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รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 5 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 36/46 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546 โดยมีสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 เปนผูทําสัญญาในนามของกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงการวิจัยระยะที่ 5 ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินบนที่สูง 
ประกอบดวยโครงงานยอย 2 โครงงาน ไดแก 
1.1 โครงงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล ผลที่ไดรับจาก

โครงงานนี้ คือ 
• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศภมิูประเทศ ขนาดความละเอยีด 5×5 เมตร สรางจาก

เสนชั้นความสูงที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทําจากภาพถายออรโธสี 
• โปรแกรมการจําแนกภูมิสัณฐาน (Landform) แบบอัตโนมัติทีท่ํางานบน  

ArcView 9 ทีมี่ Spatial Analyst Extension 
• ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ภูมิสัณฐาน (Landform) และชั้นความลาดชัน (Slope Class) 

ที่ไดจากโปรแกรมการจาํแนกภูมิสัณฐานแบบอัตโนมตัิในขางตน เพ่ือใชในการ
ออกสํารวจดนิภาคสนาม 

• ระบบสนับสนุนการสํารวจดนิภาคสนามบนที่สูงแบบดิจติอลที่พัฒนาขึ้นบน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาประเภท Pocket PC เพ่ือชวย
ใหนักสํารวจดนิมีความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินบนที่สูงได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และมคีวามละเอียดมากขึ้น ระบบนี้ทํางานบนโปรแกรม 
ArcPad version 6.0.3 ที่มีความสามารถดานภูมิสารสนเทศ โดยมรีะบบกําหนด
พิกัดดวยดาวเทียม (GPS) รวมในการสาํรวจ ผูใชสามารถแสดงแผนที่ขอมูล
พ้ืนฐานสําหรบัการสํารวจ โดยการเลือกพื้นที่เปาหมายจากเมนทูี่กาํหนดให 
นอกจากนั้นระบบฯ มีวิธีการสุมจุดสํารวจแบบตางๆ ตามความตองการของ
ผูสํารวจ และแสดงผลของตําแหนงของจดุสํารวจเพื่อสะดวกในการใช GPS ใน
การนําทางไปสูจุดตัวอยาง พรอมกับการบันทึกขอมูลสภาพพื้นทีท่ั่วไปและสมบัติ
ของดินในแตละจุดสํารวจไดสะดวก สามารถลดขั้นตอนการแปลงขอมูลจาก



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 5 ข 

อนาล็อกเปนดิจิตอล ทําใหสามารถพัฒนาขอมูลทรัพยากรดินไดสะดวก แมนยาํ 
และรวดเร็วขึน้ อยางไรก็ตามหากไมประสงคจะใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ในการสาํรวจดิน นักสํารวจดินอาจพิมพแผนที่หลักที่ไดจากจาํแนกภมิูสัณฐาน
และขอมูลเชิงพ้ืนที่อางอิงอืน่ที่ใชประกอบการสํารวจออกทางเครื่องพิมพ 

1.2 โครงงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบนที่สูง ผลที่
ไดรับคือ 

• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศศนูยพัฒนาโครงการหลวง ซึง่ประกอบดวยขอมูล
ขอบเขตศูนย ตําแหนงสถานี หมูบาน ถนน ทางน้ํา จดุกําหนดสูง และเสนชั้น
ความสูง ขอมลูเชิงพ้ืนที่ที่ไดจากการสาํรวจภาคสนาม ขอมูลเชิงพ้ืนที่หนวยที่ดิน 
การใชประโยชนที่ดิน การชะลางพังทลายดิน และแผนการใชทีด่ิน ตลอดจน
ภาพถายทางอากาศความละเอียดสูงบริเวณศูนยพัฒนาฯ นอกจากขอมูลเชิงพ้ืนที่
ดังกลาวแลวยงัรวมถึงขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบตารางและไดรับการวิเคราะห
ขอมูลและจัดเรียงเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย ขอมูลทั้งหมดไดรับการ
จัดเก็บใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชงิวัตถุ 

• ระบบ พด.ท่ีสูง 1.0 เปนโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาใหทํางานใน ArcView 9 
เพ่ือใหมีสวนติดตอกับผูใชเปนภาษาไทย มีความยืดหยุนในการแสดงแผนทีต่าม
ความตองการของผูใช ระบบสามารถแสดงแผนที่ แสดงขอมูลอรรถาธิบาย 
สืบคนขอมูลทีไ่ดรับการจดัเปนหมวดหมู รวมถึงการพมิพแผนที่ตามความ
ตองการ อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวเปนการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเรียกใช
จากขอมูลและรายงานการสํารวจที่ตีพิมพแลวของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
จํานวน 4 ศูนยฯ ไดแก พระบาทหวยตม หนองหอย หนองเขียว และปางดะ 
สําหรับศูนยพัฒนาฯ อื่นอีกจํานวน 13 ศนูยน้ันสามารถเพิ่มเติมเม่ือกรมพัฒนา
ที่ดินจดัพิมพรายงานการสาํรวจและวางแผนการใชทีด่ินเรียบรอยแลว 

2. โครงการพัฒนาระบบเรียกใชฐานขอมูลเชงิพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอรเนตสําหรบั
ภาคเหนือ 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานคือ 
• ระบบ Web GIS “ดินลานนา” ที่เรียกใชฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดินและการใชทีด่ิน 

บนอินเตอรเนตโดยอาศยัขีดความสามารถในการทํางานของโปรแกรม ArcIMS 
และ SQL Server ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows ผูใชสามารถเรียกใช
ฐานขอมูลผานเว็บไซต “ดินลานนา” ที่จดัเก็บฐานขอมูลและประมวลผลผาน 
Web Server ของศูนยวจิัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
(http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/index.html) ระบบมีขีดความสามารถ
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ในการแสดงแผนที่ สืบคน แสดงปญหาดนิแตกําเนิดและปญหาดินที่เกิดจากการ
ใชประโยชนทีด่ิน นอกจากนี้ยังแสดงทางเลือกในการแกปญหาดินตามคาํแนะนํา
ของกรมพัฒนาที่ดิน ระบบฯ มีเครื่องมือที่สามารถจัดการแสดงแผนที่และขอมูล
ไดในระดับที่เหมาะสมกับผูใชทั่วไป เชน การยอ/ขยายแผนที่ การเคลื่อนแผนที่ 
การวัดระยะทาง เลือกพื้นที่สําหรับสืบคนขอมูลในลักษณะตางๆ รวมทั้งการ
เชื่อมโยงกันระหวางขอมูลขอมูลกลุมชุดดนิ การใชประโยชนทีด่ิน และขอบเขต
พ้ืนที่ ทําใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล           
เขตสํานักงานพัฒนาที่ดินถึงสถานีพัฒนาที่ดิน และเขตลุมนํ้าถึงระดบัลุมนํ้าสาขา 
ดังน้ันระบบ “ดินลานนา” สามารถสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจาก
ขอสนเทศและองคความรูดานดินและการใชประโยชนที่ดินทีก่รมพฒันาที่ดิน
ดําเนินการวจิยัและพัฒนามาเปนระยะเวลากวา 30 ป อันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเกษตรและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลเชงิพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียน           
และมังคุด 

ผลที่ไดรับจากโครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการ
ผลิตทุเรียนและมังคุดมีดังน้ี 

• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศทุเรียนและมังคดุที่ไดจากการใชรูปถายทางอากาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อสํารวจและประเมินผลผลิตเบื้องตนสําหรับทุเรียนและมังคุดทัว่
ประเทศ ปการผลิต 2545/46 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคดุ          
ที่เรียกใชงานในโปรแกรม ArcView 9 มีสวนติดตอกับผูใชงานเปนภาษาไทย  
เพ่ือเรียกแสดงแผนที่ คนหา สรางแผนทีใ่หมตามการคนหา พิมพแผนที่ และมี
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกใหผูใชทาํงานบนแผนที ่นอกจากนี้ยังมีสวนของ
การแกไขขอมลูเพื่อรองรับการเพิ่มเติมและแกไขขอมูลอรรถาธิบายในอนาคต 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการตดิตามระบบการผลติมังคดุและทุเรยีน และจัดทาํขอมลู
เชิงพ้ืนที่ของพืชดังกลาวใหสมบูรณขึ้น พรอมทีจ่ะสนับสนุนการวางยทุธศาสตร
การผลติและการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งสองตอไป 

