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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 

 (ก) Profile Curvature  

 (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  

 (ง) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 3  

รูปที่ 1.1.7 การแบงชวงความสูงของ DEM ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 10 

 (ก) การกระจายของคาระดับความสูง  

 (ข) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 1  

 (ค) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 2  
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(พด.ท่ีสูง 1.0) 

เฉลิมพล สําราญพงษ 1  และ  เมธี เอกะสิงห 2 

คํานํา 
กรมพัฒนาที่ดินกําลังดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน 

ครอบคลุมพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 17 ศูนย และจัดทํารายงานการสํารวจจําแนก
และวางแผนการใชที่ดินของศูนยพัฒนาโครงการหลวงบางศูนยที่ดําเนินการสําเร็จแลว ขอมูล
ดังกลาวมีทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่ ขอมูลอรรถาธิบาย ภาพถายทางอากาศ และขอความที่ครอบคลุม
ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรดิน การใชประโยชนที่ดิน และขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมของศูนย
พัฒนาโครงการหลวงเหลานั้น จึงมีความจําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
และขอมูลอรรถาธิบาย พรอมทั้งจัดทําระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบนทีสู่งให
ทํางานบนระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือสะดวกตอการเรียกใชตามเงื่อนไขเฉพาะเรื่อง 

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบโตตอบกับผูใชเปน
ภาษาไทยที่ทํางานรวมกับโปรแกรม ArcView เวอรชัน 9 ระบบนี้มีชื่อวา พด.ท่ีสูง 1.0 มีเปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินบนที่สูง 

โครงสรางฐานขอมูลภมูิสารสนเทศ 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศไดรับการออกแบบใหเปนโครงสรางที่สะดวกตอการจัดเก็บและ

เรียกใช (รูปที่ 1.2.1) ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงพื้นที่ จัดเก็บขอมูลเปน Feature Class ประเภทจุด ( ) เสน ( ) และรูป
เหลี่ยมปด ( ) ในโครงสราง Feature Dataset ( ) ประกอบดวย 

 ขอมูลพื้นฐานของศูนยพัฒนาโครงการหลวง ประกอบดวย 
 ขอมูลขอบเขตศูนยพัฒนาฯ (RP_Boundary) 
 ที่ตั้งสํานักงานศูนยพัฒนาฯ (RP_Site) 

 ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง ประกอบดวย 
 เสนชั้นความสูง (Contour) 
 จุดความสูง (Height) 

                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรุักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ถนน (Road) 
 ทางน้าํ (Stream) บอน้ํา/อางน้ํา (Pond) 
 ตําแหนงหมูบาน (Village) 

 ทรัพยากรดิน ประกอบดวย 
 แผนทีด่ิน (SoilMap) 
 แผนที่การประโยชนทีด่ิน (Landuse) 

 การวางแผนการใชทีด่ิน ประกอบดวย 
 แผนทีแ่ผนการใชที่ดิน (LandUsePlanning) 
 แผนที่การชะลางพังทลายของดิน (Erosion) 

2. ขอมูลอรรถาธิบาย จัดเก็บในรูปแบบตาราง ( ) แบงขอมูลออกเปน 5 หมวด แตละ
หมวดประกอบดวยขอมูล 2 ระดับคือ ขอมูลระดับศูนยพัฒนาฯ (RP) และขอมูลระดับหมูบาน
ภายในศูนยพัฒนาฯ (VL) รายละเอียดขอมูลในแตละหมวดเปนดังน้ี 

 ขอมูลทั่วไป ไดแก 
 สถานที่ตั้งศูนย (RPGenA_SiteDetails) 
 ขอมูลเจาหนาที่และหนวยงาน (RPGenB_Officer) 
 ขอมูลทั่วไป (RPGenC_GeneralData) 
 ขอมูลประชากรโดยรวม (RPGenD_Population) 
 สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (RPGenE_Infrastructure) 
 เศรษฐกิจสังคมโดยรวม (RPGenF_Economy) 
 ขอมูลประสบการณทางการเกษตร (RPGenG_FarmExperience                        
และ VLGenG_FarmExperience) 

