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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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โครงการที่  3 

ระบบขอมูลเชงิพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร
การผลติทุเรียนและมังคดุ 



ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคดุ 

เฉลิมพล  สําราญพงษ 1  และ  เมธี  เอกะสิงห 2 

คํานํา 
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการสํารวจและประเมินผลผลิตเบื้องตนสําหรับทุเรียนและ

มังคุดสําหรับปการผลิต 2545/2546 เพ่ือจัดทําแผนแมบทระยะสั้นและระยะปานกลางของพืช
เศรษฐกิจทั้งสอง ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือ 25 มิถุนายน 2545 โดยใหมีนโยบายจัดตั้ง
กลุมบริหารสินคาเกษตรเพื่อรับผิดชอบดําเนินการสินคาทุเรียนและมังคุด การดําเนินงาน
ดังกลาวสามารถรวบรวมแบบสอบถามและจุดตรวจสอบภาคสนามพื้นที่ปลูกทุเรียนได 41,800 
จุด และมังคุด 17,946 จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 26 จังหวัดทั้ง 5 ภูมิภาค ขอมูลไดนํามาจัดทําเปน
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Shapefile และฐานขอมูลอรรถาธิบายในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS) นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
เพ่ือแสดงสถานภาพการผลิตพืชทั้งสองชนิดเปนรายงาน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) อยางไรก็ตาม 
ในปจจุบันขอมูลภูมิสารสนเทศไดมีการพัฒนาโครงสรางฐานขอมูล โดยการออกแบบใหอยูในรูป
ขอมูลเชิงวัตถุที่เรียกวา Geodatabase และมีชุดโปรแกรมที่สามารถเรียกใช วิเคราะห และ
แสดงผลขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุดังกลาว อีกทั้งมีความสามารถในการสรางโปรแกรม
ประยุกตเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงาน ดังน้ัน โครงการวิจัยจึง
ทําการศึกษาการพัฒนาวิธีการจัดเก็บฐานขอมูลจากรูปแบบ Shapefile และขอมูลอรรถาธิบายให
อยูในรูปขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุสวนบุคคล (Personal Geodatabase) และพัฒนาระบบ
เรียกใชที่สามารถสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่ตามความตองการเฉพาะในแงมุมตางๆ เพ่ือประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร 

แนวคิดในการพัฒนาระบบ 
การออกแบบระบบเริ่มดวยการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูล

อรรถาธิบายเปนแบบจําลองขอมูลโดยอาศัย Unified Modeling Language, UML แผนภาพที่ได
จะถูกแปลงเปนโครงสรางฐานขอมูล Personal Geodatabase  ขอมูลเชิงพ้ืนที่ตําแหนงสํารวจสวน
ที่อยูในรูปแบบ Shapefile และขอมูลอรรถาธิบายที่ไดรับการแกไขและจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ใหมี
ขนาดและรายละเอียดที่เหมาะสมตอการเรียกใช ทําการวิเคราะหเชิงซอนทับขอมูลเชิงพ้ืนที่จุด

                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรุักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สํารวจทุเรียนและมังคุดกับฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดิน ขอมูลเชิงพ้ืนที่แหลงปลูกมังคุดและ
ทุเรียน และตําแหนงตลาดรับซื้อผลผลิตไดรับการจัดเตรียมขอมูลเชนกัน ขอมูลทั้งหมดไดรับการ
นําเขาและจัดเก็บใน Personal Geodatabase ที่สรางขึ้นตามโครงสรางที่ไดออกแบบไว ประกอบ 
ดวยองคประกอบ 4 สวน (รูปที่ 3.1) ไดแก (1) ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Feature dataset)  (2) ตาราง
อรรถาธิบาย (Table)  (3) ชุดควบคุมความสัมพันธ (Relationship class)  และ  (4) ชุดควบคุม
ความถูกตองขอมูล (Domain) 
 
 

รูปที่ 3.1 องคประกอบของระบบ 

ชุดขอมูลเชิงพื้นที่ 
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบดวยขอมูล 2 ชุด ไดแก 

1. ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ (SpatialAreaData) จัดเก็บแหลงปลูกทุเรียนและมังคุด ซึ่ง
จําแนกสัดสวนพื้นที่ปลูกไมผลทั้งสองตามชวงอายุของสวน 

2. ชุดขอมูลเชิงตาํแหนง (SpatialPointData) จัดเก็บตําแหนงจุดสํารวจสวนทุเรียน 
จุดสํารวจสวนมังคุด และตําแหนงตลาดรบัซื้อ  ขอมูลจุดสํารวจสวนเปนตําแหนง
ที่ระบุรายละเอียดของสวนแตละสวน โดยการเชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดจากเจาของ
สวน  สําหรับตําแหนงตลาดรับซื้อจะทําการเชื่อมโยงกับรายละเอียดตลาดและ
ชวงเวลาการรบัซื้อ 

Pesonal Geodatabase 
Feature dataset 

Table 

 Relationships ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
และ 

ขอมูลอรรถาธบิาย 

UML Diagram 
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ตารางอรรถาธิบาย 
ขอมูลอรรถาธิบายซึ่งบรรจุในตารางสามารถแบงไดเปน 3 กลุมขอมูล ไดแก 

1. ตารางอรรถาธิบายตําแหนงจุดสาํรวจทุเรียนและมังคุด ประกอบดวยตาราง 
Farmer2Sample เปนตารางเชื่อมโยงระหวางจุดสํารวจ เจาของสวน และขอมูล
รายละเอียดสวนและเจาของสวนอื่นๆ ซึ่งเจาของสวนคนหนึ่งอาจมหีน่ึงสวนหรือ
หลายสวน 
Grower จัดเก็บรายละเอียดเจาของสวน ไดแก ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท 

สําหรับตารางดังตอไปนี้เปนตารางอรรถาธิบายสําหรับจุดสํารวจสวนทุเรียนและสวน
มังคุด โดยใชอักษร “D” และ “M” นําหนาเพื่อระบุรายละเอียดสวนทุเรียนและมังคุด ตามลําดับ 

CropDetail เปนตารางจดัเก็บรายละเอียดสวน ประกอบดวยพันธุและอายขุองพืช 
GeneralData จัดเก็บขอมูลทั่วไปของสวน ไดแก ชือ่ผูสํารวจ ทีมสํารวจ ระวางแผนที่ 
หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
Environment จัดเก็บสภาพแวดลอมของการผลิต ไดแก สภาพภูมิประเทศและ
ลักษณะสภาพฝนซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ และกลุมชุดดินซึ่งเปนขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหเชิงซอนทบั 
CultivationPractices จดัเก็บรายละเอียดสวนและการจัดการ ประกอบดวยขอมูลการ
ใชปุย การใหนํ้า ระยะปลูก ขนาดพื้นที่ และเปาหมายการผลติ 
PestDisease จัดเก็บขอมูลโรคและแมลงที่พบ 
HarvestYield จัดเก็บขอมูลชวงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิต ราคา และลักษณะการขาย 

2. ตารางอรรถาธิบายตําแหนงตลาดรบัซ้ือผลผลิต 
MarketDetail เปนตารางขอมูลเกี่ยวกบัตลาด จดัเก็บขอมูลชื่อเจาของตลาด ที่อยู 
รายละเอียดตลาด ชวงเวลาที่ตลาดรับซื้อ และปริมาณผลผลิตทีต่ลาดรับซื้อได 

3. ตารางอรรถาธิบายแหลงปลกูทุเรยีนและมังคุด 
AreaDetail จัดเก็บผลผลิตทุเรยีนและมังคุดตามชวงอายุพืช และสัดสวนพื้นที่ตาม
ชวงอายุพืช 

ชุดควบคุมความสัมพันธ 
ชุดควบคุมความสัมพันธเปนสวนสําคัญสําหรับโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชิง

วัตถุในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่กับตารางอรรถาธิบาย หรือตาราง
อรรถาธิบายกับตารางอรรถาธิบาย โดยอาศัยเขตขอมูลที่กําหนดเปนตัวเชื่อมโยง ซึ่งอาจมีกฎ
ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง เชน ตําแหนงตลาดรับซื้อกับตารางอรรถาธิบายรายละเอียดตลาด 
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หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือแตละตําแหนงตลาดจะไดรับการอธิบายรายละเอียดไดดวยขอมูล
จํานวน 1 สดมภ กฎความสัมพันธอีกแบบหนึ่งอาจเปนแบบหนึ่งตอหลาย เชน เจาของสวนหนึ่ง
คนอาจมีหลายสวน แตละสวนอาจมีการปลูกทุเรียนอยางนอย 1 พันธุหรือมากกวา เปนตน 

ชุดควบคุมความถูกตองขอมูล 
ชุดควบคุมความถูกตองขอมูลเปนโครงสรางที่ชวยในการลดขนาดการจัดเก็บขอมูลและ

ควบคุมความถูกตองของขอมูลในเขตขอมูลที่มีการกําหนดชุดควบคุม ในแตละชุดควบคุมความ
ถูกตองจะประกอบดวยรหัสและคําอธิบาย เชน StrainValueDomain ประกอบดวยรหัส D1 
หมายถึงทุเรียนพันธุพ้ืนเมือง D2 หมายถึงทุเรียนพันธุหมอนทอง D3 เปนทุเรียนพันธุชะนี เปนตน 

การพัฒนาระบบสนับสนุนแผนยทุธศาสตรการผลิตทุเรยีนและมังคุด 
ระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคุดพัฒนาขึ้นใน

โปรแกรม ArcView 9 ดวยภาษา Visual Basic for Application (VBA) (Chang, 2004; Zeiler, 2001) 
ระบบไดรับการออกแบบใหผูใชในระดับการวางแผน สามารถสืบคน เรียกแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่
ตําแหนงจุดสํารวจทุเรียนและมังคุด ขอมูลพื้นที่แหลงปลูก และตลาดรับซื้อตามสภาพแวดลอม 
ลักษณะการผลิต การเขตกรรม การเก็บเกี่ยวและผลผลิต ราคา และชวงเวลารับซื้อผลผลิต 
นอกจากนี้ระบบยังเอื้ออํานวยใหผูสํารวจขอมูลสามารถทําการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย 
(รูปที่ 3.2) 

 
รูปที่ 3.2 ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคุด 
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เมนูหลัก 
ระบบประกอบดวยเมนูหลัก ไดแก เลือกขอมูลเชิงพ้ืนที่ ขอมูลเชิงพ้ืนที่มังคุด-ทุเรียน 

คนหาขอมูล แกไขขอมูล และการพิมพแผนที่ (รูปที่ 3.3) 

 
รูปที่ 3.3 เมนหูลักของระบบ 

เลือกพื้นที ่
ผูใชสามารถเลือกพื้นที่จากกรอบโตตอบโดยเลือกดูขอมูลทั้งประเทศ ระดับภาค จังหวัด 

อําเภอ หรือตําบล (รูปที่ 3.4) จากนั้นผูใชสามารถตกลงเลือกพื้นที่หรือเลือกที่จะเลือกขอมูล
อางอิงเชิงพ้ืนที่อื่นๆ เชน ตําแหนงหมูบาน โรงเรียน ศาสนสถาน เสนทางน้ํา ถนน เปนตน (รูปที่ 
3.5) เม่ือเลือกพื้นที่และขอมูลพื้นฐานตามตองการแลว แผนที่จะปรากฏบนหนาจอแสดงผล 

 
รูปที่ 3.4 เลือกพื้นที่เปาหมายจังหวัดระยอง 

 
รูปที่ 3.5 เลือกขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ 

ขอมูลเชงิพื้นที่มังคุด-ทุเรียน 
เปนเมนูที่ใชเรียกแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ ตําแหนงสํารวจสวนทุเรียน ตําแหนงสํารวจสวน

มังคุด พ้ืนที่ปลูกทุเรียน-มังคุด และตําแหนงตลาดรับซื้อ ผูใชสามารถเรียกแสดงตําแหนงสํารวจ
สวนทุเรียนและมังคุดไดพรอมกันดวยเมนู ตําแหนงสวนมังคุด-ทุเรียน (รูปที่ 3.6 และ 3.7) 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 5 82 