คณะผูวจิัย 
30 กันยายน 2547 
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รูปที่ 1.1.1 ภาพสามมิติและภาพตัดขวางแสดงภูมิประเทศของพื้นที่ศกึษา 4 

 (ก) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ  

 (ข) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม  

รูปที่ 1.1.2 ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมปิระเทศ 5 
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 (ข) Plan Curvature  

รูปที่ 1.1.3 ชั้นความลาดชนัและดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมปิระเทศ 6 

 (ก) ชั้นขอมูลคาลอการิทมึความลาดชัน  

 (ข) ดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมปิระเทศ  
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ที่แบงออกเปนชวงชั้นความสูงออกไดเปน 3 ชวงชั้นความสูง 
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 (ก) การกระจายของคาระดับความสูง  

 (ข) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 1  

 (ค) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 2  
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รูปที่ 1.1.7 การแบงชวงความสูงของ DEM ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 10 

 (ก) การกระจายของคาระดับความสูง  

 (ข) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 1  

 (ค) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 2  
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล 

เมธี เอกะสิงห 1  ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์1  และ  ประภัสสร พันธสมพงษ 2 

คํานํา 
พ้ืนที่ทําการเกษตรบนที่ลาดชันสูงกระจายตัวอยูทั่วไปในภาคเหนือของประเทศ พ้ืนที่

เหลานี้ตองการการจัดการที่ดินเพื่อนําไปสูระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและลดผลกระทบตอแหลงนํ้า
และพื้นที่เกษตรทางตอนลางของเครือขายลําน้ํา การสํารวจและจําแนกดินเพื่อบงบอกศักยภาพ
และปญหาของดินบนที่สูงจึงเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะในบริเวณศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการ
หลวง ซึ่งมีการพัฒนาระบบเกษตรที่เนนผลิตภาพและความยั่งยืนในการใชประโยชนที่ดิน ศูนย
พัฒนาฯ ดังกลาวมีอยู 37 แหง กระจายอยูบนภูมินิเวศที่หลากหลายและยากตอการสํารวจดินโดย
ใชวิธีการที่ผานมา ดังน้ันจึงมีความตองการระบบที่สนับสนุนการสํารวจดินแบบดิจิตอลโดยการ
สรางหนวยแผนที่เพ่ือการสํารวจดิน (Delineated Mapping Unit, DMU) แบบอัตโนมัติ เพ่ือให
งานสํารวจและจําแนกดินบนที่สูงดําเนินการไดรวดเร็ว แมนยํา และทําซ้ําได 

กระบวนการสํารวจดินแบบที่ปฏิบัติอยูในกรมพัฒนาที่ดินเริ่มจากการเตรียม DMU เพ่ือ
ใชในการสํารวจภาคสนามโดยการแปลภาพถายทางอากาศ (Aerial photo interpretation, API) 
ดวยกลองดูภาพสามมิติ กระบวนการดังกลาวตองอาศัยผูมีประสบการณในการสํารวจดินเพื่อลาก
ขอบเขตภูมิสัณฐาน (landform) ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับกระบวนการเกิดดินและสมบัติดินที่
มีผลตอการจําแนกดิน ดังน้ันขอบเขตของ DMU เพ่ือการสํารวจดินในพื้นที่สํารวจเดียวกันจึงอาจ
ไมเหมือนกันหากนักสํารวจดินมีประสบการณไมเทากัน หลังจากไดขอบเขตของ DMU เพ่ือการ
สํารวจแลวนักสํารวจดินอาจตรวจสอบดินในทุกพ้ืนที่ยอย (Polygon) ของแตละ DMU หรือเลือก
จํานวนตัวอยางที่เหมาะสม เชน รอยละ 10 ของพื้นที่ยอย เม่ือตรวจสอบลักษณะของดินในพื้นที่
ยอยและทําการจําแนกดินในภาคสนามแลว จึงอนุมานประเภทของดินในพื้นที่ยอยที่เหลือโดยไม
ตองเจาะหลุมสํารวจดิน (Hengl and Rossiter, 2003) 

ในปจจุบันนักสํารวจดินไดมีความพยายามใหกระบวนการสํารวจดินเปนระบบมากขึ้น 
โดยใชการวิเคราะหสภาพภูมิประเทศ (Terrain analysis) เพ่ือจําแนกภูมิสัณฐานออกเปน DMU ที่
แสดงออกถึงความสัมพันธระหวางดินและภูมิทัศน (Soil-landscape relationship) โดยรอบดิน 
(Moore et al., 1993; Odeh et al., 1994; Wilson and Gallant, 2000) ในบางกรณีไดมีการใชการ

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรุักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วิเคราะหสภาพภูมิประเทศเพื่อประมาณคาสมบัติดินอื่นที่ชวยในการจําแนกดินดวย เชน คารบอน
อินทรีย (Bell et al., 2000) ความลึกของดิน ( ฺBoer et al.,1996) เปนตน 

การสราง DMU จากการวิเคราะหขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, 
DEM) ดูเหมือนวาเปนวิธีการที่นิยมกันมากที่สุด อยางไรก็ตามนักปฐพีศาสตรไดพัฒนาวิธีการ
สราง DMU จากหลากหลายวิธีการ เชน วิธีการจําแนกแบบไมควบคุม (Unsupervised classification) 
โดยใชเทคนิคการจัดกลุมแบบ Isodata ในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, 
GIS) ดังในรายงานของ Irvin et al. (1997) หรือใชตรรกฟซซี (Fuzzy logic) ในการวิเคราะหและ
จัดกลุม (Burrough et al., 2000) นอกจากนี้อาจใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมกับขอมูลที่
วิเคราะหไดจาก DEM และขอมูลภาพระยะไกลจากดาวเทียม (Zhu et al., 2001) บางวิธีการเปน
การจัดกลุม DMU แบบควบคุม (Supervised classification) โดยวิเคราะหจากคาขอมูลที่ไดจาก
การจําแนกภูมิสัณฐานจาก DEM (Hengl and Rossiter, 2003) 

ลาสุด McBratney et al. (2003) ไดทบทวนวิธีการสรางแผนที่ดินแบบดิจิตอลโดยใช GIS 
พบวาไมวาจะใชวิธีการใดๆ กรอบการสรางแผนที่ดินแบบดิจิตอลจะคลายคลึงกัน กลาวคือขอมูล
ที่จําเปน ไดแก ขอมูลอรรถาธิบายภูมิประเทศ (Terrain attributes) ที่วิเคราะหจาก DEM และ
ขอมูลการสะทอนรังสีของภาพระยะไกล พรอมทั้งเสนอกรอบในการประมาณคาปจจัยทั้ง 5 ปจจัย
ที่มีผลตอการเกิดดินไดแก ภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิต สภาพภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิดดิน และเวลา 
(Jenny, 1980) เพ่ือประโยชนในการจําแนกประเภทดินในบริเวณที่ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินมี
จํากัด 

อยางไรก็ตามกรอบที่เสนอโดย McBratney และคณะดังกลาวขางตน ตองการขอมูล 
วิธีการประมาณคาและการตรวจสอบผลการวิเคราะหที่อาจไมเหมาะสมกับงานในโครงการวิจัยนี้ 
จึงไดเลือกวิธีสราง DMU ตามวิธีการของ Irvin et al. (1997) แทน เน่ืองจากวิธีการดังกลาว
สามารถใชขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมไดในบริเวณพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่กรมพัฒนาที่ดิน
สํารวจและรวบรวมไวแลว นอกจากนี้สามารถดําเนินการวิเคราะหและจําแนก DMU ไดทั้งหมดใน
ระบบภูมิสารสนเทศ ArcInfo ที่กรมพัฒนาที่ดินใชงานเปนประจําอยูแลว 

