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คํานํา 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 6 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 74/47 ลงวันที่ 3 เมษายน 2547 

โครงการวิจัยระยะที่ 6 ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ โครงงานที่ 1 การ
พัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต ซึ่งใหชื่อวา ความรู
ชุดดินไทย และโครงงานที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ ที่
เรียกวา AgZone 3.0 รายงานฉบับนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ 
ทั้งในแงแนวคิด วิธีการศึกษา และผลิตผลจากโครงการวิจัย ซึ่งมีทั้งฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
โปรแกรมเรียกใชและประมวลผล และเวบไซตที่สาธารณชนสามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนได 
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รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 6 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 74/47 ลงวันที่ 3 เมษายน 2547 

โครงการวิจัยระยะที่ 6 ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ โครงงานที่ 1 การ
พัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต ซึ่งมีผลผลิตที่สําคัญ
คือเวบไซต ความรูชุดดินไทย และโครงงานที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืช
เศรษฐกิจรายพันธุ มีผลลัพธที่สําคัญคือโปรแกรมที่มีชื่อวา AgZone 3.0 รายงานฉบับนี้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ ทั้งในแงแนวคิด วิธีการศึกษา และผลิตผล
จากโครงการวิจัย ซึ่งมีทั้งฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเรียกใชและประมวลผล และเวบไซต
ที่สาธารณชนสามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนได 

เวบไซต ความรูชุดดินไทย เปนแหลงรวบรวมและจัดการองคความรูอันเกิดจากผลงาน
ดานการสํารวจและจําแนกชุดดินในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการมาตลอดระยะ
เวลานานกวา 30 ป นอกจากจะใหความรูแกประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
แลว นักวิชาการและนักศึกษาทางดานปฐพีศาสตรจะไดประโยชนจากการสืบคนฐานขอมูลชุดดิน 
เพ่ือดูรายละเอียดของสถานที่และสภาพทั่วไปของบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง คําอธิบายโปรไฟลดิน 
อนุกรมวิธานของชุดดินจัดตั้ง สมบัติทางเคมีและฟสิกสของแตละชั้นดิน ตลอดจนความเหมาะสม
ในการใชประโยชนทางดานการเกษตรและทางดานวิศวกรรมของแตละชุดดินที่กรมพฒันาทีด่นิได
ทําการสํารวจและจําแนกมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสืบคนฐานขอมูลรายงานวิจัย
เก่ียวกับชุดดินที่เปนตัวแทนของกลุมชุดดิน การสืบคนอาจใชเงื่อนไขชื่อชุดดิน ชนิดพืช หรือคํา
สําคัญที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดรายงานที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเวบไซตน้ีจึงบรรลุ
วัตถุประสงคในการเผยแพรผลงานดานการสํารวจ จําแนก และจัดการชุดดินหรือกลุมชุดดินที่
สําคัญของประเทศไทย ในขณะนี้เวบไซตไดรับการติดตั้งที่เซอรฟเวอรของกรมพัฒนาที่ดินและเปด
ใหผูเขาชมเรียบรอยแลวที่ http://www.ldd.go.th/dinthai/ 

โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการออกแบบใหสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินสําหรับการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ โปรแกรมนี้มีความแตกตางจากโปรแกรม AgZone 2.0 เปนอยางมาก 
กลาวคือทํางานบนระบบภูมิสารสนเทศ ArcView 9 หรือ ArcMap 9.0 ขึ้นไป ใชฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศการใชประโยชนที่ดินที่จัดทําลาสุดในป 2546 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ใชขอบเขตการ
ปกครองและเขตพื้นที่ชลประทานฉบับปรับปรุงใหม ใชกฎเกณฑการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ
ผลิตพืชเศรษฐกิจแตกตางจาก AgZone 2.0 โดยอาศัยขอมูลความตองการดานทรัพยากรที่ดินของ
พืชรายพันธุที่ไดมีการปรับปรุงขึ้นใหมโดยกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือประเมินระดับความเหมาะสมเชิง
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กายภาพของที่ดิน นอกจากนี้ยังใชขอมูลผลผลิตพืชรายพันธุที่ไดจากการสํารวจทั่วประเทศเพื่อ
กําหนดเขตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชรายพันธุเหลานั้น โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการ
พัฒนาใหอยูในรูปแบบไฟล Dynamic Library Link (.dll) จึงมีความสะดวกในการนําไปใชรวมกับ 
ArcView 9 โดยสามารถผนวกเปนเครื่องมือชวยการวิเคราะหใน ArcView 9 ทําใหผูใชสามารถใช
โปรแกรม AgZone 3.0 รวมกับเครื่องมืออื่นของ ArcView 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถดังน้ี 
 อํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมายไดตั้งแตระดับประเทศ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต จังหวดั อําเภอ ถึงตําบล 

 อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือกชนิดพืชและพนัธุพืชที่ตองการจดัเขตการ
ใชทีด่ินพืชเศรษฐกิจรายพนัธุ 

 ใชในการประเมินคุณภาพที่ดินและระดบัความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 เปลี่ยนแปลงชวงคาในแตละชั้นความเหมาะสมของคณุภาพที่ดินตามความ
ตองการของพชืแตละพันธุ 

 เปลี่ยนแปลงคาถวงน้ําหนกัของกลุมคณุภาพทีด่ิน ปจจัยวินิจฉัย และสมบัติที่ดิน
ที่ใชเปนปจจยัวินิจฉัยยอย 

 แสดงแผนที่รายคุณภาพทีด่ินและระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 แสดงชั้นขอมลูเชิงพ้ืนที่อางอิงที่จดัเก็บไวในฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ เชน ขอบเขตการ
ปกครอง ถนน ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน ตลาดรับซื้อผลิตผล เปนตน 

 แสดงชั้นขอมลูจุดสํารวจผลผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ พรอมขอมูลตนทุนการ
ผลิตและผลตอบแทนของแปลงสํารวจ 

 จัดเขตการผลติพืชเศรษฐกจิรายพันธุทั้งแบบเฉพาะพันธุพืชและรวมทุกชนิดและ
พันธุพืช 

 เปลี่ยนแปลงคาลาํดับความสําคัญและผลผลิตเปาหมายสําหรับพืชเศรษฐกจิ       
รายพันธุ เพ่ือใชจดัเขตการใชทีด่ินพืชเศรษฐกิจแบบรวมทุกพันธุพืชทั่วประเทศ 

 ทํางานรวมกบัระบบภูมิสารสนเทศในการแสดงผลในรปูแผนที่บนหนาจอภาพ 
และพิมพเปนแผนทีต่ามการออกแบบเฉพาะของผูใช 
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โครงการที่  2 

ระบบสนับสนนุการจดัเขตการใชทีด่ิน 
พืชเศรษฐกิจรายพันธุ 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 

เมธี เอกะสิงห  เฉลิมพล สําราญพงษ  ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 
ชาฤทธิ์ สุมเหม  ประภัสสร พนัธสมพงษ  และ วรวีรุกรณ วีระจิตต 

คํานํา 
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการสํารวจและประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุสําหรับ

สินคาเกษตรเพื่อการสงออก 12 ชนิดทั่วประเทศสําหรับปการผลิต 2545/2546 เพ่ือกําหนดพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สามารถชี้แนะใหเกษตรกรมีการใช
เทคโนโลยีดานการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม นํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก และไดจัดทําเปนเอกสารทาง
วิชาการ ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจที่ใชในการประเมินตนทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตเพื่อประกอบการวิเคราะหความเหมาะสมดานกายภาพและการจัดเขตการใช
ที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ (จันทรเรียง และคณะ, 2547; เจียมใจ และคณะ, 2547; ชวเลิศ และ
คณะ, 2547; พิมพิลัยและจันทรเรียง, 2547; พันธ และคณะ, 2547) เน่ืองจากขอมูลดังกลาวยังไม
อยูในรูปที่เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพที่ดิน ดังน้ันโครงการนี้จึงไดออกแบบเพื่อสราง
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) สําหรับขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่จําเปนในการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีขีดความสามารถวิเคราะหขอมูล
การผลิตในลักษณะเชิงพลวัต กลาวคือผูใชสามารถกําหนดพื้นที่ พืชรายพันธุ ความตองการของ
พืชดานคุณภาพที่ดิน คาถวงน้ําหนักที่ใชสําหรับสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยหรือกลุม
ปจจัยที่ใชในการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถระบุผลผลิต
เปาหมายและลําดับความสําคัญของพืชเศรษฐกิจที่จะนํามาจัดเขตการใชที่ดิน ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในดานขอมูลที่ดิน เปาหมายการผลิต และลําดับความสําคัญของพืชรายพันธุที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรการผลิตพืชเศรษฐกิจเปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

วิธีการ 
กรอบแนวคดิ 
กระบวนการทํางานเพื่อจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุประกอบดวยหลาย

ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 2.1 ขั้นตอนแรกสุดเปนการเลือกพื้นที่เปาหมาย ระบุชนิดพืชและความ
ตองการของพืชรายพันธุ จากนั้นเปนการสรางหนวยแผนที่และสมบัติของหนวยแผนที่กอนที่จะ
วิเคราะหความเหมาะสมเชิงกายภาพ (FAO, 1976) ของแตละหนวยแผนที่แบบอัตโนมัติโดยใช
โปรแกรม AgZone 3.0 ที่ทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ ArcGIS 9.0 ดังกลาวจะทําหนาที่จัด
เขตการผลิตพืชทั้งแบบเฉพาะพันธุพืชและรวมทุกพันธุพืชที่ระบุไวในขั้นตอนแรก กอนจะแสดงผล
เปนแผนที่ตอไป 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 54 

 
รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการจัดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 

พืชเศรษฐกิจรายพันธุ 
พืชเศรษฐกิจเปาหมายในโครงการนี้มี 12 ชนิด ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยง

สัตว ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง ยางพารา ลําไย ทุเรียน กาแฟ ออยโรงงาน ปาลมนํ้ามัน และ
สับปะรด แตละชนิดมีการระบุพันธุที่จะทําการจัดเขตการผลิตทั่วประเทศไวอยางชัดเจนดังปรากฏ
ในตารางที่ 2.1 ดังน้ันจึงมีประเภทการใชประโยชนที่ดิน (Land Utilization Type, LUT) ที่จะตอง
ทําการวิเคราะหรวมทั้งส้ิน 23 ประเภท ซึ่งแตละประเภทมีความตองการดานทรัพยากรที่ดิน 
(Land Use Requirement, LUR) ไดแก ปจจัยดานการผลิตพืช การจัดการ และการอนุรักษดิน ดัง
รายละเอียดในคูมือการจําแนกระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจรายพันธุ (พันธ, 
2547) ขอมูล LUR เหลานั้นจะใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพที่ดินและความเหมาะสมเชิง
กายภาพของแตละหนวยแผนที่ทั่วประเทศสําหรับพืชทั้ง 23 พันธุที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการ
สํารวจผลผลิตเฉลี่ยในระดับ S1 และ S2 
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ตารางที่ 2.1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินที่ใชในการจัดเขตการผลิตจําแนกตามชนิดและพันธุพืช 
รายชื่อพืช กลุมพันธุ รายชื่อพืช กลุมพันธุ 
ขาวนาป ขาวดอกมะลิ105;  กข6;  สันปาตอง; ขาวตาแหง17; 

เหลืองประทิว123; ปทุมธานี1 
ยางพารา RRIM600 

ขาวนาปรัง ปทุมธานี1 ปาลมน้ํามัน Tenera 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซี.พี.888; รอยัลซีด ลําไย อีดอ 
ถั่วเหลือง สจ.4;  เชียงใหม3 ทุเรียน หมอนทอง 
มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร 50; ระยอง72; ระยอง90 กาแฟ โรบัสตา 
ออยโรงงาน อูทอง1;  K84_200; F134 สับปะรด ปตตาเวีย 

การสรางฐานขอมูลหนวยแผนที่ท่ีดิน (Land Mapping Unit, LMU) 
ในการประเมินคุณภาพที่ดินจําเปนตองมีหนวยแผนที่เพ่ือการประเมิน ซึ่งประกอบดวย

ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายที่เชื่อมโยงกันระหวางหนวยแผนที่กับสมบัติที่จะนํามาใช
เปรียบเทียบและประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามคูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ (บัณฑิตและคํารณ, 2542) ซึ่งใชกรอบการประเมินคุณภาพที่ดินตามรายงานของ FAO 
(1976) 

ขอบเขตของหนวยแผนที่เพ่ือการประเมินคุณภาพที่ดินไดจากการวิเคราะหเชิงซอนทับ
ระหวางขอมูลกลุมชุดดิน การใชที่ดิน พ้ืนที่เขตชลประทาน ขอมูลในสวนที่ไมสามารถนํามาใช
ประโยชนในการทําการเกษตรได เชน พ้ืนที่ลาดชันสูง (slope complex) แมนํ้า ทะเลสาบ พ้ืนที่ที่
มีสภาพเปนหิน และพื้นที่ในเขตปาไมที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน จะไมนับเปน LMU และไมไดรับ
การประเมินคุณภาพที่ดิน 

ภายในชั้นขอมูลดังกลาวไดจัดเก็บหมายเลขกํากับหนวยแผนที่ (MU_ID) เพ่ือเชื่อมโยงไป
ยังขอมูลสมบัติของดินและภูมิอากาศ ชนิดการใชที่ดิน และแหลงนํ้าชลประทาน (รูปที่ 2.2) 

สมบัติของกลุมชุดดินประเมินจากตารางอรรถาธิบายสมบัติของชุดดินตัวแทนที่จัดเก็บ
ลักษณะทั่วไปของชุดดินตัวแทน (RepresentativePedon) สมบัติเคมีและฟสิกสชั้นดินบนและลาง 
(CompositeProperties) โดยมีโดเมน (Domain) เพ่ือควบคุมความถูกตองของการนําเขาและ
จัดเก็บขอมูล (รูปที่ 2.3) 
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รูปที่ 2.2 ผัง UML ของฐานขอมูลหนวยแผนที่ดินเพื่อการประเมินความเหมาะสม  
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รูปที่ 2.3 ผัง UML ชุดขอมูลสมบัติชุดดินตัวแทนและโดเมนสําหรับควบคุมความถูกตองของขอมูล 
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รูปที่ 2.3 (ตอ) ผัง UML ชุดขอมูลสมบัติชุดดินตัวแทนและโดเมนสําหรับควบคุมความถูกตองของขอมูล 
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แตละ LMU จะเชื่อมโยงกับสมบัติของที่ดิน (Land Characteristic, LC) ซึ่งประกอบดวย
สมบัติทางกายภาพและเคมีของชุดดินตัวแทน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน (Rainfall) และ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (Temperature) ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนไดจากการ
ประมาณคาเชิงพ้ืนที่ (Spatial interpolation) จากขอมูลที่บันทึก ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 
จํานวน 629 สถานีสําหรับขอมูลน้ําฝน และ 214 สถานีสําหรับขอมูลอุณหภูมิ โดยวิธี Thin Plate 
Spine (Hutchinson, 1996) แลวคํานวณคาสรุปจากฟงกชัน Summarize Zone ใน ArcView 9 
เพ่ือใชเปนขอมูลเฉลี่ยสําหรับแตละ LMU 

นอกจากนี้ LMU ยังมีความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่งกับตารางจัดเก็บคาถวงน้ําหนักกลุม
ปจจัยวินิจฉัย (LQGroupWeight) คาถวงน้ําหนักปจจัยวินิจฉัย (FactorWeight) คาถวงน้ําหนักปจจัย
วินิจฉัยยอย (LQWeight) รวมทั้งคําอธิบายปจจัยวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน (LandQuality, LQ) และความ
ตองการดานคุณภาพที่ดินสําหรับพืชในระดับความเหมาะสมตางๆ (Land Use Requirement, LUR) 
ขอมูลอรรถาธิบายตางๆ ไดรับการออกแบบใหมีโดเมนเพื่อควบคมุชวงคาของขอมลูเพือ่ความถกูตอง
ในการนําเขาขอมูล (รูปที่ 2.4) 
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รูปที่ 2.4 ผัง UML ของตารางอรรถาธิบายอื่นๆ เพื่อการประเมินคุณภาพที่ดิน 
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การพัฒนาโปรแกรมจัดเขตการใชท่ีดนิพืชเศรษฐกิจรายพันธุ  (AgZone 3.0) 
เน่ืองจากการจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจรายพันธุอยางอัตโนมัติมีหลายขั้นตอนและตอง

อาศัยฟงกชันที่มีอยูใน ArcGIS ในการประมวลผล อาจเกิดความยุงยากและเกิดขอผิดพลาดใน
การจัดการไฟลผลลัพธ ดังน้ันจึงไดพัฒนาโปรแกรมเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการ 
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนไฟลชนิด .dll (Dynamic Link Library) ซึ่งสามารถเพิ่มเขาไปใน 
ArcMap ในลักษณะ Customized Toolbars ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชไดสะดวก ผูใชสามารถเลือก
พ้ืนที่ กําหนดชนิดและพันธุพืช เปลี่ยนแปลงจํานวนและชนิดของปจจัยที่กําหนดคุณภาพที่ดิน 
และคาถวงน้ําหนักไดตามตองการ หลังจากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล จัดเก็บระดับความ
เหมาะสม และวิเคราะหเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ พรอมทั้งมีสวนโตตอบกับผูใชเพ่ือเรียกแสดงผลการ
วิเคราะหเปนแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ การจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุมีขั้นตอน
การทํางานที่สําคัญคือ 

การประเมนิระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

การประเมินระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพใชหลักการของ FAO ซึ่งไดรับการดัดแปลง
ใหเหมาะสมกับประเทศไทยตามคูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (บัณฑิตและ
คํารณ, 2542) โดยโปรแกรมจะเรียก LC ของแตละ LMU มาทําการวิเคราะห โดยเทียบสมบัติของ
ที่ดินกับชวงคาที่แตละพืชรายพันธุตองการสําหรับแตละชั้นความเหมาะสม โปรแกรมจะอํานวย
ความสะดวกใหผูใชสามารถกําหนดคาถวงน้ําหนักได 3 ระดับคือ 

1. ระดับกลุมของคุณภาพทีด่ิน ซึ่งประกอบดวย 
 คุณภาพที่ดินที่สงผลกระทบตอผลผลิตพชื 
 คุณภาพที่ดินที่สงผลกระทบตอการจัดการเพื่อผลิตพชื 
 คุณภาพที่ดินที่สงผลกระทบตอความเสือ่มโทรมของทรัพยากรที่ดนิ 

2. ระดับปจจยัวินิจฉยัคณุภาพทีด่ิน 
3. ระดับสมบัติของทีด่ินทีใ่ชเปนปจจัยวินิจฉัยยอย 

การประเมินระดับความเหมาะสมดําเนินการโดยใชวิธีการที่อธิบายไวอยางละเอียดใน 
บัณฑิตและคํารณ (2542) 
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การจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

โปรแกรม AgZone 3.0 สามารถจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจรายพันธุได 2 รูปแบบ 
1. เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุแบบเฉพาะพันธุพืช 

การวิเคราะหเพ่ือจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุแบบเฉพาะพันธุพืชดําเนินการ
โดยใชหลักการที่กําหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ดังผังการดําเนินงานในรูปที่ 2.5 ถึง 2.7 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุแบงออกเปน 3 เขต ไดแก เขต Z-I หมายถึงเขตที่
เหมาะสมดี เขต Z-II เปนเขตเหมาะสมปานกลาง และ Z-III เปนเขตที่มีศักยภาพแตยังไมไดใชปลูก
พืชเศรษฐกิจเปาหมาย สวนพื้นที่นอกเขตพืชเศรษฐกิจประกอบดวย เขต N-Z1 เปนพื้นที่นอกเขตพืช
เศรษฐกิจ ที่ดินมีความเหมาะสมระดับ S1 และอยูหางจากตลาดรับซื้อเกิน 50 กิโลเมตร และ N-ZII 
เปนพื้นที่นอกเขตพืชเศรษฐกิจ ที่ดินมีความเหมาะสมระดับ S2 และอยูหางจากตลาดรับซื้อเกิน 50 
กิโลเมตร 

ดังน้ัน พ้ืนที่เพาะปลูกจะถูกจัดเปนเขตใดขึ้นอยูกับระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของ
ที่ดิน การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน (ใชปลูกพืชเปาหมายอยูหรือไม) และระยะทางจากตลาดรับ
ซื้อผลิตผล นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับวาเปนกลุมพืชชนิดใด หากเปนขาวนาปและขาวนาปรัง 
โปรแกรมจะดําเนินการจัดเขตตามรูปที่ 2.5 แตถาเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง 
ยางพารา ลําไย ทุเรียน และกาแฟ จะแบงเขตตามผังในรูปที่ 2.6 ถาเปนกรณีออยโรงงาน ปาลม
นํ้ามัน และสับปะรด ผังการวิเคราะหเพ่ือแบงเขตดําเนินการตามรูปที่ 2.7 

N

ขาวนาป ขาวนาปรัง

S1 S2

< 50 กม.< 50 กม.

พืชปจจุบัน พืชปจจุบัน

Z-IZ-IIIN-Z1 Z-II N-ZII

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใชไมใช
ใช

ใช ใช

S3, N N

ขาวนาป ขาวนาปรัง

S1S1 S2S2

< 50 กม.< 50 กม.

พืชปจจุบัน พืชปจจุบัน

Z-IZ-IZ-IIIN-Z1 Z-II N-ZII

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใชไมใช
ใช

ใช ใช

S3, N

 
รูปที่ 2.5 หลักการกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉพาะขาวนาปและขาวนาปรัง 
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NS1

ขาวโพดเล้ียงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง 
ยางพารา ลําไย ทุเรียน กาแฟ 

S2

< 50 กม.< 50 กม.

พืชปจจุบัน พืชปจจุบัน

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใช
ไมใช ใช

ใช ใช

Z-IZ-IIIN-Z1 Z-II N-ZIIZ-III

S3, N NS1S1

ขาวโพดเล้ียงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง 
ยางพารา ลําไย ทุเรียน กาแฟ 

S2S2

< 50 กม.< 50 กม.

พืชปจจุบัน พืชปจจุบัน

ไมใช

ใช

ไมใช

ไมใช
ไมใช ใช

ใช ใช

Z-IZ-IIIN-Z1 Z-II N-ZIIZ-III

S3, NS3, N

 
รูปที่ 2.6 หลักการกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง ยางพารา 

ลําไย ทุเรียน และกาแฟ 

S1, S2

ออยโรงงาน ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด 

พืชปจจุบัน

Z-I Z-III

ใช

ไมใช

50-100 กม.< 50 กม.

Z-II

<100 กม.

N-Z

ไมใช

ใช

S3, N NS1, S2

ออยโรงงาน ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด ออยโรงงาน ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด 

พืชปจจุบัน

Z-I Z-III

ใช

ไมใช

50-100 กม.50-100 กม.< 50 กม.< 50 กม.

Z-II

<100 กม.

N-Z

ไมใช

ใช

S3, N N

 
รูปที่ 2.7 หลักการกําหนดเขตออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน และสับปะรด 
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2. เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุแบบรวมทุกพันธุพืช 
การกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรวมทุกพันธุพืชดําเนินการหลังจากที่ไดกําหนด

เขตเฉพาะพืชแลว ตามหลักแลวหนวยแผนที่หน่ึงๆ สามารถถูกจัดใหเปนเขต Z-I ไดมากกวาหนึ่ง
พืชหรือพันธุพืช ดังน้ันจึงจําเปนตองกําหนดลําดับความสําคัญและพื้นที่เปาหมายของพืชหรือพันธุ
พืช กลาวคือพันธุพืชที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกจะไดรับการจัดใหอยูในพื้นที่เขต Z-I ของพันธุ
น้ันกอน แลวจึงจัดสรรพื้นที่เขต Z-II, Z-III, N-Z1และ N-ZII ตามลําดับ เม่ือสะสมพ้ืนที่ไดครบ
เปาหมายแลว จึงทําการจัดสรรพื้นที่ใหกับพันธุพืชที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับจนครบ
จํานวนพันธุพืชและพื้นที่เปาหมายของแตละพืช โดยในทางปฏิบัติจํานวนพื้นที่จัดสรรใหพืชหนึ่งๆ 
อาจไมเทากับจํานวนพื้นที่เปาหมายพอดี เน่ืองจากโปรแกรมไดรับการออกแบบใหทําการจัดเขต
การใชที่ดินพืชเศรษฐกิจพืชรวมทุกพันธุแบบพลวัต กลาวคือผูใชสามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญและพื้นที่เปาหมายไดตามประสงค ดังน้ันจะมีการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ใหมทุกครั้งโดย
อาศัยฟงกชันของ ArcView 9 เม่ือมีการกําหนดลําดับความสําคัญและพื้นที่เปาหมายใหม การ
เลือกพื้นที่เพ่ือจัดสรรใหกับพืชหรือพันธุพืช จะดําเนินการทีละ LMU จนครบพื้นที่ เม่ือรวมจํานวน
เน้ือที่แลวจะไดพ้ืนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจใกลเคียงกับพื้นที่เปาหมายที่ผูใชระบุ 

เน่ืองจากแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทําขึ้นเปนแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินรายชนิดพืช ไมใชรายพันธุพืช การกําหนดเขตการผลิตพืชรายพันธุจึงดําเนินการ
โดยอาศัยขอมูล 3 แหลงเปนกรอบแนวคิดคือ  

 ผลผลิตของพชืรายพันธุบนที่ดินทีมี่ความเหมาะสมระดบั S1 และ S2 สรุปจาก
รายงานการสาํรวจผลผลิตพืชรายพันธุของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 2.2) 

 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิตพืชรายพันธุของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ภาคผนวกรูปที่ 1-รปูที่ 12) 

การกําหนดคาลําดับความสําคัญตั้งตนของพืชรายพันธุ เริ่มจากการหามูลคาเฉลี่ยตอไร
ของพืชแตละพันธุจากรายงานจุดสํารวจผลผลิตพืชรายพันธุของกรมพัฒนาที่ดิน (รูปที่ 2.3) ในแต
ละขอบเขตของสํานักงานพัฒนาที่ดินที่มีอยู 12 เขตทั่วประเทศ (ภาคผนวกรูปที่ 1-รูปที่ 12) พันธุ
พืชที่ใหมูลคาเฉลี่ยตอไรสูงสุดจะไดรับการจัดลําดับความสําคัญสูงสุด อยางไรก็ตาม ผูใชอาจ
เรียงลําดับความสําคัญไดใหมตามความเหมาะสมจากหนาตางจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