 การมีสวนรวมกับกลุมและสถาบัน (RPGenH_Association                             
และ VLGenH_Association) 

 ขอมูลการประกอบอาชีพ (RPGenI_Occupation) 
 ขอมูลทั่วไปของประชากร (VLGenA_Population) 

 ขอมูลเศรษฐกิจสังคม ไดแก  
 การถือครองที่ดินและการใชทีด่ิน (RPEcnA_LandProperties และ 

VLEcnA_LandProperties) 
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 การผลติรายพืช (RPEcnB_CropProduction) 
 ตนทุนผลตอบแทนรายพืช (RPEcnC_CropCostBenefit) 
 ตนทุนผลตอบแทนของระบบพืช (RPEcnD_CropSysCostBenefit) 
 รายรับรายจายและรายไดสุทธิ (RPEcnE_NetIncome และ 

VLEcnE_NetIncome) 
 ภาวะหนี้สินและการกูยมืเงิน (RPEcnF_Loan และ VLEcnF_Loan)  
 สถานภาพการทาํงาน (RPEcnG_WorkStatus และ VLEcnG_WorkStatus)   

 ขอมูลสภาพปญหา ไดแก 
 ปญหาดานการเพาะปลูก (RPPrbA_Agri และ VLPrbA_Agri) 
 ปญหาดานการเพาะปลูกรายพืช (RPPrbB_Crop และ VLPrbB_Crop) 
 สาเหตทุี่เลิกเพาะปลูกรายพืช (RPPrbC_CropAbandon และ 

VLPrbC_CropAbandon)  
 ปญหาดานการครองชีพ (RPPrbD_Living และ VLPrbD_Living) 
 ปญหาดานความมั่นคงปลอดภัย (RPPrbE_Security และ VLPrbE_Security) 

 ขอมูลความตองการของประชากร ไดแก  
 ความตองการความชวยเหลอืดานการประกอบอาชีพ (RPAidA_AgriGov 
และ VLAidA_AgriGov) 

 ความตองการความชวยเหลอืรายพืช (RPAidB_CropGov และ 
VLAidB_CropGov)  

 ความตองการความชวยเหลอืดานการครองชีพ (RPAidC_LivingGov และ 
VLAidC_LivingGov)  

 ขอมูลทศันคตดิานการจดัการดิน ไดแก  
 ทัศนคติดานการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตร (RPOpnA_AgriDev และ 

VLOpnA_AgriDev)  
 ทัศนคติดานการเตรียมดนิเพื่อการเพาะปลูก (RPOpnB_SoilPrepare และ 

VLOpnB_SoilPrepare)  
 ทัศนคติดานการเผาเศษซากพืช (RPOpnC_BurnOpinion และ 

VLOpnC_BurnOpinion) 
 ทัศนคติดานคุณภาพดิน (RPOpnD_SoilQuality และ VLOpnD_SoilQuality) 
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นอกเหนือจากขอมูลกลุมใหญทั้งสองแลว ยังมีขอมูลสําหรับอธิบายขอมูลแผนที่ดินและ
การวางแผนการใชที่ดิน คือ 

 ขอมูลสมบัติดนิ (SoilDetails) 
 ขอมูลอนุกรมวิธานดิน (SoilTaxonomy) 
 ขอมูลความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช (LandSuit) และ 
 ขอมูลแผนการใชที่ดิน (LUPlanningDetails) 

ขอมูลแตละสวนไดรับการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกันดวย Relationship Class 
( ) ซึ่งจัดเก็บกฎความสัมพันธระหวาง Class และคุณสมบัติอื่นๆ ของความสัมพันธ ขอมูลเชิง
พ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายถูกจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศในลักษณะ Geodatabase ซึ่งมี
แผนผังปรากฏใน ArcCatalog ดังรูปที่ 1.2.1 