ดังน้ันการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงจึงประกอบดวยงาน 2 สวนที่ตอ 
เน่ืองกัน สวนแรกเปนการพัฒนาวิธีการวิเคราะหขอมูลอรรถาธิบายที่เกี่ยวของกับภูมิประเทศ พรอม
ทั้งทําการจําแนกภูมิสัณฐานออกเปนหนวยแผนที่เพ่ือการสํารวจดินภาคสนาม (DMU) เพ่ือใช DMU 
ในสวนที่สองเปนการพัฒนาระบบชวยงานสํารวจดินภาคสนามที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Personal Data Assistant, PDA) ระบบนี้จะชวยในการสุมหาหลุมสํารวจ นําทางไปยังหลุม
สํารวจ บันทึกขอมูลดินที่ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติภาคสนาม และถายโอนขอมูลเขาระบบ GIS 
ที่ใชในสํานักงานหลังการสํารวจเพื่อประกอบการจําแนกและจัดทําแผนที่ดินตอไป 
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รายงานฉบับนี้จะแสดงผลการทดลองใชวิธีการจําแนกแบบไมควบคุมเพ่ือจําแนกภูมิ
สัณฐานออกเปนหนวยแผนที่เพ่ือใชเปนแผนที่หลักในการสํารวจดินภาคสนาม โดยใชพ้ืนที่
ทดสอบบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวง 2 แหงที่มีภูมิประเทศแตกตางกัน ไดแก ศูนยพัฒนาฯ 
แมแฮ และศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม เน่ืองจากพื้นที่ทดสอบครอบคลุมสภาพภูมิประเทศ 
และการใชประโยชนที่ดินที่ครอบคลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 37 ศูนยที่กรมพัฒนาที่ดิน
กําลังดําเนินการสํารวจดินอยูในปจจุบันและมีโครงการสํารวจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดง
รายละเอียดการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินแบบดิจิตอลที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจดินภาคสนาม 

ระบบการจาํแนกภูมิสณัฐานแบบอัตโนมัติ 

การรวบรวมขอมูล 
ไดรวบรวมขอมูลที่ใชสําหรับสราง DEM ไดแก ขอมูลเสนชั้นความสูง (Contour line) 

เสนทางน้ํา (Stream) และจุดระดับสูง (Spot height) จากกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด 18 ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง ไดแก พระบาทหวยตม, แมแฮ, อางขาง, หวยลึก, หวยโปง, ขุนแปะ, ขุนวาง, แม
ปูนหลวง, แมโถ, แมสะเรียง, มอนเงาะ, ปาเมี่ยง, หนองหอย, หวยน้ําริน, ปงคา, ปางอุง, ตีนตก 
และวัดจันทร ซึ่งเสนชั้นความสูงมีชวงหางของเสนละเอียดที่สุดที่ 2.5 เมตร และหยาบที่สุดที่ 10 
เมตร (ขึ้นอยูกับวิธีการสรางขอมูลของแตละศูนย) ที่มาตราสวน 1:10,000 จึงไดทําการสราง DEM 
ที่มีความละเอียดที่ 5×5 เมตร เพ่ือใหสอดคลองกับมาตราสวนดังกลาว 

พื้นที่ทดสอบ 
ไดคัดเลือกพื้นที่ 2 แหงที่มีชั้นขอมูลแผนที่ดินที่ไดมาจากการสํารวจเรียบรอยแลว ไดแก 

ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ และศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม เพ่ือใชเปนพื้นที่ศึกษาสําหรับเปรียบเทียบ
หนวยแผนที่ที่ไดสรางขึ้นมากับหนวยแผนที่ดินที่ไดจากการสํารวจ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและ
การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ทั้งสองมีความแตกตางกันออกไปคือ ศูนยพัฒนาฯ แมแฮที่มี
ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซอนดังรูปที่ 1.1.1(ก) และศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตมที่มี
ลักษณะภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอนลาดในตอนลางของพื้นที่และภูเขาสลับซับซอนในตอนบน
ของพื้นที่ดังรูปที่ 1.1.1(ข) 
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(ก) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

 
(ข) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

รูปที่ 1.1.1 ภาพสามมิติและภาพตัดขวางแสดงภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลภูมปิระเทศ 
การจําแนกภูมิสัณฐานตองอาศัยขอมูลเชิงปริมาณของลักษณะภูมิประเทศโดยการ

วิเคราะหจากขอมูล DEM ขอมูลสําหรับใชในการจัดกลุม ไดแก ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมิ
ประเทศ (Plan and Profile Curvature) ความลาดชัน (Slope) ความตางระดับของภูมิประเทศ 
(Elevation) และดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ (Topographic Wetness 
Index, TWI) 
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ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมิประเทศ 
ขอมูลนี้เปนอัตราสวนระหวางการเปลี่ยนแปลงทิศทางและรูปรางของความลาดชันตาม

แนวดิ่งและแนวราบ คานี้มีความสําคัญตออัตราไหลของน้ําและกระบวนการเคลื่อนยายของ
ตะกอน ขอมูลลักษณะความโคงนูนของผิวหนาภูมิประเทศนี้ถูกสรางขึ้นมาจากขอมูล DEM โดยใช
คําส่ัง CURVATURE ใน ArcInfo คาของขอมูลที่มีคาเปนบวกแสดงถึงความโคงนูน (convex) สวน
คาลบแสดงความโคงเวา (concave) ของภูมิประเทศ และหากคาเทากับ 0 แสดงวาภูมิประเทศ
เปนที่ราบ (flat) (รูปที่ 1.1.2) 

 
(ก) Profile Curvature 

 
(ข) Plan Curvature 

รูปที่ 1.1.2 ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมิประเทศ 
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ความลาดชัน 
ความลาดชันเปนอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงตอหนวยระยะทางใน

ทิศทางที่เคลื่อนที่ลงมาจากยอดเขา Slope ถูกสรางขึ้นมาจากการใชคําส่ัง SLOPE ใน ArcInfo 
เน่ืองจากการจําแนกแบบไมควบคุมตองการขอมูลที่มีการกระจายคาแบบ Gaussian เม่ือตรวจ 
สอบคาความลาดชันในพื้นที่พบวาขอมูลมีการกระจายตัวแบบไมสมํ่าเสมอ จึงทําการแปลงขอมูล
ใหมีการกระจายใกลกับแบบปกติ (Normal distribution) โดยใช log10 จะไดชั้นขอมูล Log 
(SLOPE) เพ่ือนําไปใชในการจัดกลุมตอไป (รูปที่ 1.1.3 (ก)) 

 
(ก) ชั้นขอมูลคาลอการิทึมความลาดชัน 

 
(ข) ดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ 

รูปที่ 1.1.3 ชั้นความลาดชันและดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล 7

ดัชนีแสดงความชืน้ที่มีความสัมพนัธกับสภาพภูมปิระเทศ 
คาของ TWI มีความสัมพันธกับระยะทางจากทางน้ํา และปริมาณของน้ําที่ไหลรวมกันลงสู

ทางน้ํา (Flow accumulation) (รูปที่ 1.1.3 (ข)) โดยสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (1.1.1) ตาม
รายงานของ Wilson and Gallant (2000) 

)
tan

ln(
β

AsTWI =     (1.1.1) 

เม่ือ As  = พ้ืนที่จําเพาะของลุมนํ้ายอย (m2/m) หาไดจากพื้นที่ใหนํ้าสะสมของเซลลหน่ึงๆ 
หารดวยความกวางของแตละกริดเซลล และ β  = มุมของความลาดชัน (องศา) 

การสรางหนวยแผนที่เพือ่การสํารวจดิน 
การจําแนกภูมิสัณฐานเพื่อสรางหนวยแผนที่เพ่ือการสํารวจดิน (DMU) ประกอบดวย