 
รูปที่ 3.6 พื้นที่ปลูกทุเรียน-มังคุดและตลาดรับซื้อผลผลิตใน จ.ระยอง 

 
รูปที่ 3.7 จุดสํารวจสวนทุเรียนในบริเวณ อ.แกลง จ.ระยอง 
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การคนหาขอมูล 
ระบบแบงการคนหาตามขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ปรากฏ ไดแก คนหาขอมูลเชิงพ้ืนที่ตําแหนง

สํารวจ คนหาขอมูลตลาด และคนหาขอมูลผลผลิตจากแหลงปลูก ซึ่งแตละเมนูมีกรอบโตตอบให
ผูใชกําหนดเงื่อนไขในการคนหาไดดังน้ี 

คนหาขอมูลเชิงพ้ืนที่ตําแหนงสํารวจ ผูใชสามารถสืบคนขอมูลตําแหนงสํารวจสวนทุเรียน
หรือมังคุดตามการกํากับในตัวเลือกชนิดพืช โดยระบบจัดหมวดหมูใหผูใชสามารถคนหาไดตาม
พันธุและสภาพแวดลอม ตามการเขตกรรม ตามผลผลิต และตามการตลาด ผูใชสามารถสราง
เงื่อนไขในการคนหาจากเขตขอมูลและขอมูลตัวอยาง ซึ่งเงื่อนไขการคนหาจะปรากฏอยูในรายการ
ดานลางของกรอบโตตอบ รูปที่ 3.8 แสดงการสืบคนขอมูลโดยมีเง่ือนไขการคนหาทุเรียนพันธุ
หมอนทองและมีผลผลิตเฉลี่ยมากกวา 2,500 กิโลกรัม/ไร 

 
รูปที่ 3.8 การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคนหาตําแหนงสํารวจสวนทุเรียน 

คนหาขอมูลตลาด ผูใชสามารถเลือกการคนหาตลาดที่เปดในเดือนตางๆ เชน ตลาดที่
เปดในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม โดยการเลือกเดือนที่ตลาดเปดทําการซึ่งปรากฏอยูใน
รายการ (รูปที่ 3.9) 
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รูปที่ 3.9 การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคนหาตลาดรับซื้อ 

คนหาขอมูลผลผลิตจากแหลงปลูก ระบบสามารถคนหาแหลงปลูกที่มีผลผลิตสูงโดย
กําหนดเปนเปอรเซ็นตพ้ืนที่ที่ใหผลผลิตสูง ผูใชสามารถกําหนดระดับเปอรเซ็นตที่ตองการ ระบบ
จะทําการสืบคนพื้นที่ที่ใหผลผลิตสูงตามตองการ (รูปที่ 3.10) 

 
รูปที่ 3.10 การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคนหาพื้นที่ท่ีใหผลผลิตสูง 

การคนหาขอมูลตําแหนงสํารวจและตลาดรับซื้อ สามารถแสดงผลได 2 รูปแบบคือ สืบคน
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ และสรางแผนที่จากการสืบคน ผูใชสามารถกําหนดไดจากรายการเลือกบนแถบ
เมนูตอจากเมนูคนหาขอมูล สําหรับขอมูลผลผลิตจากแหลงปลูกสามารถแสดงผลไดเฉพาะใน
รูปแบบของการสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่เน่ืองจากขอจํากัดของการสืบคน รูปที่ 3.11 เปนผลการ
สืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่จากเงื่อนไขการคนหาทุเรียนพันธุหมอนทองและมีผลผลิตเฉลี่ยมากกวา 
2,500 กิโลกรัม/ไร สําหรับผลการสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่ ระบบจะทําการเลือกขอมูลตามเงื่อนไข
การสืบคนและแสดงเสนรอบรูปสีฟาบนตําแหนงที่ตรงตามเงื่อนไข สวนการสรางแผนที่จากการ
สืบคน ระบบจะทําการสรางชั้นขอมูลใหมที่ตรงตามเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด (รูปที่ 3.12) 
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รูปที่ 3.11 ผลการสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่ตามเงื่อนไข 