 
รูปที่ 1.2.1 โครงสรางของขอมูลอรรถาธิบายเมื่อจัดเก็บเปน Geodatabase 

นอกจากโครงสรางตางๆ ที่ปรากฏในแผนผังขอมูลแลว ยังมีขอมูลประเภท Domain ซึ่ง
เปนสวนการควบคุมความถูกตองของขอมูล และคําอธิบายรายละเอียดของฐานขอมูล (Metadata) 
ทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน Geodatabase เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลและผูใชสามารถ
เขาใจขอมูลไดงาย คําอธิบายชั้นขอมูลตางๆ รวมถึงแหลงที่มา คําอธิบายเขตขอมูล และ
คําอธิบายตาราง เปนตน 
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การพัฒนาระบบเรียกใช 
โครงการไดเลือกใชภาษา Visual Basic รวมกับโปรแกรม ArcGIS Desktop ในการ

พัฒนาระบบเรียกใช พด.ท่ีสูง 1.0 โดยอาศัย Component Object Model (COM) ที่ไดรับการ
ติดตั้งพรอมกับโปรแกรม ArcGIS (ArcMap และ ArcCatalog) โดยมี ArcObjects เปนตัวเชื่อมโยง
ระหวาง Geodatabase และซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา (Chang, 2004; Zeiler, 2001) ระบบที่
พัฒนาขึ้นจึงไมจําเปนตองอาศัยโปรแกรม ArcMap ในการติดตอกับผูใช แตใชหนาตางการติดตอ
กับผูใชที่สรางขึ้นใหมเปนภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการใชงานของผูใช 

รูปที่ 1.2.2 แสดงหนาตางการทํางานของระบบ พด.ท่ีสูง 1.0 โดยแบงหนาจอภาพไดเปน 
2 สวน สวนแรกเปนสวนการแสดงขอมูลแผนที่ ซึ่งจัดวางดานซายของจอภาพ ประกอบดวยเมนู
สําหรับแสดงแผนที่ 4 เมนู ไดแก พ้ืนที่ศูนยพัฒนา, ชั้นขอมูลอางอิง, ทรัพยากรดิน และ การ
วางแผนการใชที่ดิน ดานลางของเมนูเปนบริเวณแสดงแผนที่ เครื่องมือแผนที่ สัญลักษณแผนที่ 
พิกัดแผนที่และมาตราสวน ตามลําดับ สวนที่สองเปนสวนการแสดงขอมูลอรรถาธิบายซึ่งอยู
ทางดานขวาของจอภาพ ประกอบดวยรายการเลือกศูนยพัฒนาฯ และหัวเรื่องการสืบคนขอมูล 

 
รูปที่ 1.2.2 ขอบเขตศูนยพัฒนาโครงการหลวงในระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินบนที่สูง                

(พด.ท่ีสูง 1.0) 
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เมนูพื้นที่ศูนยพัฒนา เมนูน้ีมีไวเพ่ือใหผูใชสืบคนขอมูลของศูนยพัฒนาฯ เฉพาะแหง
ตัวอยางเชน ถาตองการเรียกดูขอมูลศูนยพัฒนาฯ อางขาง ผูใชสามารถเลือกศูนยพัฒนาฯ น้ีจาก
รายการศูนยพัฒนาฯ ระบบฯ จะสรางแผนที่แสดงขอบเขตของศูนยที่เลือก (รูปที่ 1.2.3) พรอมทั้ง
สวนการแสดงสัญลักษณดานลางแผนที่จะแสดงรายการชั้นขอมูลที่แสดงเปนแผนที่อยูบนหนาจอ 