ขั้นตอนในรูปที่ 1.1.4 โดยเริ่มจากการตรวจสอบขอมูลความสูงของภูมิประเทศมีการกระจายแบบ
ปกติหรือไม โดยดูจากฮิสโทแกรม (histogram) ของขอมูลระดับความสูง หากขอมูลมีการกระจาย
แบบสองสวน (Bimodal) หรือมากกวา ขอมูลนั้นไมสามารถนํามาจําแนกแบบไมควบคุมได (Irvin 
et al., 1997) จําเปนตองแบงพ้ืนที่ออกเปนสวนๆ ที่ระดับความสูงที่เปนจุดหักเหของฮิสโทแกรม
ของระดับความสูง จากนั้นนําพื้นที่แตละสวนที่แบงเรียบรอยแลว ทําการวิเคราะหชั้นขอมูล
พ้ืนฐาน (Plan and Profile Curvature, Slope, Elevation และ TWI) ที่มีคาความละเอียด 5 เมตร 
ทําการปรับคาขอมูลโดยการใชคําส่ัง FOCALMEAN ใน ArcInfo (ขนาดของจํานวนเซลลรอบขาง 
5×5 เซลล) เพ่ือใหไดคาขอมูลที่มีความตอเนื่องกันมากขึ้น จากนั้นจึงปรับขอมูลที่มีชวงคาและ
หนวยที่ไมเหมือนกันใหมีชวงคาเทากัน (standardization) โดยกําหนดใหมีคาต่ําสุดที่ 0 และ
คาสูงสุดที่ 100 

ทําการตรวจสอบและแกไขความถูกตองในเชิงพ้ืนที่ของขอมูลพื้นฐาน ตอจากนั้นจึงนํามา
จัดกลุมขอมูลที่มีลักษณะที่คลายกันเขาไวเปน ISODATA (Wilson and Gallant, 2000) โดยใช
วิธีการจําแนกแบบไมควบคุมที่มีวิธีการคลายกับการจําแนกในขอมูลภาพดาวเทียม ซึ่งในการ
จําแนกนี้ไดใชคําส่ัง ISOCLUSTER และ MLCLASSIFY ในโปรแกรม ArcInfo โดยกําหนดให
ผลลัพธที่ไดมีจํานวนของกลุมขอมูลเปน 20 กลุม หลังจากนั้นทําการกําหนดหนวยแผนที่ใหเปน 5 
กลุมลักษณะภูมิสัณฐานตามแบบฟอรมหลุมสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน (รูปที่ 1.1.5) 

กระบวนการขางตนเปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของราสเตอร ดังน้ันจึงทํา
การแปลงขอมูลใหเปนขอมูลประเภทเวกเตอร เน่ืองจากมีความเหมาะสมสําหรับการออกตรวจ 
สอบและสํารวจในภาคสนาม และงายตอการแกไขขอมูล หากพบวามีหนวยแผนที่ขนาดเล็กเกิน
กวาจะวาดขอบเขตลงบนแผนที่ได จะตองกําจัดออกโดยการยุบรวม  (eliminate) ซึ่งในการศกึษานี้
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ไดขจัดพื้นที่ขนาดนอยกวา 2.65 ไร โดยอาศัยหลักความสัมพันธระหวางมาตราสวนของแผนที่กับ
ขนาดพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่สามารถเขียนขอบเขตลงบนแผนที่ได (Rossiter, 2000) 

 
รูปที่ 1.1.4 ขัน้ตอนการสรางหนวยแผนที่ 

  
รูปที่ 1.1.5 ตําแหนงของภูมิประเทศตามแบบฟอรมหลุมสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

เน่ืองจากพื้นที่ที่ไมใชทําการเกษตร เชน หมูบาน บอน้ําและอางเก็บน้ํา จะไมไดรับการ
สํารวจและจําแนกเปนหนวยดิน จึงไดใชขอมูลของการใชประโยชนที่ดินเฉพาะตําแหนงหมูบาน 
บอน้ําและอางเก็บน้ําซอนทับกับแผนที่ที่ได เพ่ือสรางเปนหนวยแผนที่ที่เปนหมูบานและบอ/อาง
เก็บน้ํา 
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หลังจากที่ไดหนวยแผนที่สําหรับแตละศูนยพัฒนาฯ เรียบรอยแลว หากตองการแปลง
แผนที่จากไฟลที่อยูในรูปแบบที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิสารสนเทศใหอยูใน
รูปแบบที่ใชงานไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Personal Digital Assistant; PDA) สามารถ
ทําไดโดยใชระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามแบบดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้โดยใช
โปรแกรม ArcPad ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในภายหลัง 

ผลการจําแนกภูมิสัณฐาน 

การสรางหนวยแผนที่ภมูสิัณฐาน 
แตละพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ มีสภาพภูมิประเทศแตกตางกัน พ้ืนที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ

สามารถแบงชวงชั้นความสูงออกไดเปน 3 ชวงชั้นความสูง ดังแสดงเปนฮิสโทแกรมในรูปที่ 1.1.6 
(ก) และพื้นที่สวนที่ 1, 2, และ 3 ในรูปที่ 1.1.6(ข), (ค), และ (ง) ตามลําดับ สวนพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ 
พระบาทหวยตมแบงชวงความสูงออกไดเปน 2 ชวงชั้นความสูง ดังแสดงในรูปที่ 1.1.7 

 
(ก) การกระจายของคาระดับความสูง 

 
(ข) DEM บริเวณพื้นที่สวนที่ 1 

 
(ค) DEM บริเวณพื้นที่สวนที่ 2 

 
(ง) DEM บริเวณพื้นที่สวนที่ 3 

รูปที่ 1.1.6 การกระจายของคาระดับความสูงและ DEM ของพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ          
ท่ีแบงออกเปนชวงชั้นความสูงออกไดเปน 3 ชวงชั้นความสูง 
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(ก) การกระจายของคาระดับความสูง 

 
(ข) DEM บริเวณพื้นที่สวนที่ 1 

 
(ค) DEM บริเวณพื้นที่สวนที่ 2 

รูปที่ 1.1.7 การแบงชวงความสูงของ DEM ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

ผลการจําแนกพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาฯ แมแฮออกเปน 20 กลุมดังแสดงในรูปที่ 1.1.8(ก) 
จากนั้นไดยุบรวมเปน 5 กลุมตามลักษณะของภูมิสัณฐาน (รูปที่ 1.1.8(ข)) เม่ือนําพื้นที่ 3 สวนที่ได
แบงไวมารวมกัน จะไดแผนที่แสดงหนวยแผนที่จําแนกตามภูมิสัณฐานของศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
(รูปที่ 1.1.9) และศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม (รูปที่ 1.1.10) 
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(ก) ผลการจําแนกลักษณะภูมิสัณฐานออกเปน 20 กลุม 

 
(ข) ผลการยุบรวมลักษณะภูมิสัณฐานออกเปน 5 กลุม 

รูปที่ 1.1.8 ผลการจําแนกลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
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รูปที่ 1.1.9 แผนที่ลักษณะภูมิสัณฐานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮหลังจากการกําหนดคา 

 
รูปที่ 1.1.10 แผนที่ลักษณะภูมิสัณฐานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมหลังจากการกําหนดคา 
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โปรแกรมชวยการจําแนกภูมิสันฐานแบบไมควบคมุ 
เน่ืองจากการจําแนกภูมิสัณฐานแบบอัตโนมัติมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและตองอาศัย

ฟงกชันที่มีอยูใน ArcGIS หรือ ArcInfo หลายฟงกชันในการประมวลผล อาจเกิดความยุงยากและ
เกิดขอผิดพลาดในการจัดการไฟลผลลัพธ ดังน้ันจึงไดพัฒนาโปรแกรมเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การจําแนก ซึ่งโปรแกรมนี้เปนไฟลชนิด .dll สําหรับเพิ่มเขาไปใน ArcMap ที่มี Spatial Analyst 
Extension ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชไดสะดวก โปรแกรมนี้มีความตองการขอมูลพื้นฐานเพียงชั้น
ขอมูล DEM และชั้นขอมูลขอบเขตศูนยพัฒนาโครงการหลวง ผูใชสามารถกําหนดและสราง
จํานวนหนวยแผนที่ไดตามตองการหลายๆ ครั้งจนกวาจะพอใจ ชั้นขอมูลที่เปนผลลพัธทัง้หมดของ
โปรแกรมนี้เปนรูปแบบราสเตอร โดยมีขั้นตอนในการจําแนกดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนด Working directory เพ่ือจัดเก็บผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลใน
ขั้นตอนตางๆ และนําเขาขอมูล DEM เริ่มตนจากแหลงที่เก็บขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรที่
กําลังใชงานอยู (รูปที่ 1.1.11 (ก)) 

