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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานทรัพยากรทางเกษตรเปนขอมูลที่จําเปนในโครงการบูรณาการและการ

วางแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ขอมูลเหลานี้ไดรับการพัฒนาจากหลาย
หนวยงานหรือองคกร แตยังขาดระบบบูรณาการขอมูลที่อํานวยความสะดวกตอผูใช ตั้งแตขั้นตอน
การนําเขาขอมูลไปจนถึงการวิเคราะหและแสดงผลรวมกัน เพ่ือใหผูทํางานในโครงการบูรณาการ
ตลอดจนผูตัดสินใจในระดับวางนโยบายใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันโครงการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานทรัพยากรดิน นํ้า สําหรับระบบการผลิต
พืชหลัก ในพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ
เชียงราย  (2) สรางระบบการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและ
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรน้ํา เพ่ือใชในการสรางภาพสถานการณจําลอง (Scenarios) และ
วิเคราะหผลกระทบจากสถานการณเหลานั้นในแงผลิตภาพและการใชทรัพยากรการเกษตร  และ 
(3) พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งสามารถนําเขาประมวลผล วิเคราะหและแสดงผลลัพธ
เปนขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจใน
งานเชิงบูรณาการระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัด 

การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ไดแก ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐาน 

ดิน ระบบชลประทาน เครือขายลุมนํ้า สําหรับฐานขอมูลระบบการผลิตพืชไดจากการบูรณาการ
ระหวางโครงการนี้และโครงการอื่นในเครือขาย ครส.ลานนา ไดแก โครงการ “การจําแนกระบบ
นิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน” โครงการ “ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ดินและน้ําชลประทาน” และโครงการ “องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล” ในการ
จัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศไดใชหลักการของการสรางผัง UML (Unified Modeling Language) 
เพ่ือจัดทําโครงสราง (Schema) ของฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายเพื่อจัดเก็บและ
เรียกใชงานในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) 
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ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐานเปนฐานขอมูลอางอิงพ้ืนฐานสําหรับชั้นขอมูลตางๆ ในระบบภูมิสารสนเทศ 

รวมทั้งใชในการวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอื่น ชั้นขอมูลที่จัดอยูในกลุมน้ี ไดแก ขอบเขตการ
ปกครอง หมูบาน ถนน วัด โรงเรียน และสถานที่สําคัญอื่น 

ทรัพยากรดิน 
ฐานขอมูลดินไดจากการนําขอมูลชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินมาจัดทําโครงสรางฐานขอมูล

ภูมิสารสนเทศใหม ประกอบดวย (1) ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจัดเก็บขอบเขตของบริเวณที่สํารวจพบ
กลุมชุดดินแตละประเภทและจุดเก็บตัวอยางดินที่เปนวัตถุที่อางอิงตําแหนงได  (2) ชุดขอมูลดิน 
ใชในการจัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายของขอมูลกลุมชุดดินและชุดดินตัวแทน (3) ตารางกํากับความ
ถูกตอง เพ่ือชวยตรวจสอบการนําเขาขอมูลดิน (4) ชุดความสัมพันธระหวางขอมูลดิน ที่จัดเก็บ
ความสัมพันธระหวางตารางอรรถาธิบายขอมูลดินและขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

ทรัพยากรน้ํา 
สําหรับขอมูลทรัพยากรน้ําประกอบดวย (1) ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานอุทกวิทยา ซึ่ง

จัดเก็บทางน้ํา โครงขายลําน้ํา และเครือขายลุมนํ้าที่จัดทําเปนลําดับชั้นและใหรหัสกํากับลุมนํ้า
ตามระบบ Pfafstetter เพ่ือสะดวกในการเรียกใชและวิเคราะหเชิงพ้ืนที่รวมกับชั้นขอมูลอื่น และ 
(2) ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศระบบชลประทาน ซึ่งรวบรวมและจัดทําใหมเพ่ือใหครอบคลุมระบบ
ชลประทานที่จําแนกตามประเภทแหลงนํ้าและระบบชลประทานขนาดใหญ กลาง เล็ก ฝาย อาง
เก็บน้ํา สูบน้ําดวยไฟฟา และบอบาดาล 