 
รูปที่ 1.2.3 แผนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง 

หากผูใชตองการเปลี่ยนชั้นขอมูลที่ตองการแสดง ใหเลือกชั้นขอมูลที่ตองการไดจาก
รายการชั้นขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลทางดานลางของแผนที่ เม่ือใชเครื่องมือ  คลิกลงบนแผนที่
เพ่ือแสดงขอมูลอรรถาธิบายของชั้นขอมูล ระบบฯ จะแสดงรายการขอมูลอรรถาธิบายเพื่อใหเลือก
ทางดานขวาของจอภาพ (รูปที่ 1.2.4) โดยขอมูลเหลานี้ไดรับการจัดหมวดหมู เชน สถานที่ตั้งศูนย
พัฒนาฯ ขอมูลเจาหนาที่และหนวยงานประจําศูนยพัฒนาฯ และขอมูลทั่วไป ผูใชสามารถคลี่
รายการจากแผนภาพตนไม (Tree View) โดยการคลิกที่ node ของหมวดขอมูล 
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รูปที่ 1.2.4 ขอมูลอรรถาธิบายรายละเอียดขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

เมนูชั้นขอมูลอางอิง ประกอบดวยขอมูล 2 กลุม ไดแก ขอมูลแผนที่พ้ืนฐานและแผนที่
ลักษณะภูมิประเทศ ขอมูลตําแหนงหมูบาน เสนถนน ทางน้ํา และบอเก็บน้ําจัดเปนแผนที่พ้ืนฐาน 
ในขณะที่จุดกําหนดสูง เสนชั้นความสูง และภาพถายทางอากาศถูกจัดอยูในกลุมแผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศ ผูใชสามารถเรียกแสดงแผนที่ดวยการคลิกเลือกขอมูลที่ตองการ จากนั้นปดเมนูที่ปุม 

 (รูปที่ 1.2.5) ชั้นขอมูลอางอิงจะปรากฏบนแผนที่ (รูปที่ 1.2.6) นอกจากนี้ผูใชสามารถแสดง
ลักษณะภูมิประเทศดวยการซอนทับภาพถายทางอากาศดวยเสนชั้นความสูงและจุดกําหนดสูง 
วิธีการแสดงดังกลาวสามารถแสดงลักษณะภูมิประเทศได (รูปที่ 1.2.7) 

 
รูปที่ 1.2.5 เมนูชั้นขอมูลอางอิง 
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รูปที่ 1.2.6 ภาพถายทางอากาศและชั้นขอมูลอางอิงพื้นฐานบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง 

 
รูปที่ 1.2.7 ชัน้ขอมูลเสนชั้นความสูงและจุดกําหนดสูงซอนทับบนภาพถายทางอากาศ 
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เมนูทรัพยากรดิน ประกอบดวยชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินและการใชประโยชนที่ดินซึ่งทํา
การสํารวจโดยกรมพัฒนาที่ดิน และไดรับการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชงิวตัถุ ชัน้
ขอมูลดังกลาวสามารถเรียกแสดงโดยการคลิกเลือกขอมูลที่ตองการ และปดเมนูดวยปุม  
เชนเดียวกับชั้นขอมูลอางอิง (รูปที่ 1.2.8) 

 
รูปที่ 1.2.8 เมนูทรัพยากรดิน 

รูปที่ 1.2.9 แสดงชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ผูใชสามารถใชเครื่องมือขยาย (  Zoom In) ยอ (  Zoom Out) เลื่อน (  Pan) หรือขยายเทา
ขนาดพื้นที่ (  Zoom Extent) กับแผนที่ที่แสดงอยู 