ขั้นตอนที่ 2 แบงพ้ืนที่เปนสวนยอยเพื่อการจําแนก ผูใชสามารถกําหนดจํานวนพื้นที่ยอย
จากการตรวจสอบฮิสโทแกรมของขอมูลความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางของพื้นที่เปาหมาย 
แลวกําหนดคาระดับความสูงที่ใชแบงพ้ืนที่ตามหลักการที่อธิบายขางตน พรอมทั้งกําหนดชื่อไฟล
และไดเร็กทอรีที่จะจัดเก็บ (รูปที่ 1.1.11 (ก)) 

ขั้นตอนที่ 3 จําแนกภูมิสัณฐานแบบอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ใหผูใชระบุ DEM ของพื้นที่ยอย 
หรือพื้นที่เต็ม (ในกรณีที่ไมมีการแบงพ้ืนที่ยอย) เพ่ือเปนขอมูลนําเขา ผูใชตองระบุขนาดของกริด
เซลลและกริดผลลัพธที่ตองการ ไดแก 

Elevation grid, Standardized Elevation Grid 
Slope grid, Standardized Slope Grid 
Profile Curvature Grid, Standardized Profile Curvature Grid 
Plan Curvature Grid, Standardized Plan Curvature Grid 
TWI Grid, Standardized TWI Grid 

เม่ือโปรแกรมประมวลผลเสร็จแลว ผูใชสามารถเลือกแสดงผลชั้นขอมูลเหลานี้เพ่ือ
ตรวจสอบกอนการจําแนกภูมิสัณฐานได (รูปที่ 1.1.11(ข)) ในขั้นตอนการจําแนกผูใชสามารถ
กําหนดคาพารามิเตอรที่ตองการในการจําแนก เชน จํานวนชั้นหรือกลุมที่เปนผลลัพธ (Number 
of Class) จํานวนการวนรอบ (Iteration) ในการประมวลผล ขนาดต่ําสุดของชั้น (Minimum Class 
Size) ชวงหางของการสุมตัวอยางเพื่อการจําแนก (Sample Interval) คา Reject Fraction และคา 
Standardized Value ที่ตองการ (รูปที่ 1.1.11(ข)) รายละเอียดของความหมายของพารามิเตอร
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ตางๆ หาไดเพ่ิมเติมจากคําอธิบายคําส่ัง ISOCLUSTER และ MLCLASSIFY ในโปรแกรม ArcGIS 
หรือ ArcInfo 

 
(ก) การกําหนดไดเร็กทอรีเพื่อการทํางานและการแบงพื้นที่ออกเปนโซน 

 
(ข) ขั้นตอนการจําแนกภูมิสัณฐาน 

รูปที่ 1.1.11 โปรแกรมสําหรับสรางหนวยแผนที่ 

เม่ือโปรแกรมประมวลผลเสร็จแลวหากผูใชไมพอใจในผลการจําแนกที่ได สามารถกาํหนด
จํานวนชั้นและคาพารามิเตอรใหมซ้ําไดหลายครั้ง โดยใชกลุมขอมูลที่ไดสรางไวแลว (รูปที่ 1.1.12) 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล 15

 
รูปที่ 1.1.12 หนาตางการจําแนกภูมิสัณฐานใหมจากกลุมขอมูลกริด (Stack Grid) 

เม่ือไดจํานวนและรูปรางของภูมิสัณฐานเปนที่พอใจแลว นําแผนที่แตละสวนจัดกลุมใหม
เปน 5 ชนิดตามลักษณะทางภูมิสัณฐาน โดยเปลี่ยนคาชั้นเดิม (Old Value) ที่มีคา 1-20 ไปเปน
ชั้นใหม (New Value) ที่มีคา 1-5 ดังรูปที่ 1.1.13 ผูจําแนกอาจใชคาสถิติที่ไดจาก Signature File 
สําหรับใชในการตัดสินใจเพื่อใหงายขึ้น จากนั้นจึงนําแผนที่จัดกลุมใหมแลวนําแตละสวนมา
รวมกัน (รูปที่ 1.1.14) เพ่ือยุบรวมเปนพื้นที่ทั้งหมดของแตละศูนยพัฒนาฯ 

 
รูปที่ 1.1.13 หนาตางสําหรับจัดกลุมชั้นขอมูลใหมตามลักษณะภูมิสัณฐาน 

 
รูปที่ 1.1.14 หนาตางสําหรับรวมพื้นที่แตละสวนเขาดวยกัน 
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ผลลัพธที่ไดหลังจากการยุบรวมจะเปนไฟลชนิดกริด ผูใชตองทําการแปลงขอมูลใหอยูใน
รูปของเวกเตอรดวยโปรแกรม ArcGIS โดยใชวิธีที่ไดกลาวมาแลวในขางตน และสามารถใชคําส่ัง 
SPLINE หลายๆ ครั้งซึ่งเปนการทําใหแผนที่มีความโคงมนขึ้น เพ่ือความสะดวกในการใชในระบบ
สนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอลที่จะกลาวในหัวขอถัดไป 

สําหรับชั้นขอมูลความลาดชันเปนสวนสําคัญในการออกภาคสนาม ดังน้ันตองเพิ่ม field 
สําหรับชั้นความลาดชันบนแผนที่สําหรับออกภาคสนาม โดยใชวิธี Intersect แผนที่ภูมิสัณฐานที่
ไดกับชั้นขอมูลความลาดชัน 

การตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกภูมิสัณฐาน 
การตรวจสอบความถูกตองจากการจําแนกภูมิสัณฐานดําเนินการโดยเปรียบเทียบหนวย

แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิสัณฐานกับภูมิสัณฐานในภูมิประเทศจริง (รูปที่ 1.1.15) และไดใช
ลักษณะของภูมิสัณฐานอางอิงจากแบบฟอรมหลุมสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทั้งสอง
ศูนยพัฒนาฯ โดยในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ มีจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด 29 จุด (รูปที่ 1.1.16) 
ซึ่งในตารางที่ 1.1.1 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางผลการจําแนกและการตรวจสอบภาคสนาม 
ปรากฏวาไดคาความถูกตองโดยรวมเทากับ 72.41% และในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม 
(รูปที่ 1.1.17) มีจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด 32 จุด และมีคาความถูกตองโดยรวมเทากับ 90.62% 
(ตารางที่ 1.1.2) 

 

รูปที่ 1.1.15 ภูมิสัณฐานแตละลักษณะที่ไดจากการจําแนกเม่ือเทียบกับภูมิประเทศจริง 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล 17

 
รูปที่ 1.1.16 การกระจายตัวของจุดสํารวจภาคสนามภูมิสัณฐานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

ตารางที่ 1.1.1 ความสอดคลองระหวางผลการจําแนกประเภทภูมิสัณฐานและผลการตรวจสอบภาคสนามใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม ผลการจําแนก 

Toe Slope Foot Slope Back Slope Shoulder Summit รวม 

Toe Slope 3 1 0 0 0 4 

Foot Slope 0 4 0 2 0 6 

Back Slope 0 1 7 2 0 10 

Shoulder 0 0 0 4 0 4 

Summit 0 0 0 2 3 5 

รวม 3 6 7 10 3 29 
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รูปที่ 1.1.17 การกระจายตัวของจุดสํารวจภาคสนามภูมิสัณฐานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

ตารางที่ 1.1.2 จํานวนจุดตรวจสอบจากการจําแนกของพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม ผลการจําแนก 