เครือขายลุมน้ํา พัฒนาขึ้นโดยออกแบบโครงสรางฐานขอมูลดวย UML จากนั้นจึงสราง
ชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้าและขอมูลอุทกวิทยาแบบอัตโนมัติใน GIS จากแบบจําลองความ
สูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation model, DEM) รวมกับชั้นขอมูลเสนทางน้ําและแหลงนํ้าอางอิงใน
มาตราสวน 1:50,000 โดยอาศัยระบบ Pfafstetter ผลการจําลองขอบเขตลุมนํ้ายอยพบวาสามารถ
ทําใหเกิดลุมนํ้าได 8 ลําดับชั้น โดยนับรวมลําดับชั้นลุมนํ้าหลัก ลุมนํ้าสาขา และลุมนํ้ายอยภายใน
ลุมนํ้าอีก 6 ระดับ หนวยลุมนํ้าที่เล็กที่สุดเริ่มตนที่คาสะสมน้ําที่จุดรวมน้ํามากกวา 500 กริดเซลล 
อยางไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกในการเรียกใชและการตั้งชื่อลุมนํ้าใหสอดคลองกับชื่อที่ปรากฏใน
แผนที่ภูมิประเทศจึงไดจัดเก็บรวมทั้งหมด 4 ลําดับชั้น ลุมนํ้าที่ไดจากการจําลองดังกลาวสามารถ
อางอิงถึงกันไดจากการกําหนดรหัสดวยหมายเลข 0 ถึง 9 เรียงตอกันตามลําดับชั้น ผลดังกลาวทํา
ใหเกิดชื่อเฉพาะสําหรับแตละลุมนํ้ายอย ซึ่งเปนขอสนเทศสําหรับการอธิบายบทบาทและตําแหนง
ลุมนํ้าในเชิงเปรียบเทียบ สําหรับระบบที่พัฒนาขึ้นใชขีดความสามารถในการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่
และการวิเคราะหระบบเครือขายใน ArcGIS ทําใหสามารถผลิตซ้ําไดอยางเปนระบบ และสามารถ
จัดทําขอมูลสมบัติของลุมนํ้ายอยไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่รวมกับชั้นขอมูล DEM การใช
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ประโยชนที่ดิน หมูบาน และระบบชลประทาน ซึ่งไดจัดเก็บเปนขอมูลอรรถาธิบายของชั้นขอมูล
เชิงพ้ืนที่ลุมนํ้า ฐานภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าดังกลาวนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร ดังเชนการระบุพื้นที่ถูกรบกวนบริเวณตนน้ําหรือการระบุ
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดความขัดแยงดานการใชนํ้าทางเกษตรในพื้นที่ปลายน้ํา 

นอกจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าที่ผลิตไดแลว ผลจากการพัฒนาวิธีการ
สรางและใหรหัสลุมนํ้าตามระบบ Pfafstetter ยังทําใหสามารถผลิตโปรแกรมจัดลําดับชั้นและ
วิเคราะหเครือขายลุมนํ้าหรือโปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed) ในรูปแบบไฟล DLL (Dynamic 
Link Library) สําหรับใชใน ArcMap ที่ประกอบดวย Spatial Analyst Extensions ซึง่ชวยอาํนวยความ
สะดวกและประหยัดเวลาเมื่อตองทําการสรางฐานขอมูลลุมนํ้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด และ
ชวยวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ขององคประกอบตางๆ ของลุมนํ้า ทั้งน้ีเพ่ือการจําลอง
สถานการณที่อาจเปนประโยชนตองานสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการลุมนํ้า 