เม่ือผูใชเลือกชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินเปนชั้นที่ทํางานอยูในรายการชั้นขอมูลดานลาง
แผนที่ สัญลักษณของแผนที่แตละหนวยแผนที่จะปรากฏขึ้นในรายการแสดงสัญลักษณ หาก
สัญลักษณมีมาก ผูใชสามารถเลื่อนการแสดงผลดวย Scroll Bar ดานขางของรายการ แตละหนวย
แผนที่มีขอมูลอรรถาธิบายประกอบ ผูใชสามารถแสดงขอมูลอรรถาธิบายดวยเครื่องมือ Identify 
( ) เม่ือคลิกบนแผนที่ บริเวณหนาจอดานขวาจะแสดงขอมูลอรรถาธิบายหนวยแผนที่ดิน (รูปที่ 
1.2.10) ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง หนวยแผนที่ดิน หนวยที่ดิน รายละเอียดหนวยที่ดิน 
เชน เปอรเซ็นตความลาดชัน ชั้นความลึกของดิน ตามผลการสํารวจดินจากรายงานและแผนที่
การสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงรายละเอียดอนุกรมวิธานดินที่ประกอบดวย อันดับดิน 
อันดับดินยอย กลุมดินใหญ กลุมดินยอย และวงศดิน นอกจากนี้ในแตละหนวยดินยังผนวกขอมูล
ระดับชั้นความเหมาะสมของการใชที่ดินรายพืชใหอยูในขอมูลอรรถาธิบายซึ่งสามารถแสดงไดใน
ระบบนี้ดวย (รูปที่ 1.2.11) 
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รูปที่ 1.2.9 ชัน้ขอมูลดินและขอมูลอรรถาธิบาย 

 
รูปที่ 1.2.10 ขอมูลอรรถาธิบายหนวยแผนที่ดิน 
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รูปที่ 1.2.11 ชั้นความเหมาะสมของหนวยแผนที่ดินสําหรับการปลูกพืช 

นอกจากชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินแลว ระบบยังจัดเก็บชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินซึ่งมี
รายละเอียดการใชประโยชนที่ดินในแตละหนวยแผนที่ประกอบอยูในขอมูลทรัพยากรดินอีกดวย 
(รูปที่ 1.2.12) 

 
รูปที่ 1.2.12 ชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
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เมนูการวางแผนการใชท่ีดิน ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดิน 
2 ชั้นขอมูล ไดแก ชั้นขอมูลการชะลางพังทลายของดินและชั้นขอมูลแผนการใชที่ดิน รูปที่ 1.2.13 
แสดงแผนที่การชะลางพังทลายของดินที่ประเมินโดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการจัดชั้นระดับความ
รุนแรงของการพังทลายดินตั้งแตระดับนอยมากจนถึงระดับรุนแรงมากที่สุด ซึ่งเม่ือผูใชเรียกแสดง
คําอธิบายขอมูลโดยใชเครื่องมือ   ระบบจะแสดงระดับความรุนแรงของแตละหนวยแผนที่ 

 
รูปที่ 1.2.13 แผนที่การชะลางพังทลายของดิน 

ชั้นขอมูลแผนการใชที่ดินจัดเก็บขอมูลการวางแผนการใชที่ดินและรายละเอียดแผนการใช
ที่ดินที่ไดรับการจัดเก็บใหอยูในรูปของไฟล PDF ผูใชสามารถเรียกใชงานผานโปรแกรม Acrobat 
Reader เวอรชัน 5 ขึ้นไป โดยโปรแกรมดังกลาวสามารถดาวนโหลดมาใชงานไดโดยไมมี
คาใชจายเพิ่มเติม อยางไรก็ตามหากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไมมีโปรแกรมดังกลาว โครงการ
ไดบรรจุโปรแกรมติดตั้งไวในแผนซีดีรอมที่ใชติดตั้งโปรแกรม พด.ท่ีสูง 1.0 