เน่ืองจากในการสํารวจผลผลิตพืชรายพันธุไดมีการวางแผนใหจํานวนจุดสํารวจตกอยูใน
พ้ืนที่เพาะปลูกที่สําคัญของพืชรายพันธุอยูแลว จึงอาจใชสัดสวนของจุดสํารวจในแตละเขตพัฒนา
ที่ดิน (ตารางที่ 2.2) และพื้นที่ที่ไดจากการจัดเขตพืชรายพันธุในขั้นตอนขางบนเพื่อประมาณคาตั้ง
ตนของผลผลิตรวมของพันธุพืชเปาหมายทั้งประเทศ อยางไรก็ตาม หากผูใชมีขอมูลผลผลิต
เปาหมายที่แมนยํากวานี้ ผูใชสามารถระบุคาผลผลิตเปาหมายในโปรแกรม AgZone 3.0 ได 
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ตารางที่ 2.2 ผลผลิตของพืชรายพันธุบนที่ดินที่มีความเหมาะสมระดับ S1 และ S2 
ชนิดพืช พันธุพืช ผลผลิตเฉลี่ยระดับ S1 

(กก./ไร) 
ผลผลิตเฉลี่ยระดับ S2 

(กก./ไร) 
คาถวงน้ําหนัก
ตั้งตน 

กข6 500 400 0.21 
ขาวดอกมะลิ105 320 290 0.31 
ขาวตาแหง17 490 440 0.01 
ปทุมธานี60 500 400 0.39 
เหนียวสันปาตอง 440 390 0.02 

ขาวนาป 

เหลืองประทิว123 370 330 0.03 
ขาวนาปรัง ปทุมธานี1 700 600 - 

เชียงใหม3 240 150 0.41 ถั่วเหลือง 
สจ.4 230 140 0.58 
ซี.พี.888 880 550 0.49 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
รอยัลซีด 840 520 0.50 
เกษตรศาสตร50 5,000 3,000 0.79 
ระยอง72 5,000 3,000 0.03 

มันสําปะหลัง 

ระยอง90 5,000 3,000 0.16 
F134 14,000 9,000 0.37 
K84-200 14,000 9,000 0.44 

ออย 

อูทอง1 14,000 9,000 0.18 
สับปะรด ปตตาเวีย 7,000 4,400 1.00 
ลําไย อีดอ 1,800 1,200 1.00 
ทุเรียน หมอนทอง 1,700 1,000 1.00 
ปาลมน้ํามัน Tenera 3,200 2,000 1.00 
กาแฟ โรบัสตา 250 200 1.00 
ยางพารา RRIM600 265 150 1.00 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน 

หลังจากที่ไดผลผลิตเปาหมายรายพันธุแลว โปรแกรม AgZone 3.0 จะดําเนินการ
วิเคราะหโดยเลือกพื้นที่ในเขต Z-I กอน การคํานวณพื้นที่ทําไดโดยอาศัยขอมูลผลผลิตตอไรของ
พืชรายพันธุในตารางที่ 2.2 หากรวมผลผลิตดังกลาวแลวยังนอยกวาผลผลิตเปาหมาย จึงจะทํา
การเลือกพื้นที่ในเขต Z-II และZ-III จนมีจํานวนผลผลิตรวมกันแลวเทากับหรือใกลเคียงกับผลผลิต
รวมที่ไดจากการประมาณคาผลผลิตเปาหมายของพืชรายพันธุน้ัน จากนั้นจึงทําการจัดเขตการใช
ที่ดินสําหรับพันธุพืชที่ลําดับความสําคัญรองลงมาจนครบทั้ง 22 พันธุที่ปรากฏในตารางที่ 2.3 
โดยไมรวมขาวนาปรังซึ่งปลูกตางฤดูกับพืชอื่น จึงไมแกงแยงพ้ืนที่เพาะปลูกกับพืชอื่น 
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ตารางที่ 2.3 มูลคาเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจรายพันธุและคาลําดับความสําคัญตั้งตน 
ชนิดพืช พันธุพืช มูลคาเฉลี่ย* 

(บาท/ไร) 
คาลําดับความสําคัญตั้งตน 

กข6 3,814 16 
ขาวดอกมะลิ105 3,549 17 
ขาวตาแหง17 2689 21 
ปทุมธานี60 3,260 18 
เหนียวสันปาตอง 4,172 13 

ขาวนาป 

เหลืองประทิว123 2,689 22 
ขาวนาปรัง ปทุมธานี1 3,500 - 

เชียงใหม3 4,126 14 ถั่วเหลือง 
สจ.4 4,007 15 
ซี.พี.888 3,165 20 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
รอยัลซีด 3,194 19 
เกษตรศาสตร50 4,191 12 
ระยอง72 5,100 10 

มันสําปะหลัง 

ระยอง90 4,423 11 
F134 5,903 7 
K84-200 5,665 8 

ออย 

อูทอง1 5,398 9 
สับปะรด ปตตาเวีย 13,817 3 
ลําไย อีดอ 18,462 2 
ทุเรียน หมอนทอง 19,805 1 
ปาลมน้ํามัน Tenera 7,335 6 
กาแฟ โรบัสตา 7,394 4 
ยางพารา RRIM600 7,361 5 

* ท่ีมา: รายงานจุดสํารวจผลผลิตพืชรายพันธุ กรมพัฒนาที่ดิน 
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ผลการศึกษา 

ขีดความสามารถของโปรแกรม AgZone 3.0 
โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถดังน้ี 

 อํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมายไดตั้งแตระดับประเทศ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต จังหวดั อําเภอ ถึงตําบล 

 อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือกชนิดพืชและพนัธุพืชที่ตองการจดัเขตการ
ใชทีด่ินพืชเศรษฐกิจรายพนัธุ 

 ใชในการประเมินคุณภาพที่ดินและระดบัความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 เปลี่ยนแปลงชวงคาในแตละชั้นความเหมาะสมของคณุภาพที่ดินตามความ
ตองการของพชืแตละพันธุ 

 เปลี่ยนแปลงคาถวงน้ําหนกัของกลุมคณุภาพทีด่ิน ปจจัยวินิจฉัย และสมบัติที่ดินที่
ใชเปนปจจัยวนิิจฉัยยอย 

 แสดงแผนที่รายคุณภาพทีด่ินและระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 แสดงชั้นขอมลูเชิงพ้ืนที่อางอิงที่จดัเก็บไวในฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ เชน ขอบเขตการ
ปกครอง ถนน ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน ตลาดรับซื้อผลิตผล เปนตน 

 แสดงชั้นขอมลูจุดสํารวจผลผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ พรอมขอมูลตนทุนการ
ผลิตและผลตอบแทนของแปลงสํารวจ 

 จัดเขตการผลติพืชเศรษฐกจิรายพันธุทั้งแบบเฉพาะพันธุพืชและรวมทุกชนิดและ
พันธุพืช 

 เปลี่ยนแปลงคาลาํดับความสําคัญและผลผลิตเปาหมายสําหรับพืชเศรษฐกจิราย
พันธุ เพ่ือใชจดัเขตการใชทีด่ินพืชเศรษฐกจิรายพันธุ 

 ทํางานรวมกบัระบบภูมิสารสนเทศในการแสดงผลในรปูแผนที่บนหนาจอภาพ 
และพิมพเปนแผนทีต่ามการออกแบบเฉพาะของผูใช 

การเขาสูโปรแกรม AgZone 3.0 
เน่ืองจากโปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการพัฒนาใหเปนไฟล .dll ดังน้ันการเขาสู

โปรแกรมมีวิธีการดังน้ี 
1. เปด ArcMap  เลือกเมนู Tools  คลิก Customize 

2. คลิกปุม   Browse ไปที่ไฟล .dll ที่จะตดิตั้ง คลิก Open  ปรากฏเมนู 
“AgZone 3.0: ระบบสนับสนุนการจดัเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ” คลิก 
Check box ปรากฏแถบเครือ่งมือใน ArcView 9 (รูปที ่2.8) 
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รูปที่ 2.8 หนาตางแสดงการเพิ่มโปรแกรม AgZone 3.0 ในรูปเครื่องมือการทํางานใน ArcView 9 

3. เริ่มใชงาน โดยคลิกแถบเครื่องมือ AgZone 3.0: ระบบสนับสนุนการจดัเขตการใช
ที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ โปรแกรมจะเปดเมนูหลักของAgZone 3.0 ดังรูปที่ 2.9 

 
รูปที่ 2.9 เมนูหลักระบบสนับสนุนการจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

การเลือกพื้นที่เปาหมาย 
เม่ือเริ่มใชงานโปรแกรม AgZone 3.0 ผูใชตองเลือกพื้นที่เปาหมาย โดยคลิกในแถบเมนู 