Toe Slope Foot Slope Back Slope Shoulder Summit รวม 

Toe Slope 5 0 2 0 0 7 

Foot Slope 1 14 0 0 0 15 

Back Slope 0 0 3 0 0 3 

Shoulder 0 0 0 2 0 2 

Summit 0 0 0 0 5 5 

รวม 6 14 5 2 5 32 

นอกจากนี้ในตารางที่ 1.1.3 แสดงคาความถูกตองในแงผูใชงาน (User’s accuracy) และ
คาความถูกตองในแงผูผลิตแผนที่ (Producer’s accuracy) ของแตละประเภทภูมิสัณฐานที่จําแนก
ได 
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ตารางที่ 1.1.3 คาความถูกตองของการจําแนกในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮและพระบาทหวยตม 

ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ  ศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม ชนิดภูมิสัณฐาน 
Kappa PA (%) UA (%)  Kappa PA (%) UA (%) 

Toe Slope 0.72 100.0 75.0  0.65 83.33 71.43 

Foot Slope 0.57 66.7 66.7  0.88 100.0 93.33 

Back Slope 0.60 100.0 70.0  1.00 60.00 100.0 

Shoulder 1.00 40.0 100.0  1.00 100.0 100.0 

Summit 0.55 100.0 60.0  1.00 100.0 100.0 
 Overall kappa = 0.65 

Overall Accuracy = 72.41% 
 
 

Overall kappa = 1.00 
Overall Accuracy = 90.62% 

ความถูกตองของการจําแนกเมื่อตรวจสอบกับ API 
การออกสํารวจดินโดยสวนใหญจะใชวิธีการเตรียมขอบเขตแผนที่พ้ืนฐานจากการแปล

ภาพถายทางอากาศกอนการออกสํารวจ หลังจากสํารวจภาคสนามแลวจึงปรับแกขอบเขตของแผน
ที่ดินใหถูกตองมากยิ่งขึ้น ดังน้ันจึงไดทําการเปรียบเทียบขอบเขตของแผนที่จากการจําแนกแบบ
อัตโนมัติกับขอบเขตที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ (รูปที่ 1.1.18) ไดผลการเปรียบเทียบ
แสดงดังรูปที่ 1.1.19 

 
รูปที่ 1.1.18 ขอบเขตภูมิสัณฐานจากการลากบนภาพถายทางอากาศของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
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รูปที่ 1.1.19 ขอบเขตภูมิสัณฐานจากการลากบนภาพถายทางอากาศกับแผนที่ภูมิสัณฐานที่จําแนกได                 

ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

ความถูกตองของการจําแนกเมื่อตรวจสอบกับแผนที่ดินที่มีอยูแลว 
เม่ือนําแผนที่จากการจําแนกภูมิสันฐานแบบอัตโนมัติไปเปรียบเทียบกับแผนที่ดินบริเวณ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งสองแหง พบวาสามารถอธิบายหนวยแผนที่บางสวนไดดี โดยเฉพาะ
ดินบริเวณที่ราบในรองเขาที่ใชทํานา (รูปที่ 1.1.20 และรูปที่ 1.1.21) ความแตกตางระหวาง DMU 
และหนวยแผนที่ดินที่จําแนกไดหลังการสํารวจดินคือสมบัติของดินที่ไดจากหลุมเจาะใน
กระบวนการสํารวจดิน เชน เน้ือดิน ความลึกของดิน และสีดิน เปนตน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่
ไมอาจวิเคราะหจากลักษณะของภูมิประเทศ ชั้นความลาดชัน หรือการใชประโยชนที่ดินได ซึ่งนัก
สํารวจดินสามารถแบงขอบเขตดินใหมไดหลังจากทําการสํารวจภาคสนาม ดังน้ัน DMU ที่ผลิตได
จากวิธีการขางตนจึงสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามโดยอาจพิมพ
ออกมาเปนแผนที่หรือโอนไฟลเขาไปใชงานในระบบชวยเหลือการสํารวจดินแบบดิจิตอลซึ่งเปน
สวนหน่ึงของโครงการนี้ที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
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รูปที่ 1.1.20 การเปรียบเทียบแผนที่ดินที่มีอยูแลวกับหนวยแผนที่ท่ีสรางขึ้นของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

 
รูปที่ 1.1.21 การเปรียบเทียบแผนที่ดินที่มีอยูแลวกับหนวยแผนที่ท่ีสรางขึ้นของศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม 

แผนที่ภูมิสัณฐานของศนูยพัฒนาโครงการหลวงอื่น 
หลังจากไดทําการจําแนกภูมิสัณฐานของศูนยพัฒนาฯ แมแฮและพระบาทหวยตมแลว 

และพบวาการจําแนกภูมิสัณฐานสามารถชวยในการวาดขอบเขตหนวยแผนที่ดินเบื้องตนไดดีใน
บริเวณที่ลาดชัน ดังน้ันจึงไดทําการจําแนกภูมิสัณฐานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงอีก 16 แหง
โดยใช DEM ที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําขึ้น ซึ่งชั้นขอมูลภูมิสัณฐานดังกลาวบรรจุอยูในแผนซีดีที่
แนบมากับรายงานฉบับนี้ สําหรับศูนยพัฒนาโครงการหลวงอีก 16 ศูนย ไดแก อางขาง, หวยลึก, 
หวยโปง, ขุนแปะ, ขุนวาง, แมปูนหลวง, แมโถ, แมสะเรียง, มอนเงาะ, ปาเมี่ยง, หนองหอย, หวย
นํ้าริน, ปงคา, ปางอุง, ตีนตก และวัดจันทร 
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนทีสู่งแบบดิจติอล 
การสํารวจดินภาคสนามตองมีการจัดเตรียมขอมูลแผนที่เพ่ือใหทราบรายละเอียดทั่วไป

ของสภาพพื้นที่ ไมวาจะเปนการใชประโยชนที่ดิน สภาพภูมิประเทศ ถนน ทางน้ํา และตําแหนง
หมูบาน ทั้งน้ีเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการสํารวจดิน ซึ่งรวมถึงการเลือกสุมตําแหนงที่จะลงไป
สํารวจในพื้นที่ นอกจากนี้การบันทึกขอมูลของจุดสํารวจไมวาจะเปนตําแหนงจุดสํารวจที่ไดจาก
การอานคาจากแผนที่หรือสมบัติของดินที่จดลงสมุดบันทึกที่เปนกระดาษ อาจกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของขอมูล ขณะเดียวกันความคลาดเคลื่อนของขอมูลอาจจะเกิดขึ้นไดในขั้นตอนการ
พัฒนาเปนแผนที่ทรัพยากรดินไดดวยเชนกัน 

ระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอลไดพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือชวยลดปญหาที่กลาวขางตน โดยเนนใหขอมูลที่ไดจากการสํารวจมีความคลาดเคลือ่น
จากการบันทึกขอมูลเชิงตําแหนงและเชิงอรรถาธิบายนอยที่สุด 

องคประกอบของระบบ 
ระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอลไดพัฒนาขึ้นเพื่อชวยนัก

สํารวจดินในการวางแผนการสํารวจดินภาคสนามอยางมีประสิทธิภาพในดานความถูกตองและ
รวดเร็วในการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรดินบนที่สูง โดยใชขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลภูมิสัณฐานแบบอัตโนมัติเปนพื้นฐาน การพัฒนาระบบสนับสนุนฯ ดังกลาวนี้
ประกอบดวย 

• การแปลงฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคญั เชน ขอมูลภูมิสัณฐาน เสนทางน้ํา ถนน 
ตําแหนงหมูบาน และการจดัเรียงตัวของสภาพภูมิประเทศ ทีไ่ดจากการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ ใหอยูในรูปแบบของ Shapefile  (ขอมูลเชิงเสน 
: Vector file) และ MrSid file (ขอมูลเชิงภาพ: Raster file) ที่เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Personal Digital Assistant, PDA) สามารถแสดงผลได 