เม่ือผูใชเรียกแสดงขอมูลแผนการใชที่ดิน (รูปที่ 1.2.14) แลวแสดงขอมูลอรรถาธิบาย 
ระบบจะเรียกใชโปรแกรม Acrobat ที่ติดตั้งอยูในเครื่องผูใชเพ่ือเปดไฟลขอมูลแผนการใชที่ดินใน
แตละหนวยแผนที่ ตัวอยางในรูปที่ 1.2.15 ผูใชเรียกดูรายละเอียดขอมูลอรรถาธิบายที่ตําแหนง
พิกัด X และ Y ที่ปรากฏอยูดานลางของหนาจอแสดงขอมูลอรรถาธิบาย ตําแหนงดังกลาวเปน
หนวยแผนที่แผนการใชที่ดินหมายเลข 111 ซึ่งมีแผนการใชที่ดินเปนเขตปาไม: เขตคุมครองสภาพ
ปา โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม นโยบาย และแนวทางการใชที่ดินอยูไฟลดังกลาว (รูปที่ 1.2.15)  
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รูปที่ 1.2.14 แผนที่แผนการใชท่ีดิน 

 
รูปที่ 1.2.15 รายละเอียดแผนการใชท่ีดินแสดงบนโปรแกรม Acrobat Reader 
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ระบบ พด.ท่ีสูง 1.0 สามารถแสดงขอมูลอรรถาธิบายของศูนยพัฒนาโครงการหลวงได 2 
ระดับ ไดแก ระดับศูนยพัฒนาฯ และระดับกลุมบาน ทั้งน้ีจัดหมวดหมูขอมูลเปน 5 หมวด ไดแก 

• ขอมูลทั่วไป 
• สภาพเศรษฐกิจสังคม 
• สภาพปญหา 
• ความตองการของประชากร และ 
• ทัศนคติดานการจัดการดนิ 
ในแตละหมวดขอมูล ยังสามารถแบงยอยออกเปนหัวเรื่องตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการเรียกคนขอมูล ดังแสดงรายละเอียดการจัดแบงขอมูลอรรถาธิบายไวแลวในตอนตน ผูใช
สามารถเรียกใชงานโดยการเลือกระดับของขอมูลที่ตองการ จากนั้นจึงเลือกหมวดขอมูลและเลือก
หัวเรื่องที่ตองการสืบคนขอมูล ระบบฯ จะทําการคนหาขอมูลและแสดงขอมูลในรูปแบบตาราง
แสดงผลบนหนาจอ (รูปที่ 1.2.16) ซึ่งเปนตัวอยางการแสดงขอมูลสถานที่ตั้งศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย เปนตน 

 
รูปที่ 1.2.16 ขอมูลอรรถาธิบายทั่วไประดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
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โครงการไดทําการจัดขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจสังคมและจัดเก็บเปนขอมูลเชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ศูนยพัฒนาฯ ผูใชสามารถสืบคนขอมูลดังกลาวผานทางหมวดขอมูลสภาพ
เศรษฐกิจสังคม และเลือกหัวเรื่องไดตามตองการ เชน การถือครองที่ดินและการใชที่ดิน การผลิต
รายพืช ตนทุนและผลตอบแทนรายพืช (รูปที่ 1.2.17) เปนตน ผลการสืบคนจะปรากฏในตาราง
แสดงผลของระบบฯ โดยผูใชสามารถเลื่อนหนาจอการแสดงผลและปรับขนาดความกวางของเขต
ขอมูลไดตามตองการ 

 
รูปที่ 1.2.17 ขอมูลอรรถาธิบายตนทุนและผลตอบแทนรายพืช ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเฉพาะบางศูนย เชน ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย มีการสํารวจ
ขอมูลรายละเอียดระดับกลุมบาน ผูใชสามารถสืบคนขอมูลระดับกลุมบานโดยเริ่มดวยการเลือก
กลุมบานจากรายการกลุมบาน (รูปที่ 1.2.18) จากนั้นสามารถเลือกสืบคนขอมูลจากหมวดขอมูล
ทั่วไป สภาพเศรษฐกิจสังคม สภาพปญหา ความตองการของประชากร และทัศนคติดานการ
จัดการดินไดเชนเดียวกับขอมูลระดับศูนยพัฒนาฯ (รูปที่ 1.2.19 และ 1.2.20) 
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รูปที่ 1.2.18 การเลือกกลุมบาน 