เลือกพื้นที่เปาหมาย ซึ่งจะปรากฏหนาตางการเลือกพื้นที่ดังรูปที่ 2.10 การเลือกพื้นที่สามารถทํา
ไดเปนลําดับชั้นตั้งแตระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ขอบเขตจังหวัด อําเภอ และตําบล ผูใชอาจ
เลือกขอมูลพื้นที่อางอิงเพ่ือแสดงผลรวมกับเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ขอมูลเหลานั้น ไดแก 
ขอบเขตการปกครองระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบล ตําแหนงหมูบาน วัด โรงเรียน พืชเศรษฐกิจ
ปจจุบัน ตําแหนงโรงงาน/ตลาดรับซื้อ เสนทางน้ํา เสนทางคมนาคม ขอบเขตชลประทาน ขอบเขต
ปาไม และจุดสํารวจขอมูลการผลิต 
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รูปที่ 2.10 หนาตางการเลือกพื้นที่เปาหมายและชั้นขอมูลอางอิง 

การประเมิน 

ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
ผูใชสามารถทําการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับพืชรายพันธุโดย

คลิกแถบเมนู ประเมิน>>ความเหมาะสมเชิงกายภาพ (รูปที่ 2.11) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ
ชนิดพืชและพันธุพืชในหนาตางประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพ (รูปที่ 2.12) โดยที่โปรแกรม 
AgZone 3.0 จัดเก็บความตองการดานคุณภาพที่ดินของพืชพันธุตางๆ รวมทั้งส้ิน 104 รายการ 
(รูปที่ 2.13) ตามรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน (พันธ, 2547) เม่ือผูใชตองการเลือกชนิดพืชและ
พันธุพืช เพ่ือทําการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินในพื้นที่เปาหมายที่เลือกไวแลว
ในขั้นตอนกอนนี้ ใหเลือกจาก Check box หนารายชื่อพันธุพืชนั้น สวนพันธุพืชที่มีเครื่องหมาย 

 อยูหนารายชื่อพันธุพืชหมายถึงพืชที่ยังไมมีการกําหนดคาผลผลิตเฉลี่ยระดับ S1 และ S2 ใน
รายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ผูใชสามารถเพิ่มคาผลผลิตระดับ S1 และ S2 เพ่ิมเติมไดโดยคลิกปุม 

 จะปรากฏหนาตางสําหรับเพิ่มหรือแกไขผลผลิตระดับ S1 และ S2 ของพันธุ
พืชที่ตองการ (รูปที่ 2.14) คาผลผลิตระดับ S1 หมายถึงผลผลิตของพืชที่ปลูกบนที่ดินที่มีความ
เหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก และผลผลิต S2 หมายถึงผลผลิตของพืชที่ปลูกบนที่ดินที่มีความ
เหมาะสมในระดับเหมาะสมปานกลาง สําหรับคาผลผลิตที่เทากับ -1 หมายถึงไมมีขอมูล เม่ือ
แกไขขอมูลเรียบรอยแลวเครื่องหมาย  จะถูกปลดล็อคเปน Check box และสามารถทําการ
ประเมินพืชนั้นได จากนั้นโปรแกรมจะนําพันธุพืชที่เลือกไปคนหา LUR ของพันธุพืชดังกลาว แลว
แสดงคา LUR ที่ไดในหนาตางถัดไป 
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รูปที่ 2.11 แถบเมนูการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

 
รูปที่ 2.12 หนาตางแสดงรายการพืชและพันธุพืชที่เลือกเพือ่ประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

 
รูปที่ 2.13 รายการพืชและพันธุตางๆ รวมทั้งสิ้น 104 รายการตามรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รูปที่ 2.14 หนาตางสําหรับแกไขผลผลิตระดับ S1 และ S2 ของพืชรายพันธุ 

รูปที่ 2.15 เปนหนาตางแสดงคาสมบัติของที่ดินที่เปนปจจัยวินิจฉัยทั้งหมดที่ผูใชสามารถ
เลือกใชในการประเมินคุณภาพที่ดิน สมบัติเหลานี้จะแสดงเปน 3 ระดับ ซึ่งระดับแรกเปนกลุมของ
คุณภาพที่ดิน มี 3 หมวด ไดแก 1) ความเหมาะสมดานการผลิตพืช 2) ความเหมาะสมดานการ
จัดการ และ 3) ความเหมาะสมดานการอนุรักษ ระดับที่สอง ไดแก ปจจัยวินิจฉัย เชน ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช เปนตน สวนระดับที่สามเปนสมบัติของที่ดินที่ใชเปนปจจัย
วินิจฉัยยอย เชน สภาพการระบายน้ําของดิน เปนตน การประเมินระดับความเหมาะสมของที่ดิน
สําหรับแตละปจจัยวินิจฉัยใชวิธีการเทียบเคียงคาระหวางสมบัติของที่ดินและความตองการของพืช
รายพันธุและประเมินคาระดับความเหมาะสมใหแบบอัตโนมัติ ตามรายละเอียดในคูมือการ
จําแนกระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจรายพันธุของกรมพัฒนาที่ดิน (พันธ, 2547)  

 
รูปที่ 2.15 หนาตางแสดงคุณสมบัติของที่ดินที่ใหผูใชเลือกในการประเมินระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 72 

ในหนาตางรายการพันธุพืชที่จะถูกประเมิน (รูปที่ 2.15) หากไมตองการประเมินพันธุพืช
ใดที่เลือกไวแลว ผูใชสามารถคลิกเลือกออกไดโดยไมตองกลับไปคลิกที่หนากอนหนา เม่ือคลิกให
เกิดแถบสีนํ้าเงินตรงพันธุพืช กรอบหนาตางดานขวาจะแสดงรายการปจจัยวินิจฉัย (Diagnostic 
factor, FC) สําหรับพันธุพืชนั้นๆ ผูใชสามารถเพิ่มขอมูลชั้นความเหมาะสมและชวงคาในแตละ

ระดับความเหมาะสมใหกับแตละปจจัยวินิจฉัยโดยคลิกปุม  โปรแกรมจะแสดง
หนาตางดังรูปที่ 2.16 เพ่ือใหเลือกระดับความเหมาะสมและกรอกขอมูลคาต่ําสุดและสูงสุดของชั้น
ความเหมาะสมที่ตองการเพิ่มเติม 

 
รูปที่ 2.16 หนาตางสําหรับการเพิ่มชวงคาความเหมาะสมสาํหรับแตละแฟคเตอร (factor) 

ผูใชอาจแกไขชวงคาความเหมาะสมของแตละปจจัยวินิจฉัยไดโดยกดปุมสําหรับการแกไข 
ลบ และเรียกแสดงชวงคาความเหมาะสมตั้งตนสําหรับแตละปจจัย (รูปที่ 2.17) โปรแกรมจะแสดง
หนาตางรายละเอียดของปุมแกไขแตละปุมดังรูปที่ 2.18, 2.19 และ 2.20 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 2.17 ปุมสําหรับแกไข ลบ และเรียกคาตั้งตนของปจจัย เมื่อคลิกชวงความเหมาะสม 
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รูปที่ 2.18 หนาตางสําหรับแกไขชวงคาความเหมาะสมของแตละปจจัยวินิจฉัย 

 
รูปที่ 2.19 หนาตางสําหรับลบปจจัยวินิจฉัย 

 
รูปที่ 2.20 หนาตางสําหรับเรียกแสดงคาตั้งตนของปจจัยวินิจฉัย 

เม่ือผูใชเลือกปจจัยวินิจฉัยชั้นคุณภาพที่ดินแลว โปรแกรมจะแสดงปจจัยวินิจฉัยที่เลือกไว 
พรอมกับแสดงชวงคาของแตละปจจัยที่จัดอยูในแตละชั้นความเหมาะสม (Factor ratings) ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 2.21 

 
รูปที่ 2.21 หนาตางแสดงปจจัยวินิจฉัยและคาถวงน้ําหนักตั้งตน 
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ในขั้นตอนตอไปผูใชจะตองกําหนดคาถวงน้ําหนักแสดงความสําคัญของแตละปจจัย
วินิจฉัย โปรแกรมจะแสดงคาถวงน้ําหนักที่ใชเปนคาตั้งตน (Default) ผูใชสามารถทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม (รูปที่ 2.22) โดยอาศัยความเห็นของผูมีประสบการณหรอืจาก
ผลงานวิจัยใหมที่เกิดขึ้น โดยกดปุม   

การกําหนดคาถวงน้ําหนักสามารถทําไดเปนลําดับชั้น โดยระดับที่ 1 ไดแก การกําหนด 
คาถวงน้ําหนักในระดับกลุมคุณภาพที่ดิน จากนั้นจึงถวงน้ําหนักในระดับปจจัยวินิจฉัย (รปูที ่2.23) 
และตามดวยระดับสมบัติที่ดินที่ใชเปนปจจัยวินิจฉัยยอย (รูปที่ 2.24) 