ระบบชลประทาน ประกอบดวยขอมูลโครงการชลประทานขนาดใหญและกลาง ขอมูล
ตําแหนงฝายและอางเก็บน้ํา นําเขาจากแผนที่และรายงานของกรมชลประทาน ขอมูลสถานีสูบน้ํา
ดวยพลังไฟฟาซึ่ ง นําเขาจากแผนที่ และรายงานของกรมพัฒนาและสง เสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขอมูลบอบาดาลที่ไดรับการอนุเคราะหจากกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลเหลานี้ไดทําการนําเขา 
ตรวจสอบ และจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ไดทําการเชื่อมโยงแหลงนํ้า
ชลประทานเขากับพื้นที่เพาะปลูกในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห
ผลตอบแทนจากการใชนํ้าสําหรับการเพาะปลูกในแตละพื้นที่ ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ใชนํ้าชลประทานอันจะเปนประโยชนตอการวางแผน บริหาร และจัดการทรัพยากรน้ําในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

การพัฒนาระบบการวเิคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
งานวิจัยนี้ไดผลิตโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ 5 โปรแกรมซึ่งมีขนาดและ

วัตถุประสงคแตกตางกันแตมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกันคือ ทํางานโดยอาศัยการเขียน
โปรแกรมที่เรียกใชวัตถุ (ArcObject) ที่บรรจุอยูในระบบภูมิสารสนเทศ ArcMap ใหมีสวนโตตอบ
กับผูใชและการแสดงผลเปนภาษาไทย โปรแกรมดังกลาวคือ 

 โปรแกรมจดัลําดับชั้น ใหรหัสกํากับลุมนํ้า และวิเคราะหลุมนํ้า (L-Wshed) 
 โปรแกรมประเมินผลิตภาพการใชนํ้าชลประทานเชิงพ้ืนที ่(WaterPro) 
 โปรแกรมประเมินคุณภาพที่ดินอยางตอเนื่องแบบอัตโนมัติ (FuzzySuit) 
 โปรแกรมประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของทีด่นิ (EconSuit) 
 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบรกิาร (รสทก.) 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง ง 

โปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed) โปรแกรมนี้สามารถจําลองขอบเขตและ
จัดลําดับชั้นลุมนํ้าแบบอัตโนมัติ พรอมฟงกชันการใหรหัสกํากับลุมนํ้า โปรแกรมนี้เปนไฟลชนิด 
DLL (Dynamic Link Library) สําหรับใชในระบบภูมิสารสนเทศ ArcMap ที่มีโปรแกรมเสริม 
Spatial Analyst Extensions ผนวกไวแลว L-Wshed จะชวยอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา
เม่ือตองการสรางฐานขอมูลลุมนํ้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด โปรแกรมนี้ยังมีเครื่องมือที่ชวย
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางส่ิงที่ปรากฏเปนรูปราง (Features) ในลุมนํ้า เชน ชวย
วิเคราะหแหลงกําเนิดตะกอนของอางเก็บน้ําเปาหมาย วิเคราะหหาลุมนํ้ายอยที่อาจเปนแหลง
มลพิษที่รวบรวม ณ ตําแหนงที่กําหนดในทางน้ํา หรือระบุลําน้ําที่รวบรวมตะกอนหรือมลพิษจาก
จุดเฉพาะที่กําหนดบนพื้นที่ เปนตน 

โปรแกรม WaterPro (Water Productivity) เปนโปรแกรมที่ใชฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ระบบ
ชลประทาน ภูมิอากาศ และระบบการปลูกพืช เพ่ือคํานวณและสรางแผนที่การใชนํ้าของระบบพืช
ของแตละหนวยแผนที่ซึ่งไดมาจากการบูรณาการผลลัพธของโครงการในกลุม ครส.ลานนา 
โปรแกรมสามารถนําผลการประเมินคุณภาพที่ดินของโปรแกรมที่จะกลาวตอไป มาคํานวณผลิตภาพ
ของการใชนํ้าของพืชในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือระบุผลิตภาพการใชทรัพยากรน้ําของที่ดินในระดับโครงการ
ชลประทาน โซนสงนํ้า และคลองสงนํ้า ขึ้นอยูกับขอมูลการวัดน้ําตนทุนที่แตละโครงการ
ชลประทานมีการจัดเก็บไว นอกจากนี้ยังสรางภาพเหตุการณจําลองในแงปริมาณการใชนํ้าและ
ผลิตภาพในการใชนํ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตนทุนและการใชประโยชนที่ดิน ทําใหเห็น
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไดเปนอยางดี 