 
รูปที่ 1.2.19 ขอมูลการถือครองที่ดินและการใชท่ีดิน กลุมบานหนองหอยเกา ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

หนองหอย 

 
รูปที่ 1.2.20 ความตองการความชวยเหลือดานการครองชีพ กลุมบานหนองหอยเกา                                   

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
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การพิมพแผนท่ี 
เม่ือผูใชตองการพิมพแผนที่ บนแถบเครื่องมือของระบบจะมีปุม แสดงแผนที่ เม่ือผูใชคลิก

ปุมดังกลาว ภาพรางของแผนที่ที่ตองการพิมพจะแสดงออกมาบนหนาจอ ผูใชสามารถกําหนด
ขนาดกระดาษ แนวกระดาษ และคุณสมบัติการพิมพไดตามความตองการ เม่ือกดปุม พิมพแผนที่ 
ระบบจะทําการพิมพแผนที่ทางเครื่องพิมพตามกําหนด (รูปที่ 1.2.21) 

 
รูปที่ 1.2.21 ภาพกอนพิมพและการกําหนดการพิมพแผนที่ 

ความตองการของระบบ 
ระบบมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาตรฐาน Intel (PC-Intel Platform) 

มีระบบปฏิบัติการ Windows NT 4.0 พรอม Service Pack 6a หรือ Windows 2000 หรือ Windows 
XP (Home Edition หรือ Professional) มีหนวยความจํา (RAM) อยางนอย 256 เมกะไบต และมี
ความเร็วโพรเซสเซอรไมต่ํากวา 800 เมกะเฮิรต 

เน่ืองจากระบบไดรับการพัฒนาดวย Component ของโปรแกรม ArcView 9 ดังน้ันเครื่อง
คอมพิวเตอรจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม ArcView 9 ระดับ Single หรือ License ที่สูงกวา 
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สรุป 
ระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบนที่สูง (พด.ท่ีสูง 1.0) เปนระบบที่

รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซึ่งประกอบดวยขอมูลขอบเขตศูนย ตําแหนง
สถานี หมูบาน ถนน ทางน้ํา จุดกําหนดสูง และเสนชั้นความสูง ขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ไดจากการสํารวจ
ภาคสนาม ขอมูลเชิงพ้ืนที่หนวยที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน การชะลางพังทลายดิน และแผนการ
ใชที่ดิน ตลอดจนภาพถายทางอากาศความละเอียดสูงบริเวณศูนยพัฒนาฯ นอกจากขอมูลเชิง
พ้ืนที่ดังกลาวแลวยังรวมถึงขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบตารางและไดรับการวิเคราะหขอมูลและ
จัดเรียงเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย ขอมูลทั้งหมดไดรับการจัดเก็บใหอยูในรูปแบบของ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุ ระบบ พด.ท่ีสูง 1.0 ไดรับการพัฒนาผานชุดโปรแกรมที่เปน 
Component ของโปรแกรม ArcView 9 เพ่ือใหมีสวนติดตอกับผูใชเปนภาษาไทย มีความยืดหยุน
ในการแสดงแผนที่ตามความตองการของผูใช ระบบสามารถแสดงแผนที่ แสดงขอมูลอรรถาธิบาย 
สืบคนขอมูลที่ไดรับการจัดเปนหมวดหมู รวมถึงการพิมพแผนที่ตามความตองการ อยางไรก็ตาม 
ระบบดังกลาวเปนการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเรียกใชจากขอมูลและรายงานการสํารวจที่
ตีพิมพแลวของศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 4 ศูนย ไดแก พระบาทหวยตม หนองหอย 
หนองเขียว และปางดะ สําหรับศูนยพัฒนาฯ อื่นอีกจํานวน 13 ศูนยน้ันจะไดจัดทําตอไปเมื่อกรม
พัฒนาที่ดินจัดพิมพรายงานการสํารวจและวางแผนการใชที่ดินเรียบรอยแลว 