 
รูปที่ 2.22 หนาตางกําหนดคาถวงน้ําหนักในระดับกลุมคุณภาพที่ดิน 

 
รูปที่ 2.23 หนาตางกําหนดคาถวงน้ําหนักในระดับปจจัยวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน 
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รูปที่ 2.24 หนาตางแสดงคาถวงน้ําหนักที่ใหกับสมบัติท่ีดินที่ใชเปนปจจัยวินิจฉัยยอย 

เม่ือใหคาถวงน้ําหนักเรียบรอยแลว ผูใชกดปุม  (รูปที่ 2.21) 
โปรแกรมจะประมวลผลขอมูลเพื่อจัดระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินในแตละ LMU 
และจัดเก็บผลไวในตารางขอมูล หนาตางทางดานขวามือแสดงเวลาที่ใชในการประมวลผลในแต
ละขั้นตอน (รูปที่ 2.25) 

 
รูปที่ 2.25 หนาตางแสดงกระบวนการทํางานและเวลาที่ใชในการประมวลผลในแตละขั้นตอน 
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การจัดเขตการใชทีด่ินพชืเศรษฐกิจรายพันธุ 

เม่ือผูใชเลือกเมนู ประเมิน>>เขตการใชท่ีดินเฉพาะพันธุพืช (รูปที่ 2.26) โปรแกรมจะ
เปดหนาตางแสดงพันธุพืชที่มีใหเลือก ผูใชสามารถเลือกจัดเขตการใชที่ดินเฉพาะบางพันธุพืชที่
ตองการไดโดยการคลิกเลือก Check box หนารายชื่อพืชที่ถูกประเมินความเหมาะสมทาง
กายภาพมาแลว ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในดานระยะทางจากแหลงรับซื้อ 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงดานการขนสงในอนาคต ผูใชสามารถเปลี่ยนขอกําหนดนี้ใหแตกตาง
จากเกณฑที่กําหนดไวในรูปที่ 2.5, 2.6 และ 2.7 โดยคลิกที่ปุม  จะ
มีหนาตางกําหนดชวงระยะทางจากแหลงรับซื้อเปนกิโลเมตรของแตละเขตใหกรอกตามประสงค 
(รูปที่ 2.27) โปรแกรมจะนําระยะทางที่เปลี่ยนแปลงแกไขใหมไปใชในการวิเคราะหตามหลกัเกณฑ
ดังรูปที่ 2.5, 2.6 และ 2.7 เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลวโปรแกรมจะเริ่มประมวลผลพรอมรายงาน
เวลาที่ใชในแตละขั้นตอนการวิเคราะห (รูปที่ 2.28) ผลลัพธที่ไดจะถูกจัดเก็บในตารางที่เชื่อมกับ
หนวยแผนที่ ซึ่งสามารถเรียกแสดงผลในระบบภูมิสารสนเทศไดสะดวก 

 
รูปที่ 2.26 แถบเมนูการประเมินเขตการใชท่ีดินเฉพาะพันธุพืช  

 
รูปที่ 2.27 หนาตางแสดงรายการพชืที่ตองการจัดเขตการใชท่ีดินและเปลี่ยนขอกําหนดระยะทางจากตลาดรับซื้อ 
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รูปที่ 2.28 กระบวนการทํางานและเวลาที่ใชในการประมวลผลในแตละขั้นตอนของการจัดเขต 

จัดเขตการใชท่ีดินทุกพันธุพืชทั้งประเทศ 
การจัดเขตการใชที่ดินทุกพันธุพืชทั้งประเทศ เริ่มโดยคลิกแถบเมนูจัดเขตการใชที่ดินทุก

พันธุพืชทั้งประเทศ (รูปที่ 2.29) โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูปที่ 2.30 ซึ่งไดแบงออกเปนสอง
สวนคือ สวนบนของหนาตางเปนการเรียงชื่อพันธุพืชตามลําดับความสําคัญในตารางที่ 2.3 ผูใช

สามารถจัดลําดับใหมไดโดยการเลือกพันธุพืชแลวคลิกปุม  หรือ  เพ่ือเลื่อนชื่อพันธุพืช
ขึ้นลง พืชที่อยูบนสุดคือพืชที่มีความสําคัญอันดับแรก ผูใชสามารถแกไขผลผลิตเปาหมายที่
แตกตางจากผลผลิตเปาหมายที่เปนคาตั้งตน (ตารางที่ 2.3) ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยคลิกปุม  เพ่ือกรอกคาสัดสวนของผลผลิตเปาหมายที่ตองการใหเปลี่ยนไป 

สําหรับสวนลางของหนาตางในรูปที่ 2.30 เปนลําดับความสําคัญของเขตการผลิตพืช
สําหรับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต ซึ่งลําดับความสําคัญนี้จะมีความสัมพันธกับรายชื่อ
พันธุพืชในหนาตางสวนบน โดยที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่อยูบนสุดจะมีลําดับความสําคัญ
สูงสุดในแงการเลือกพื้นที่เพ่ือจัดเปนเขตการใชที่ดินสําหรับพันธุพืชนั้น เน่ืองจากมีการปลูกพันธุ
พืชเปาหมายกวางขวางกวาในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตอื่น 

ผูใชสามารถจัดลําดับความสําคัญของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตตางๆ ใหมไดตามตองการ 
โดยคลิกปุมเลื่อนขึ้นลงไดเชนเดียวกับการเลื่อนพันธุพืช  โปรแกรม AgZone 3.0 จะใชขอมูล
เหลานี้ชวยจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรวมพันธุ โดยเริ่มจากพันธุพืชที่มีลําดับความสําคัญ
สูงสุดกอน แลวทําการคนหาหนวยแผนที่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่มี
ลําดับความสําคัญสูงสุดสําหรับพืชนั้นกอน โดยจะเลือกพื้นที่ในเขต Z-I จนหมดกอน ถาพื้นที่ไม
ครบเปาหมายจึงจะคนหาพื้นที่ Z-I ในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่มีลําดับความสําคัญ
รองลงมาตามลําดับจนครบทุกสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ถายังไมครบพื้นที่เปาหมายโปรแกรมจะ
เริ่มเลือกพื้นที่เขต Z-II ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุดและรองลงมาตามลําดับเชนเดียวกับในกรณีการเลือกพื้นที่ในเขต Z-I จนได
พ้ืนที่ครบตามตองการ จากนั้นจึงทําการประมวลผลซ้ําสําหรับพันธุพืชที่มีลําดับความสําคัญ
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รองลงมาจนครบทุกพันธุพืช หนาตางดานลางทางซายในรูปที่ 2.30 เปนสวนที่ใหผูใชกําหนดโซน
ที่ตองการใหโปรแกรมจัดเขตการใชที่ดินใหครบตามผลผลิตเปาหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากพันธุพืชที่มี
ลําดับความสําคัญนอยอาจตองเลือกพื้นที่ถึงโซน N-ZI หรือ N-ZII เพ่ือใหไดครบตามผลผลิต
เปาหมาย อยางไรก็ตาม คาตั้งตนของโปรแกรมจะใหโปรแกรมเลือกโซน Z-I, Z-II และ Z-III 

 
รูปที่ 2.29 แถบเมนูการจัดเขตการใชท่ีดินทุกพันธุพืชทั้งประเทศ 

 
รูปที่ 2.30 หนาตางสําหรับแกไขลําดับความสําคัญของพันธุพืช ผลผลิตเปาหมายของแตละพันธุพืช                  

และลําดับความสําคัญของสํานักงานพัฒนาที่ดินในแงการใชท่ีดินเพื่อผลิตพืชเศรษฐกิจแตละพันธุ 
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เม่ือกําหนดคาที่จําเปนเรียบรอยแลว โปรแกรมจะทําการประมวลผล (รูปที่ 2.31) ผลลพัธ
ที่ไดจะถูกจัดเก็บในตารางอธิบายหนวยแผนที่ ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนที่ไดดังรูปที่ 2.32 

 
รูปที่ 2.31 หนาตางการประมวลผลการจัดเขตการใชท่ีดินทุกพันธุพืชทั้งประเทศ 

 
รูปที่ 2.32 รูปผลลัพธจากการจัดเขตการใชท่ีดินทุกพันธุพืชทั้งประเทศ 
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การแสดงแผนที่ 

การแสดงชัน้คุณภาพทีด่ิน 
ผูใชอาจเรียกผลลัพธของการประมวลผลการจัดชั้นคุณภาพที่ดินไดโดยคลิกเมนู แสดง

