิเล็คทรอนิกส.” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา  

http://ims.dnp.go.th/ (31 มีนาคม 2549). 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ก. ชุดดินจัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จําแนกใหมตาม

ระบบอนุกรมวิธานดิน 1998.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 444. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ข. ชุดดินจัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 

1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 445. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ค. ชุดดินจัดตั้งในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 

จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 448. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ง. ชุดดินจัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจําแนกใหมตาม

อนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 449. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

Arctur, D. and M.Zeiler. 2004. Designing Geodatabases: Case studies in GIS data modeling.  ESRI. 

Redland, CA. 

Batjes, N.H. 1996.  Development of a world data set of soil water retention properties using pedotransfer 

rules. Geoderma 71: 31-52. 

Google. 2005. “Google Earth.” [Online]. Avilable  http://earth.google.com (25 November 2005). 

MacDonald, A. 2001. Building a Geodatabase.  ESRI. Redland, CA. 

Zeiler, M. 1999. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design.  ESRI. Redland, CA. 

 

 