• การพัฒนาระบบเรียกใช โดยใชโปรแกรมภาษา Visual Basic รวมกับโปรแกรม 
ArcPad Studio Builder version 6.0.1 ในการออกแบบระบบสนับสนุนการสํารวจดิน
ภาคสนามบนที่สูง เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม ArcPad version 6.0.3  ที่
มีความสามารถดานภูมิสารสนเทศและทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ
ประเภท Pocket PC โดยระบบสนับสนุนฯ สามารถแสดงขอมูลพื้นฐานในพื้นที่สํารวจ 
เลือกสุมจุดสํารวจดิน พรอมการบันทึกขอมูลดินแบบดิจิตอลของจดุสํารวจแตละจุดได 
โดยมรีะบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียม (GPS) รวมในการสํารวจ (รูปที่ 1.1.22) 
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รูปที่ 1.1.22 โครงสรางการออกแบบระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอล 

สมรรถนะของระบบ 
ระบบสนับสนุนฯ ถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถทํางานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพบนเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพาประเภท Pocket PC บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Pocket PC version 3.0 
ขึ้นไปพรอมการแสดงผลภาษาไทย โดยเครื่องดังกลาวจะตองมีโปรแกรม ArcPad version 6.0.3 
ขึ้นไป นอกจากนั้นระบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียมที่สนับสนุน Protocol ประเภท NMEA 
(National Maritime Electronics Association), TSIP (Trimble), DeLorme Earthmate และ 
Rockwell PLGR GPS binary protocol เพ่ือการนําทางผูสํารวจไปยังตําแหนงของจุดสํารวจ 

ระบบสนับสนุนฯ ดังกลาวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหมีความสามารถในการทํางานดานการ
สํารวจดินบนพื้นที่สูง ผูใชสามารถเลือกพื้นที่เปาหมายสําหรับงานสํารวจดินไดตามตองการ แสดง
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการอางอิงตําแหนง เชน ตําแหนงหมูบาน ทางน้ํา ถนน สภาพภูมิประเทศ 
และลักษณะภูมิสัณฐานได สุมจุดสํารวจดินในพื้นที่ดวยวิธีตางๆ และสามารถบันทึกขอมูลจุด
สํารวจทั้งสภาพทั่วไปและสมบัติของดินชั้นบนและลางตามมาตรฐานการสํารวจดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การทํางานของระบบ 
ระบบสนับสนุนฯ ทํางานไดโดยการเรียกโปรแกรม ArcPad ในเครื่องคอมพิวเตอรพกพา

ที่ไดบรรจุโปรแกรมเรียกใชเขาไปในเรียบรอยแลว ระบบสนับสนุนฯ ออกแบบใหทํางานโดยการ
ส่ังงานจาก Icon ตางๆ ที่อยูบน Tool Bar (รูปที่ 1.1.23) Tool Bar บรรทัดบนเปนคําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานสํารวจดินโดยเฉพาะ ขณะที่ Tool Bar บรรทัดลางเปนคําส่ังอรรถประโยชนที่เกี่ยวของ
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กับการจัดการชั้นขอมูล เชน การเลือกชั้นขอมูลที่จะแสดง การขยายและลดสัดสวนของชั้นขอมูล 
และการเลือกวัตถุ (object) ในแตละชั้นขอมูล เปนตน (ตารางที่ 1.1.4) 

 
รูปที่ 1.1.23 ประเภทของ Tool Bar ในระบบสนับสนุนการสาํรวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอล 

ตารางที่ 1.1.4 คําอธิบายคําสั่งการทํางานของไอคอนในระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบ
ดิจิตอล 

Icon คําอธิบาย 

 เลือกพื้นที่เปาหมาย 

 สุมจุดสํารวจ แบง 3 วิธี คือ Aligned Grid sampling, Stratified Sampling และ Transection 
Sampling 

 บันทึกขอมูลจุดสํารวจ 

 เปดการทํางานของระบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียม 

 ออกจากระบบ 

 ขยายชั้นขอมูลใหเต็มพื้นที่เปาหมาย 

 การจัดการชั้นขอมูล 

 ขยายสัดสวนพืน้ที่ตามตองการ 

 ลดสัดสวนพื้นที่ตามตองการ 

 เคลื่อนยายตําแหนงโดยไมเปลี่ยนแปลงสัดสวนพื้นที ่

 เลือกวัตถุ (Object) ในชั้นขอมูลที่กําหนด 

 แสดงขอมูลเชิงอรรถาธิบาย 
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การทํางานของระบบสนับสนุนฯ เพ่ือการสํารวจดินบนที่สูงประกอบดวยสวนประกอบ
หลัก 3 สวนดวยกันคือ 

1. การเลือกพื้นที่สํารวจเพื่อแสดงขอมูลพื้นฐาน สามารถทําไดโดยการเลือก Icon สําหรับ
การเลือกพื้นที่เปาหมาย โดยระบบสนับสนุนฯ จะแสดงหนาตางเพื่อใหผูสํารวจสามารถเลือกพื้นที่
ที่ตองการดังรูปที่ 1.1.24 

 
รูปที่ 1.1.24 หนาตางแสดงพื้นที่เปาหมายสําหรับการสํารวจดิน 

หลังจากเสร็จส้ินการเลือกพื้นที่ ระบบสนับสนุนฯ จะแสดงขอมูลพื้นฐานที่ประกอบดวยชั้น
ขอมูลทางน้ํา ถนน ตําแหนงหมูบาน และภูมิสัณฐาน ดังรูปที่ 1.1.25 ผูสํารวจสามารถเลือกแสดงชั้น
ขอมูลที่ตองการไดโดยเลือก Icon ที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1.4 

  
รูปที่ 1.1.25 แสดงขอมูลพื้นฐานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
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2. การสุมจุดสํารวจดิน ระบบสนับสนุนฯ ออกแบบเพื่อใหผูสํารวจสามารถเลือกสุมจุด
สํารวจกอนออกสํารวจได 3 วิธีดวยกันคือ การสุมแบบตารางกริด (Aligned Grid Sampling) การ
สุมแบบมีเงื่อนไขตามภูมิสัณฐาน (Stratified Sampling) และการสุมตามแนวตัดขวางที่กําหนด 
(Transect Sampling) โดยเลือกคําส่ังการสุมจุดสํารวจดังรูปที่ 1.1.26 

 
รูปที่ 1.1.26 ไอคอนแสดงวิธีการตางๆ ในการสุมจุดสํารวจ 

เม่ือผูใชเลือกการสุมจุดสํารวจแบบตารางกริด ระบบสนับสนุนฯ จะแสดงหนาตางเพื่อให
ผูสํารวจกําหนดขอมูลระยะหางของแตละจุดในแนวนอนและแนวตั้ง (รูปที่ 1.1.27(ก)) เม่ือกําหนด 
คาที่ตองการแลวระบบสนับสนุนฯ จะสรางจุดสํารวจพรอมแสดงตําแหนงใหปรากฏบนพื้นที่
เปาหมาย (รูปที่ 1.1.27(ข)) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1.1.27 การสุมจุดสํารวจแบบตารางกริด (Aligned Grid Sampling) 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล 27

นอกจากการสุมแบบตารางกริดแลว ผูสํารวจยังสามารถเลือกการสุมจุดสํารวจแบบมี
เง่ือนไขตามภูมิสัณฐานได ระบบสนับสนุนฯ จะแสดงหนาตางเพื่อใหผูสํารวจกําหนดประเภทของ
ภูมิสัณฐานและสัดสวนของจํานวนตัวอยาง(%) ที่ตองการ (รูปที่ 1.1.28(ก)) โดยหลังจากการ
กําหนดคาที่ตองการแลว ระบบสนับสนุนฯ จะสรางจุดสํารวจพรอมแสดงตําแหนงใหปรากฏบน
พ้ืนที่เปาหมาย (รูปที่ 1.1.28(ข)) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1.1.28 การสุมจุดสํารวจแบบมีเง่ือนไขตามภูมิสัณฐาน (Stratified Sampling) 