โปรแกรม FuzzySuit (Fuzzy Land Suitability) เปนระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบคา
ตอเนื่องในดานกายภาพ โดยยึดหลักการประเมินตามกรอบแนวทางของ FAO และไดมีการ
ดัดแปลงใหสามารถคิดคาดัชนีคุณภาพที่ดิน และคํานวณระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของพชื
เศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 

โปรแกรม EconSuit (Economic Land Suitability) ไดรับการพัฒนาเพื่อใชในการ
วิเคราะหความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจทางเศรษฐกิจเพื่อประเมิน
ผลตอบแทนจากการใชที่ดิน ทั้งระบบพืชเดี่ยวหรือเปนระบบพืชที่มีการปลูกมากกวาหนึ่งครั้งใน
รอบป ทําใหสามารถแสดงผลตอบแทนการใชที่ดินอยางเปนระบบในรอบระยะเวลา 1 ปที่ทําการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถสรางภาพเหตุการณจําลองจากทางเลือกในการใชที่ดิน
ตามเงื่อนไขตางๆ ซึ่งผูใชหรือผูตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดการใชที่ดินหรือระบบการใช
ที่ดินที่มีอยูในฐานขอมูลตามนโยบายการใชที่ดินและทรัพยากรทางเกษตรที่แตกตางกัน เพ่ือสราง
เปนแผนที่ผลลัพธที่เกิดจากนโยบายดังกลาว อันจะทําใหเห็นภาพอนาคตของการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินและผลกระทบตอผลิตภาพของที่ดิน ทําใหสามารถใชขอมูลดังกลาวในการสนับสนุน
การตัดสินใจไดอยางมีหลักการ 



บทสรุปผูบริหาร จ

ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.) 
เปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการวิจัยนี้ เน่ืองจากทําหนาที่บูรณาการชั้นขอมูลทั้งหมดใน
โครงการนี้ รวมทั้งขอมูลและผลการวิเคราะหรวมกันระหวางโครงการในกลุมโครงการ ครส.
ลานนา ระบบ รสทก. ไดรับการออกแบบใหเปนระบบ “เปด” กลาวคือมีความยืดหยุนในการจัด
ชั้นขอมูลเปนกลุมตามหัวขอเรื่องและการนําเขาชั้นขอมูลที่มีความหลากหลาย ผูใชสามารถนําเขา 
แสดงผล และวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท จุด เสน และพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ พรอมทั้ง
แสดงสัญลักษณและคําอธิบายสัญลักษณ ดังน้ันจึงสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นๆ 
ในอนาคต โดยไมจําเปนตองเสียเวลาออกแบบสัญลักษณของขอมูลเชิงพ้ืนที่ใหม ผูใชสามารถ
กําหนดชื่อฟลดเปนภาษาไทยได ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการสื่อสารกับผูใชงานในการประชุม
รวมกัน ในกรณีที่ผูใชตองการเชื่อมตารางเพิ่มเติมเขากับขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ืออธิบายรายละเอียด
เพ่ิมเติม สามารถกําหนดตารางและฟลดในการเชื่อมตอเขาดวยกันตามตองการ 

ระบบ รสทก. มีเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชที่ไมมีพ้ืนฐานการใชงานระบบ 
GIS  ทําใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรเกษตรเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ โดยการบูรณาการขอมูลผานระบบ รสทก. ระบบยังชวยสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่จาก
ขอมูลอรรถาธิบาย เพ่ือใหการใชขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรทางการเกษตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริการในระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสวนสืบคนขอมูลอรรถาธิบาย ผูใชสามารถกําหนดชั้นขอมูลที่จะสืบคน รวมทั้งตาราง
อรรถาธิบายทั้งที่เปนตารางเดี่ยวและตารางขอมูลสัมพันธที่ไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพ
ในการนําเขาและแกไขขอมูลใหทันสมัย  รสทก. สามารถแสดงขอมูลเปนแผนภาพประเภทตางๆ 
ทําใหแสดงผลและสื่อความหมายกับผูใชไดทุกระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงผูวางนโยบาย จึงทํา
ใหชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการจัดการทรัพยากรทางเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูใชสามารถพิมพแผนที่ที่ยืดหยุนตามการออกแบบของตนเอง นอกจากนี้ 
รสทก. ยังสามารถเชื่อมตอกับโปรแกรมการวิเคราะหที่กลาวมาแลวขางตน เม่ือโปรแกรมดังกลาว
วิเคราะหผลเปนแผนที่แลว ผูใชสามารถนําผลการวิเคราะหเขามาแสดงรวมกับชั้นขอมูลอื่นใน รส
ทก. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในงานเชิงบูรณาการตอไป 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
Note
หน้า ฉ ว่าง



บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานทรัพยากรดิน นํ้า 
สําหรับระบบการผลิตพืชหลัก ในพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย รวมทั้งสรางระบบการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรดินและประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรน้ํา  และพัฒนาระบบบูรณาการขอมูล
เชิงพ้ืนที่ซึ่งสามารถนําเขา ประมวลผล วิเคราะหและแสดงผลลัพธขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิง
ปริมาณในรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในงานเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
หรือกลุมจังหวัด 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ไดแก ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐาน 
ดิน ระบบชลประทาน เครือขายลุมนํ้า และฐานขอมูลระบบการผลิตพืชซึ่งไดจากการบูรณาการ
ผลลัพธระหวางโครงการนี้และโครงการอื่นในเครือขาย ครส.ลานนา ในการจัดทําฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศไดใชหลักการของการสรางผัง UML (Unified Modeling Language) เพ่ือจัดทํา
โครงสราง (Schema) ของฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายเพื่อจัดเก็บและเรียกใชงานใน
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) 

งานวิจัยนี้ไดผลิตโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ 5 โปรแกรมซึ่งมีขนาดและ
วัตถุประสงคแตกตางกันแตมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกันคือ ทํางานโดยอาศัยการเขียน
โปรแกรมที่เรียกใชวัตถุ (ArcObject) ของระบบภูมิสารสนเทศ ArcMap ใหมีสวนโตตอบกับผูใช 
และการแสดงผลเปนภาษาไทย โปรแกรมดังกลาวคือ โปรแกรมจัดลําดับชั้น ใหรหัสกํากับลุมนํ้า 
และวิเคราะหลุมนํ้า (L-Wshed) โปรแกรมประเมินผลิตภาพการใชนํ้าชลประทานเชิงพ้ืนที่ 
(WaterPro) โปรแกรมประเมินคุณภาพที่ดินอยางตอเนื่องแบบอัตโนมัติ (FuzzySuit) โปรแกรม
ประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (EconSuit) และระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.) 

รสทก. เปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการวิจัยนี้ เน่ืองจากทําหนาที่บูรณาการชั้น
ขอมูลทั้งหมดในโครงการ รวมทั้งขอมูลและผลการวิเคราะหรวมกันระหวางโครงการในกลุม ครส.
ลานนา ระบบ รสทก. ไดรับการออกแบบใหเปนระบบ “เปด” กลาวคือ มีความยืดหยุนในการจัด
ชั้นขอมูลเปนกลุมตามหัวขอเรื่องและในการนําเขาชั้นขอมูลที่มีความหลากหลาย ผูใชสามารถ
นําเขา แสดงผล และวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท จุด เสน และพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ 
พรอมทั้งแสดงสัญลักษณและคําอธิบายสัญลักษณ ดังน้ันจึงสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลเชิง
พ้ืนที่อื่นๆ ในอนาคต โดยไมจําเปนตองเสียเวลาออกแบบสัญลักษณของขอมูลเชิงพื้นที่ใหม ผูใช
สามารถกําหนดชื่อฟลดเปนภาษาไทยได ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการสื่อสารกับผูใชงานในการ
ประชุมรวมกัน ผูใชอาจเชื่อมตารางเพิ่มเติมเขากับขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดตามตองการ 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง ซ 