แผนที่ >> ชั้นคุณภาพที่ดิน (รูปที่ 2.33) โปรแกรมจะเปดหนาตางใหเลือกชนิดของคุณภาพที่ดิน
ที่ตองการจะแสดงเปนแผนที่ ผูใชสามารถเลือกคุณภาพที่ดินไดครั้งละหนึ่งประเภท และสามารถ
เลือกแสดงแผนที่ชั้นคุณภาพที่ดินเดิมที่จัดเก็บไวพรอมโปรแกรมหรือแผนที่ใหมจากการประเมิน
ของผูใชได (รูปที่ 2.34) ทั้งน้ีโปรแกรมจะนํารายการที่เลือกแสดงไวในสวนของหนาตางทางดาน
ซายมือ พรอมทั้งแสดงผลลัพธเปนแผนที่ ดังตัวอยางการเลือกแสดงแผนที่ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืชสําหรับขาวหอมมะลิ105 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต 3 (รูปที่ 2.35) 

 
รูปที่ 2.33 เมนูเลือกแสดงแผนที่ชั้นคุณภาพที่ดิน 

 
รูปที่ 2.34 หนาตางรายการชั้นคุณภาพที่ดินที่ตองการเลือก 
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รูปที่ 2.35 แผนที่ผลลัพธจากการเลือกแสดงชั้นคุณภาพที่ดินในแงความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
เม่ือเลือกพื้นที่และพันธุพืชเปาหมายแลว ผูใชสามารถเรียกแสดงความเหมาะสมเชิง

กายภาพของพืชพันธุดังกลาวไดโดยคลิกเมนู แสดงแผนที่>> ความเหมาะสมเชิงกายภาพ (รูป
ที่ 2.36) โปรแกรมจะแสดงหนาตางเพื่อใหผูใชเลือกพันธุพืชที่ตองการจะแสดงเปนแผนที่ความ
เหมาะสมเชิงกายภาพ โปรแกรมจะใหผูใชเลือกพันธุพืชและประเภทของแผนที่โดยจะแสดงแผนที่
ชั้นคุณภาพที่ดินที่ติดมากับโปรแกรม (Default) หรือแสดงแผนที่ชั้นคุณภาพที่ดินผลลัพธที่ผูใช
ประมวลผลเอง (รูปที่ 2.37) ซึ่งแผนที่ผลลัพธจากการเลือกแสดงดังรูปที่ 2.38 เปนแผนที่แสดง
ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของขาวหอมมะลิ105 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 สวนรูปที่ 2.39 เปนระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกยางพาราพันธุ 
RRIM600 ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

 
รูปที่ 2.36 เมนูเลือกแสดงแผนที่ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
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รูปที่ 2.37 หนาตางรายการพันธุพืชที่ตองการแสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

 
รูปที่ 2.38 ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับขาวหอมมะลิ105 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 
รูปที่ 2.39 ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับปลูกยางพาราพนัธุ RRIM600 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 83

ผลการจัดเขตการใชทีด่ินพชืเศรษฐกิจรายพันธุ 
ผูใชสามารถเลือกแสดงผลลัพธการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ โดยคลิกเมนู 

แสดงแผนที่ >> เขตการใชท่ีดินรายพันธุ (รูปที่ 2.40) โปรแกรมจะใหผูใชเลือกพันธุพืชและ
ประเภทของแผนที่วาจะแสดงแผนที่การจัดเขตที่ดินที่ติดมากับโปรแกรม (Default) หรือแสดงแผน
ที่การจัดเขตที่ดินใหมอันเปนผลลัพธจากการที่ผูใชประมวลผลเอง (รูปที่ 2.41) ตัวอยางในรูปที่ 
2.42 แสดงแผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวหอมมะลิ105 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 ที่ติดมากับโปรแกรม สวนตัวอยางในรูปที่ 2.43 แสดงแผนที่เขตการผลิต
ยางพาราพันธุ RRIM600 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

 
รูปที่ 2.40 การเลือกเมนูเพื่อแสดงผลการจัดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 

 
รูปที่ 2.41 หนาตางรายการพันธุพืชที่ตองการแสดงเขตการใชท่ีดินรายพันธุ 
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รูปที่ 2.42 เขตการผลิตขาวขาวดอกมะลิ105 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 
รูปที่ 2.43 เขตการผลิตยางพาราพันธุ RRIM600 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

การจัดเขตการใชทีด่ินพชืเศรษฐกิจรวมทุกพันธุทั่วประเทศ 
เม่ือตองการจัดเขตพืชเศรษฐกิจรวมทุกพืช ใหผูใชคลิกเมนู แสดงแผนที่ >> เขตการใช

ท่ีดินทุกพันธุพืช (รูปที่ 2.44) โปรแกรมจะเปดเมนูยอยใหผูใชเลือกประเภทของแผนที่วาจะแสดง
แผนที่ที่ติดมากับโปรแกรม (คาเดิม) หรือแสดงแผนที่ผลลัพธที่ผูใชประมวลผล (คํานวณใหม) ผล
จากการเลือกแสดงดังรูปที่ 2.45 
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รูปที่ 2.44 การเลือกเมนูเพื่อแสดงผลการจัดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจรวมทุกพันธุ 

 
รูปที่ 2.45 ผลการเลือกแสดงแผนที่เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจรวมทุกพันธุท้ังประเทศ 
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สรุปเนื้อท่ี 
เม่ือผูใชเลือกแถบเมนู สรุปเนื้อที่  (รูปที่ 2.46) โปรแกรมจะทําการคํานวณคาเนื้อที่รวม 

(ไร) ของแตละชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินหรือแตละเขตการใชที่ดิน ขึ้นอยูกับชั้น
ขอมูลแผนที่ที่อยูบนสุดของสารบัญแผนที่ (Table of Content, TOC) ทางดานซายของจอภาพ 
หลังจากโปรแกรมคํานวณเสร็จจะจัดเก็บผลลัพธในตาราง พรอมทั้งเพ่ิมตารางผลลัพธเขาไปใน 
TOC ของโปรแกรม ArcView 9 โดยถือวาเปนอีกชั้นขอมูลหนึ่งที่สามารถคลิกเรียกแสดง
รายละเอียดได (รูปที่ 2.47) ผูใชอาจเรียกใชตารางนี้เพ่ือเปนองคประกอบของแผนที่ในขั้นตอน
การออกแบบ Layout และพิมพแผนที่ไดตอไป 

 
รูปที่ 2.46 การเลือกเมนูเพื่อสรุปเนื้อที่สําหรับแผนที่ความเหมาะสมหรือแผนที่เขตการใชท่ีดิน 

 
รูปที่ 2.47 ตารางผลลัพธจากการสรุปเนื้อที่ของเขตการใชท่ีดินที่ถูกเพิ่มเขาไปใน TOC 
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การพิมพแผนท่ี 
หลังจากประเมินความเหมาะสมทางกายภาพหรือจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเสร็จส้ิน 

ผูใชอาจเรียกเครื่องมือการพิมพแผนที่ไดโดยกดปุม  บริเวณดานลางของหนาตางแสดงแผนที่ 
โปรแกรมจะเรียกหนาตางพิมพแผนที่ของ ArcView ออกมา หากผูใชตองการพิมพแผนที่ตามแบบ
สําเร็จ (Template) ที่ไดสรางไวใหใน AgZone 3.0 ใหเลือกเมนู View >> Toolbar >> Layout 
จากนั้นเลือกปุม Change Layout ตามรูปที่ 2.48 จะปรากฏหนาตางเพื่อเลือก Template ที่มีอยูแลว 
โดยใหผูใชคลิกแถบ My Template แลวกดปุม   เพ่ือเลือกชื่อไฟลที่ตองการในโฟลเดอร 
[Install Path]/ AgZone3/Template ซึ่งไฟลที่ชวยการพิมพแผนที่มีใหเลือก 3 ไฟลดังน้ี 

 Template สําหรับพิมพแผนที่ระดับความเหมาะสมเชงิกายภาพของที่ดิน ใหเลือก
ไฟลชื่อ PhysicalSuit_A4 

 Template สําหรับพิมพแผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ ใหเลือกไฟล
ชื่อ CropVarZone_A4 

 Template สําหรับพิมพแผนที่เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรวมทุกพันธุ ใหเลือก
ไฟลชื่อ AllCropZone_A4 

เม่ือเลือกชื่อไฟลตองการไดแลว ใหคลิก Next และ Finish จากนั้นผูใชจะตองกําหนด
ขนาดกระดาษโดยใชเมนู File >> Page and Print Setup เน่ืองจาก Template ที่สรางขึ้นเปน
กระดาษขนาด A4 ใหเลือกกระดาษขนาด A4 และเปนแบบ Landscape จะไดแผนที่พรอมพิมพ
ดังรูปที่ 2.49 แผนที่พรอมสําหรับพิมพเปนแผนที่ที่อยูบนสุดของ TOC หรือแผนที่ที่กําลังเปดไว
บนจอภาพ 

 
รูปที่ 2.48 แถบเครื่องมือแผนที่ของ ArcMap 
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รูปที่ 2.49 แผนที่สําหรับพิมพหลังจากเลือก Template  