ในกรณีที่ผูสํารวจตองการสุมจุดสํารวจตามแนวตัดขวางที่กําหนด ระบบสนับสนุนฯ จะ
แสดงหนาตางเพื่อใหผูสํารวจกําหนดทิศทางของแนวตัดขวาง ระยะทางของเสนที่กําหนด พรอม
ระยะหางของแตละจุดสํารวจที่ตองการ (รูปที่ 1.1.29(ก)) โดยหลังจากการกําหนดคาที่ตองการ
แลว ระบบสนับสนุนฯ จะสรางจุดสํารวจพรอมแสดงตําแหนงใหปรากฏบนพื้นที่เปาหมายดังรูปที่ 
1.1.29(ข) 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1.1.29 การสุมจุดสํารวจตามแนวตัดขวางที่กําหนด (Transection Sampling) 

3. การบันทึกขอมูลจุดสํารวจ เม่ือตําแหนงจุดสํารวจถูกสุมตามความตองการของนัก
สํารวจแลว ระบบฯ สามารถเชื่อมตอกับระบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียมกับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาไดโดยการเลือกไอคอนเปดการทํางานของระบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียมดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1.1.4 เพ่ือสามารถใชในการนําทางใหผูสํารวจเดินทางไปหาตําแหนงจุด
สํารวจไดถูกตองและรวดเร็ว เม่ือผูสํารวจเดินทางถึงตําแหนงที่ตองการ ผูสํารวจสามารถบันทึก
ขอมูลการสํารวจดินไดโดยระบบบันทึกขอมูลในระบบสนับสนุนฯ โดยเลือกไอคอนการบันทึก
ขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1.4 ระบบสนับสนุนฯ จะบันทึกตําแหนงที่ไดจากเครื่องกําหนด
พิกัดดวยดาวเทียม พรอมแสดงหนาตางที่ใหผูสํารวจสามารถบันทึกขอมูลสภาพทั่วไปของจุด
สํารวจ (รูปที่ 1.1.30(ก)) และขอมูลคุณสมบัติของดินบนและดินลาง (รูปที่ 1.1.30(ข)) ซึ่งเปนไป
ตามมาตรฐานการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

เม่ือเสร็จส้ินการสํารวจ ผูสํารวจสามารถออกจากระบบสนับสนุนฯ ไดโดยเลือกไอคอน
ออกจากระบบดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1.4 ระบบฯ จะเก็บรายละเอียดของขอมูลจุดสํารวจใน
ลักษณะของชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศที่ประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่ (ตําแหนงจุดสํารวจ) และขอมูล
เชิงอรรถาธิบายซึ่งสามารถนําไปใชเปนชั้นขอมูลสําหรับการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรดินตอไปได 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1.1.30 แสดงขอมูลที่สามารถบันทึกไดสําหรับจุดสํารวจแตละจุด 

การสํารวจดนิภาคสนามบนที่สูงกรณท่ีีไมมี Pocket PC 
ในกรณีที่ไมตองการใช Pocket PC ในการสํารวจดินภาคสนาม ผูใชอาจใชแผนทีห่ลกัทีไ่ด

จากการจําแนกภูมิสัณฐานและขอมูลเชิงพ้ืนที่อางอิงอื่นที่ประกอบการสํารวจโดยพิมพขอมูลแผนที่
ดังกลาวออกทางเครื่องพิมพรายละเอียดดังน้ี 

การพมิพขอมูลเชิงพื้นทีท่ี่จําเปนสําหรับการสํารวจภาคสนาม 
ผูใชสามารถเลือกการแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดโดยการเขาสูระบบสนับสนุนการสํารวจดิน 

จากการเรียกโปรแกรม SoilSurveyPrint.mxd ที่ไดทําการออกแบบเปนเมนูเพ่ิมเติมสองเมนูคือ 
เมนู “การเลือกพื้นที่” และ “การเตรียมการพิมพ” ในโปรแกรม ArcView 9 ดังรูปที่ 1.1.31 

 
รูปที่ 1.1.31 เมนูท่ีเพิ่มเติมในระบบสนับสนนุการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอลเพื่อการพิมพขอมูล 
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เม่ือผูใชเลือกเมนู “เลือกพื้นที่” ระบบสนับสนุนฯ จะแสดงหนาตางเมนูดังรูปที่ 1.1.32(ก) 
เพ่ือใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่เปาหมาย พรอมทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ตองการจะพิมพ หลังจากกด 
“ตกลง” ระบบสนับสนุนฯ จะแสดงขอมูลที่ตองการในรูปของแผนที่ (รูปที่1.1.32(ข)) 

 
(ก) การเลือกพื้นที่และขอมูลเชิงพื้นที่ 

 
(ข) แผนที่ท่ีไดจากการเลือกขอมูล 

รูปที่ 1.1.32 การเลือกพื้นที่และขอมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ท่ีไดจากการเลือกขอมูล 
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ผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลที่ตองการไดจากแผนที่ที่แสดงดังกลาวขางตน เม่ือขอมูล
ถูกตองแลว ผูใชสามารถเลือกเมนู “เตรียมการพิมพ” เพ่ือสรางรูปแบบสําหรับการพิมพ โดยระบบ
จะแสดงขอมูลแผนที่ที่พรอมพิมพ (รูปที่ 1.1.33) ซึ่งเม่ือส่ังพิมพขอมูล ระบบสนับสนุนฯ จะพิมพ
แผนที่ดังกลาวออกสูเครื่องพิมพ ซึ่งสามารถนําไปใชสําหรับการสํารวจภาคสนามไดดังตองการ 

 
รูปที่ 1.1.33 แผนที่ท่ีพรอมสําหรับพิมพออกสูเครื่องพิมพ 

สรุป 
ระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ประกอบดวยโปรแกรม

ประยุกตใชงานสองสวนหลัก สวนแรกเปนโปรแกรมที่ทํางานรวมกับ ArcGIS เพ่ือทําการจําแนก
ภูมิสัณฐานและสรางหนวยแผนที่ภูมิสัณฐานที่สัมพันธกับลักษณะดิน ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแผนที่
พ้ืนฐานในการวางแผนสุมตัวอยางวางแนวการสํารวจดินภาคสนาม สวนที่สองคือระบบสนับสนุน
การสํารวจดินภาคสนามบนที่ สูงแบบดิจิตอลที่ พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพาประเภท Pocket PC เพ่ือชวยใหนักสํารวจดินมีความสะดวกสําหรับการ
ปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพดานการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากร
ดินบนที่สูงไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีความละเอียดมากขึ้น โดยขอมูลที่ไดถูกกําหนดใหมี
รูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชทั่วไป ระบบในสวนนี้พัฒนาดวยโปรแกรมภาษา 
Visual Basic รวมกับโปรแกรม ArcPad Studio Builder version 6.0.1 เพ่ือใหสามารถทํางานบน
โปรแกรม ArcPad version 6.0.3 ที่มีความสามารถดานภูมิสารสนเทศ โดยมีระบบกําหนดพิกัด



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 5 32 

ดวยดาวเทียม (GPS) รวมในการสํารวจ ผูใชระบบสนับสนุนฯ สามารถแสดงแผนที่ขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการสํารวจ โดยการเลือกพื้นที่เปาหมายจากเมนูที่กําหนดให นอกจากนั้นระบบฯ มีวิธีการ
สุมจุดสํารวจแบบตางๆ ตามความตองการของผูสํารวจ และแสดงผลของตําแหนงของจุดสํารวจ
เพ่ือสะดวกในการใช GPS ในการนําทางไปสูจุดตัวอยาง พรอมกับการบันทึกขอมูลสภาพพื้นที่
ทั่วไป และสมบัติของดินในแตละจุดสํารวจไดสะดวก สามารถลดขั้นตอนการแปลงขอมูลจาก
อนาล็อกเปนดิจิตอล ทําใหสามารถพัฒนาขอมูลทรัพยากรดินไดสะดวก แมนยํา และรวดเร็วขึ้น 
อยางไรก็ตามหากไมประสงคจะใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในการสํารวจดิน นักสํารวจดิน
อาจพิมพแผนที่หลักที่ไดจากจําแนกภูมิสัณฐานและขอมูลเชิงพ้ืนที่อางอิงอื่นที่ใชประกอบการ
สํารวจออกทางเครื่องพิมพ 