 
รูปที่ 3.12 ผลการสืบคนขอมูลและสรางแผนที่จากการสืบคนตามเงื่อนไข 
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การแกไขขอมูล 
เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจยังมีขอมูลบางสวนยังไมครบสมบูรณซึ่งอาจมีความ

ตองการในการปรับปรุงขอมูลในภายหลัง จึงไดออกแบบใหผูใชสามารถแกไขขอมูลเจาของสวน
และรายละเอียดของสวนที่ตองการผานกรอบโตตอบซึ่งจะทําการแสดงรายชื่อเจาของสวนทั้งหมด
ในพื้นที่เปาหมาย ผูใชสามารถเลือกชื่อเจาของสวนที่ตองการแกไขจากรายการที่ปรากฏ ซึ่ง
แบงเปนเจาของสวนทุเรียนและมังคุด เพ่ือแกไขขอมูลของสวนนั้นตอไป (รูปที่ 3.13) 

 
รูปที่ 3.13 การคนหาชื่อเจาของสวนเพื่อการแกไขขอมูลสวน 

ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขในการคนรายชื่อเจาของสวนตามพันธุ ตามชื่อผูสํารวจ หรือ
ตามทีมสํารวจ รายการชื่อเจาของสวนจะถูกจํากัดใหลดลงตามเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 

เม่ือผูใชเลือกชื่อเจาของสวนจากรายการขางตนแลวตอบตกลง หนาตางแกไขขอมูลสวน
จะปรากฏขึ้น (รูปที่3.14) หนาตางนี้ประกอบดวยขอมูลรหัสเกษตรกรซึ่งผูใชไมสามารถแกไขได 
ชื่อเกษตรกร และรหัสสวน เน่ืองจากเกษตรกรแตละรายอาจมีสวนจํานวนมากกวา 1 สวน ดังน้ัน 
โปรแกรมจึงอํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือกสวนที่ตองการแกไขจากรายการรหัสสวน 

ขอมูลอรรถาธิบายของแตละสวนไดรับการจัดหมวดหมูเพ่ือการแกไขเปน 7 หมวด ไดแก 
รายละเอียดทั่วไป ขอมูลสวน สภาพแวดลอม การเขตกรรม ปญหาโรค-แมลง ผลผลิต และขอมูล
เจาของสวน ตามลําดับ เม่ือผูใชตองการแกไขขอมูลหมวดใด สามารถคลิกเลือกหมวดเพื่อแสดง
ขอมูลและแกไข รูปที่ 3.14 เปนตัวอยางการเลือกแกไขขอมูลในหมวดรายละเอียดทั่วไปของสวน 
D2060419 ที่มีนายเกลีย พุทธเรือ เปนเจาของ ประกอบดวยขอมูลพันธุทุเรียนพันธุกระดุม อายุ 
20 ป อยูในชวงอายุมากกวา 10 ป ผูใชสามารถแกไขขอมูล เชน อายุทุเรียนโดยคลิกไปที่ชอง
ขอความ อายุ และแกไขขอมูลใหเปนไปตามตองการ หรือ เลือกรายการ ชวงอายุ เพ่ือแกไขชวง
อายุของพืช เปนตน จากนั้นคลิกปุม บันทึก เพ่ือยืนยันและบันทึกการแกไขขอมูล 
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รูปที่ 3.14 การแกไขขอมูลรายละเอียดทั่วไปสวนทุเรียน 

สวนของเกษตรกรบางรายอาจมีการปลูกพืชมากกวา 1 พันธุ ผูใชสามารถเพิ่มพันธุ
ทุเรียนที่เกษตรกรอาจปลูกเพ่ิมหรือมีการสํารวจไมครบถวนโดยการคลิกปุม เพ่ิม โปรแกรมจะทํา
การเรียงรายชื่อพันธุทุเรียนที่ปรากฏอยูในชุดควบคุมขอมูลของฐานขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหผูใชเลือกพันธุที่ตองการเพิ่มและใสขอมูลอายุและชวงอายุพันธุพืชดังกลาวตามรูปที่ 3.15 
จากนั้นคลิกปุมบันทึกเพ่ือยืนยันและบันทึกขอมูล ตามลําดับ 