เน่ืองจากรูปแบบของแผนที่สําหรับพิมพเปนสวนของ Template ที่เพ่ิมเขามา ผูใชตองทํา
การแกไขสวนตางๆ เพ่ิมเติม ตัวอยางเชน ถาเลือก Template CropVarZone_A4 เพ่ือพิมพแผนที่
จะตองแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของแผนที่ดังน้ี 

สวนของหวัเรื่อง ใหพิมพแกไขชนิดพชืและพันธุพืช ตรงสวนของ พืช พันธุ 
สวนของสัญลักษณ ใหไปที่เมนู Insert >> Legend เลือกไฟลที่กาํลังเปดอยูและ
ตองการแสดงสัญลักษณ ทาํตามขั้นตอนจนเสร็จ 
สวนของตารางสรุปเนื้อที่ เปนการเพิ่มตารางที่ไดสรุปเนื้อที่ไวแลวมาใสในการพิมพ
แผนทีด่วย โดยทาํตามขั้นตอนดังน้ี 
 ในกรณทีี่ยังไมไดเพ่ิมตารางเขามาใน TOC ใหคลิกเลอืกตารางเขามากอน 
จากนั้นไปที่เมนู Tools >> Reports >> Create Report เลือกตาราง จากนั้นเลือก
ชื่อฟลดที่ตองการแสดง (รปูที่ 2.50) 

 ไปที่ tab “Display” กําหนดคา Element – Field Names  (รูปที่ 2.51) ไดแก 
Horizontal Alignment => Center, Spacing => 0, สวน Border และ Font ผูใช
สามารถกาํหนดเองไดเชนเดียวกับสวนอื่นๆ 

 กําหนดคา Fields – Description (รูปที่ 2.52) ไดแก Width => 3.5, สวนสมบัติ
อื่นๆ สามารถกําหนดไดตามผูใช 

 กําหนดคา Fields – AreaRai (รูปที่ 2.53) สามารถกําหนดไดตามผูใชตองการ 
สวนสมบัติอื่นๆ สามารถกําหนดไดตามผูใช 
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รูปที่ 2.50 ตารางที่เลือกและฟลดท่ีตองการแสดงผลเขตการใชท่ีดิน 

 
รูปที่ 2.51 การกําหนดคา Element – Field Names 

 
รูปที่ 2.52 การกําหนดคา Field Description 
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รูปที่ 2.53 การกําหนดคา Field AreaRai 

หลังจากที่กําหนดคาเปนที่พอใจแลว คลิกปุม Generate Report จะปรากฏตารางผลลัพธ
ที่สรางขึ้นดังรูปที่ 2.54 หากไมตองการแกไขสวนใดแลว ใหคลิกปุม Add เพ่ือนําเขาสูแผนที่ตอไป 
ซึ่งผลลัพธแสดงดังรูปที่ 2.55 

 
รูปที่ 2.54 ตารางผลลัพธจากการคลิกปุม Generate Report 

ตารางที่ถูกเพ่ิมเขาไปในแผนที่สําหรับพิมพจะมีขนาดเล็ก ผูใชสามารถขยายตารางใหมี
ขนาดพอดีกับชองที่ไดเตรียมไวแลว เพ่ือใหมีขนาดที่เหมาะสมกับการพิมพแผนที่ ดังแผนที่
ผลลัพธในรูปที่ 2.56 
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รูปที่ 2.55 ตารางผลลัพธในแผนที่สําหรับพิมพ 

 
รูปที่ 2.56 แผนที่สําหรับพิมพ 

ในการกําหนดตารางกริดบนแผนที่ ผูใชสามารถปรับขนาดระยะหางไดโดยคลิกขวาที่
แผนที่ แลวเลือก Properties ในหนาตาง Data Frame Properties ไปที่แถบ Grids เลือก 
Properties ปรากฏหนาตาง Reference System Properties เลือก tab “Intervals” ใหกําหนดคา 
X และ Y Axis Interval โดยกําหนดหนวยเปนเมตรตามระบบพิกัด UTM ดังรูปที่ 2.57 

ขั้นตอนสุดทายคือการพิมพแผนที่ ใหไปที่เมนู File >> Print จะไดแผนที่ตามตองการ 
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รูปที่ 2.57 หนาตางสําหรับกําหนดคาระยะหางเสนกริด 

ขอเสนอแนะ 
โปรแกรม AgZone 3.0 นอกจากใชในการจัดเขตการใชที่ดินของพืชเศรษฐกิจรายพันธุแลว 

ความสามารถของโปรแกรมในดานความยืดหยุนในการกําหนดคาตางๆ ที่ใชในการประเมิน
คุณภาพที่ดินตามกรอบการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (1976) ยังเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงชวงคาที่ใชสําหรับระดับความเหมาะสมของคุณภาพดินตอการผลิตพืชรายพันธุทีไ่ดจดัทาํ
เปนคูมือไวแลว (พันธ, 2547) โดยทําการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Cross-validation) ระหวาง
ผลลัพธที่ไดจากการเปลี่ยนคาปจจัยวินิจฉัยคุณภาพที่ดินบางคา เชน เปลี่ยนชวงคาปริมาณน้ําฝน
ในแตละชั้นความเหมาะสม แลวใหโปรแกรมวิเคราะหระดับความเหมาะสมของที่ดินอันเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นําผลลัพธที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาผลผลิตจริงที่ไดจากพืชราย
พันธุจนกระทั่งคาที่ไดสอดคลองกัน การวิเคราะหดังกลาวจะชวยในการปรับปรุงชวงคาความ
เหมาะสมสําหรับคุณภาพที่ดินแตละประเภทในการจัดเขตการใชที่ดินรายพันธุในอนาคต 

ขอเสนอแนะอีกประการหนึ่งที่จะทําใหการจัดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจราย
พันธุแมนยําขึ้น คือ การจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินรายพันธุพืช ซึ่งเปนงานที่ตองการ
ทรัพยากรสูงเพ่ือสนับสนุนงานภาคสนาม แตผลลัพธที่ไดจะเปนองคความรูที่สําคัญในการวาง
แผนการใชที่ดิน สําหรับในโครงการปจจุบันตองอาศัยขอมูลจากแผนที่การใชประโยชนที่ดินราย
พืชและจากขอมูลจุดสํารวจเพื่อใชเปนเกณฑในการจัดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชรายพันธุ ทําให
ขอมูลไมแมนยําเทาการใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินรายพันธุพืช 
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สรุป 
โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการออกแบบใหสนับสนุนการจัดเขตที่เหมาะสมสําหรับการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ โปรแกรมนี้มีความแตกตางจากโปรแกรม AgZone 2.0 เปนอยางมาก 
กลาวคือทํางานบนระบบภูมิสารสนเทศ ArcView 9 ขึ้นไป ใชฐานขอมูลภูมิสารสนเทศการใช
ประโยชนที่ดินที่จัดทําลาสุดในป 2546 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ใชขอบเขตการปกครองและเขตพื้นที่
ชลประทานฉบับปรับปรุงใหม ใชกฎเกณฑการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับผลิตพืชเศรษฐกิจ
แตกตางจาก AgZone 2.0 โดยอาศัยขอมูลความตองการดานทรัพยากรที่ดินของพืชรายพันธุที่ได
มีการปรับปรุงขึ้นใหมโดยกรมพัฒนาที่ดินเพื่อประเมินระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
นอกจากนี้ยังใชขอมูลผลผลิตพืชรายพันธุที่ไดจากการสํารวจทั่วประเทศเพื่อกําหนดเขตที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชรายพันธุเหลานั้น โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการพัฒนาใหอยูใน
รูปแบบไฟล Dynamic Library Link (.dll) จึงมีความสะดวกในการนําไปใชรวมกับ ArcView 9 โดย
สามารถผนวกเปนเครื่องมือใชงานของ ArcView 9 ทําใหผูใชสามารถใชโปรแกรม AgZone 3.0 
รวมกับเครื่องมืออื่นของ ArcView 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาคผนวก: ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิตพืชรายพนัธุ 

 
รูปที่ ภ.1 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ขาวนาป รายพันธุ 
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รูปที่ ภ.2 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ขาวนาปรัง รายพันธุ 
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รูปที่ ภ.3 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ขาวโพดเลี้ยงสัตว รายพันธุ 
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รูปที่ ภ.4 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ออย รายพันธุ 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 99

 
รูปที่ ภ.5 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต มันสําปะหลัง รายพันธุ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 100 

 
รูปที่ ภ.6 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต สับปะรด รายพันธุ 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 101

 
รูปที่ ภ.7 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ถ่ัวเหลือง รายพันธุ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 102 

 
รูปที่ ภ.8 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ยางพารา รายพันธุ 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 103

 
รูปที่ ภ.9 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ปาลมน้ํามัน รายพันธุ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 104 

 
รูปที่ ภ.10 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต กาแฟ รายพันธุ 



ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ 105

 
รูปที่ ภ.11 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ลําไย รายพันธุ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 106 

 
รูปที่ ภ.12 ตําแหนงและความหนาแนนของจุดสํารวจผลผลิต ทุเรียน รายพันธุ 