ขอมูลบางหมวดมีจํานวนขอมูลมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดการสับสนระหวางการแกไขขอมูล 
จึงไดออกแบบใหผูใชเลือกหมวดยอยได เชน หมวดการเขตกรรม รูปที่ 3.16 แบงหมวดยอยของ
การเขตกรรมออกเปน 5 หมวดยอย ไดแก การใสปุย การใหนํ้า ระบบการปลูก ขนาดพื้นที่ปลูก 
และเปาหมายการผลิต ภายในหมวดยอยจะประกอบดวยขอมูลในเขตขอมูลตางๆ กัน ตัวอยาง
เปนการเลือกแกไขขอมูลระบบการปลูก ซึ่งประกอบดวยเขตขอมูลดังรูปที่ 3.17 
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รูปที่ 3.15 การเพิ่มขอมูลรายละเอียดทั่วไปของสวน 

 
รูปที่ 3.16 การแกไขขอมูลหมวดการเขตกรรม 

รูปที่ 3.17 แสดงขอมูลดานระบบพืชของสวนทุเรียนที่ตองการแกไข ขอมูลบางเขตขอมูล
ไดรับการควบคุมความถูกตองโดยโครงสรางแบบ Domain ของฐานขอมูล เชน ระบบการปลูก 
ดังน้ันผูใชสามารถเลือกระบบการปลูกไดจากรายการที่ปรากฏในชองรายการได สําหรับขอมูลที่มี
ลักษณะเปนอรรถาธิบาย ผูใชสามารถพิมพขอความลงในชองขอความที่ตองการ จากนั้นจึงคลิก
ปุม บันทึก เพ่ือบันทึกการแกไขขอมูล 
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รูปที่ 3.17 รายละเอียดขอมูลการเขตกรรมดานระบบการปลูก 

รูปแบบการแกไขขอมูลมีลักษณะคลายกันในทุกหมวดขอมูล อยางไรก็ตามการบันทึก
ขอมูลจะทําการบันทึกแยกสวนกันในแตละหมวดเพื่อปองกันความผิดพลาดในการบันทึก ดังน้ัน 
ผูใชจึงควรแกไขและบันทึกขอมูลในแตละหมวดตามลําดับ 

การพิมพแผนท่ี 
เม่ือผูใชตองการพิมพแผนที่ ระบบจะแสดงภาพรางของแผนที่ที่ตองการพิมพ ผูใชสามารถ

กําหนดขนาดกระดาษ แนวกระดาษ และคุณสมบัติการพิมพไดตามความตองการ ระบบจะทาํการ
พิมพแผนที่ทางเครื่องพิมพที่เชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู (รูปที่ 3.18) 

 
รูปที่ 3.18 ภาพกอนพิมพและการกําหนดการพิมพแผนที่ 
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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 

สรุป 
ระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคุดเปนระบบที่

รวบรวมผลการสํารวจภาคสนามพื้นที่ปลูกทุเรียนและมังคุดทั่วประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการ
จัดทําแผนแมบทระยะสั้นและระยะปานกลางของพืชเศรษฐกิจของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการสราง
ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุสวนบุคคลและเรียกใช
งานผานระบบที่พัฒนาขึ้นจากชุดโปรแกรม ArcView 9  มีสวนติดตอกับผูใชงานเปนภาษาไทย 
ระบบสามารถเรียกแสดงแผนที่ คนหา สรางแผนที่ใหมตามการคนหา การพิมพแผนที่ และมี
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกใหผูใชทํางานบนแผนที่ไดสะดวก ระบบยังมีสวนของการแกไข
ขอมูลที่รองรับการเพิ่มเติมและแกไขขอมูลอรรถาธิบายของสวนในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนใน
การติดตามระบบการผลิตมังคุดและทุเรียนและจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนที่ของพืชดังกลาวใหสมบูรณขึ้น
พรอมที่จะสนับสนุนการวางยุทธศาสตรการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งสองตอไป 
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