รสทก. มีเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชที่ไมมีพ้ืนฐานการใชงานระบบ GIS  
ทําใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรเกษตรเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ โดยการบูรณาการขอมูลผานระบบ รสทก. ระบบยังชวยสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่จากขอมูล
อรรถาธิบาย เพ่ือใหการใชขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรทางการเกษตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการในระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รสทก . สามารถแสดงขอมูลเปนแผนภาพประเภทตางๆ ทําใหแสดงผลและสื่อ
ความหมายกับผูใชไดทุกระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงผูวางนโยบาย ผูใชสามารถพิมพแผนที่ที่
ยืดหยุนตามการออกแบบของตนเอง นอกจากนี้ รสทก. ยังสามารถเชื่อมตอกับโปรแกรมการ
วิเคราะหที่กลาวมาแลวขางตน เม่ือโปรแกรมดังกลาววิเคราะหผลเปนแผนที่แลว ผูใชสามารถนํา
ผลการวิเคราะหเขามาแสดงรวมกับชั้นขอมูลอื่นใน รสทก. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในงานเชิง
บูรณาการตอไป 



Abstract 
This research project aims to develop geodatabases, analysis packages for land 

and water productivity, and user interfaces to integrate and display spatial information in 
different forms in order to support decision making on land and water resources and major 
production systems at the provincial level for Chiang Mai, Chiang Rai and Lamphun 
provinces. 

The geodatabases that have been developed include infrastructures, soils, 
irrigation systems, watershed network, and major crop production systems resulting from 
integrated efforts among the several research projects under the decision supporting 
systems network for the upper northern Thailand (DSS-Lanna Network). The schema of 
geodatabases were properly designed using Unified Modeling Language (UML) and 
imported into a geographic information system (GIS). 

Five computer programs were developed in this project with different objectives 
and functions. However, all of them are based on libraries of objects available in ArcMap 
to develop user interfaces in Thai to facilitate different analyses and visualization 
techniques. The developed packages are L-Wshed, a program for generating boundaries, 
hierarchy, and unique identity of the watersheds; WaterPro a program for assessing water 
productivity of irrigation systems; FuzzySuit, a program for physical land evaluation using 
fuzzy set approach; EconSuit, a program for economic suitability assessment of 
agricultural land; and DSSARMS, a Decision Support System for Agricultural Resource 
Management and Services program. 

DSSARMS is designed to be a key component of the project. It serves as a 
platform for integrating spatial data generated from various projects in DSS-Lanna 
Network. The software is also designed to have flexibility for users to organize 
geodatabases in hierarchy and themes according to the purposes of their projects. The 
users may import different types of features and grids in DSSARMS, select map symbols 
and rename the fields in Thai to facilitate visualization and interpretation of the results in 
the meeting of interdisciplinary nature such as an integrated development project. The 
user may join a relate table to the map feature in order to further explain the features on 
the map. 
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DSSARMS also provides necessary tools for users who are not familiar with GIS 
therefore they can have benefits from using agricultural resources databases to support 
their decisions. The system also facilitate both attribute and spatial queries to ensure the 
effective uses of spatial information in strategic planning and management of agriculture 
and natural resource management at the provincial level. 

The quantitative data may be displayed in graphical forms in DSSARMS to 
enhance visualization and interpretation in order to facilitate the communication among 
various groups of users ranging from practitioners to policy makers. The users may design 
their own map layout for printing. DSSARMS also provides a function that links with the 
analysis packages above. The results generated from those programs may be imported in 
DSSARMS to be displayed with other map layers which are already available in DSSARMS 
to support integrated development projects. 



รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
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แนวคิดระบบสนับสนนุการวางแผนจัดการทรัพยากร                                          
เพื่อการเกษตรและการบริการ ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 

เมธี เอกะสิงห1 

คํานํา 
ลักษณะพิเศษของพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน คือ มีขนาดเล็กกระจายตัวอยูใน

ภูมิประเทศตางๆ ตั้งแตที่ราบระหวางหุบเขา ที่ลาดลอนคลื่น และที่สูงชัน ดังน้ันระบบนิเวศเกษตร
จึงมีความแตกตางกัน ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ําที่ใชในการผลิตจึงมีความ
แตกตางกัน เน่ืองจากพื้นที่สามารถใชในการเกษตรมีขนาดเล็กและอยูบนดินและสภาพภูมิประเทศ
ที่อาจมีผลตอความยั่งยืนของระบบเกษตร ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการวางแผนการใชและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่แมนยํา โดยอาศัยองคความรูและระบบขอมูลที่ทันสมัย ซึ่ง
เอื้ออํานวยตอกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรและระบบการผลิตแบบมีสวนรวมของผูมี
สวนตัดสินใจในหลายระดับจากหนวยงานและองคกรพัฒนา ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 

ในชวงเวลาที่ผานมา  หนวยงานตางๆ  ในกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมทั้ ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมไดมีความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลทางดาน
การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดทําในรูปของฐานขอมูลสัมพันธ เชน 
ฐานขอมูลพื้นฐานการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร หรือจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ใน
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) เชน ฐานขอมูลกลุมชุดดินของกรม
พัฒนาที่ดิน เปนตน ขอจํากัดในการใชประโยชนของฐานขอมูลดังกลาวมีหลายประการ กลาวคือ 

• ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานสวนกลาง สวนใหญเปนฝายแผนงานของกรมหรอื
สวนราชการระดับกรม ทาํใหผูใชระดับจังหวัดไมสามารถเขาถึงขอมลูไดสะดวก  
และทาํใหการปรับแกขอมูลใหทันสมัยทาํไดไมสะดวก 

• ขอมูลในระดบัจังหวัดยังไมอยูในลักษณะเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ จึงไมเอื้ออํานวยตอการ
วางแผนกลยทุธ 

• ขอมูลเชิงพ้ืนที่ยังไมไดรับการวิเคราะหตามสถานการณที่เปนประเด็นปญหาหรอื
ศักยภาพของจังหวัด ทําใหไมสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการวางแผน
การเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด หรือตาม
ลุมนํ้าได 

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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• ยังไมมีการพัฒนาระบบเรียกใชขอมูลเชงิพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและจัดการ
ทางเกษตรที่งายตอผูใชงานในระดับจังหวดั และไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานตางๆ เพ่ือแกปญหาทองถ่ินอยางเปนองครวมได 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ชวยในการวาง
แผนการผลิตทางเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สนับสนุนการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรทางเกษตรใน
ระดับจังหวัดลงมา ทั้งน้ีเพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสอดคลองกับปญหา
และศักยภาพ รวมทั้งสามารถระบุพ้ืนที่ในการปฏิบัติการไดแมนยําขึ้น 

โครงการวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของ “กลุมโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการวางแผน
จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริการในภาคเหนือตอนบน” ตอไปนี้จะเรียกวา “ครส.
ลานนา” ซึ่งจะพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับระบบการผลิตทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญของภาคเหนือตอนบน รวมทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ประกอบดวยขอมูลดาน
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ พรอมระบบเรียกใชและแสดงผลเปนภาษาไทย นอกจากนี้จะ
วิเคราะหผลกระทบของทางเลือกตางๆ ที่อาจใชในการวางแผนจัดการทรัพยากรสําหรับภาพ
สถานการณจําลอง (Scenarios) ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการเกษตรที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน 

วัตถุประสงคของโครงการ “ระบบกลาง” 
เน่ืองจาก “ระบบกลาง” ทําหนาที่เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลหลากหลายรูปแบบจาก

โครงการตางๆ ดังน้ันจึงมีวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปนี้ 
• เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ องคความรูดานระบบ

การผลติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ และผูใชขอมูล 
• เพ่ือประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการใชประโยชนทีด่ินเพื่อการผลิตพืชหลักใน

พ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
• เพ่ือประเมินผลิตภาพ (Water Productivity) ในการใชนํ้าชลประทานสําหรับการ

ผลิตระบบพืชหลักในพื้นทีศ่กึษา 
• เพ่ือนําวิธีการและผลของการประเมินไปใชในการวิเคราะหเหตุการณจําลองใน

กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร 
(Decision Support System for Agricultural Resource Management, DSSARM)  

• สรางสถานการณจาํลองและวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณเหลานั้น           
ในแงผลิตภาพและการใชทรัพยากร 

• พัฒนาโปรแกรมชวยสนับสนุนการตัดสินใจใหสามารถใชขีดความสามารถของระบบ 
GIS ในการนาํเขาขอมูล ประมวลผล และแสดงผลตามความตองการของผูใช 
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ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เปนระบบคอมพิวเตอรที่

อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถใชขอมูล องคความรู และวิธีการวิเคราะหตางๆ ในการแกไข
ปญหาที่ซับซอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของผูทําหนาที่ตัดสินใจ ทําใหยน
ระยะเวลาและใชบุคลากรนอยลงในกระบวนการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจแกปญหาหรือวางแผน 
(Jones et al., 1998) ความกาวหนาของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ตลอดจนแนวคิดเชิงระบบในทาง
การเกษตรในชวงเวลาที่ผานมานั้น ทําใหการพัฒนา DSS กาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยมีการ
ประยุกตใชในทั้งระดับแปลง (Kropff et al., 1998) ในระดับฟารม และภูมิภาค (Teng et al., 1998) 

องคประกอบที่สําคัญของ DSS ไดแก ระบบจัดการขอมูล ระบบการวิเคราะหประมวลผล 
สวนของการแสดงผลและโตตอบกับผูใช การออกแบบรายละเอียดแตละสวนแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคและกลุมผูใชที่เปนเปาหมาย ระบบการวิเคราะหและประมวลผลของ DSS 
ดําเนินการโดยอาศัยแบบจําลองและการจําลองสถานการณ (modeling and simulation) หรือ
ระบบผูชํานาญการ (expert system) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืชที่ไดรับการพัฒนา
และทดสอบอยางกวางขวาง ไดแก Decision Support System for Agrotechnology Transfer, 
DSSAT (Tsuji et al., 1994; Jones et al., 1998) 

การออกแบบและพัฒนาระบบเรียกใชงานในรูปแบบกราฟก (Graphic User Interface, 
GUI)  มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดประสิทธิภาพการใชงานของ DSS ลักษณะที่ดีของ 
GUI คือตองอนุญาตใหผูใชมีบทบาทในการควบคุมการทํางานไดพอสมควร งายตอการใช มีความ
คงเสนคงวา (consistency) ในการใชเมนู ปุมกด และสวนที่โตตอบกับผูใช ตลอดจนมีคําอธิบาย
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแกผูใช (Acock, 1999) ตัวอยางของระบบ GUI ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อ
ใชงานรวมกับโปรแกรม DSSAT ไดแก AEGIS/WIN (Engel et al., 1997) ระบบนี้เขียนขึ้นโดยใช
ภาษา Avenue ของโปรแกรม ArcView (ESRI, 1996) ในปจจุบันระบบ DSS ที่ตองการขอมูลเชิง
พ้ืนที่มักพัฒนา GUI โดยอาศัยสมรรถนะทางดานกราฟก การจัดการและการวิเคราะหขอมูลของ
ระบบ GIS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกลาวไดรับการขนานนามวา Spatial Decision 
Support System, SDSS (Densham, 1991; เมธี, 2543) 

การประเมินคุณภาพที่ดิน (FAO, 1976) เปนตัวอยางหนึ่งของการวางแผนทางเกษตรที่
ตองอาศัย SDSS เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกตอผูประเมินในการเลือกพื้นที่เปาหมาย 
ประเภทของการใชประโยชนที่ดิน (Land utilization type) คุณภาพของที่ดิน (Land quality) และ
วิธีการประเมินทางเลือกที่จะใชการแสดงผลทางกราฟกในรูปแผนที่และตาราง ซึ่งจะชวยใหผูทํา
หนาที่ตัดสินใจเห็นลําดับความสําคัญหรือความเหมาะสมของทางเลือกตางๆ ทําใหสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกไดอยางมั่นใจมากขึ้น 
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การพัฒนา SDSS สําหรับประเมินทางเลือกในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรรุนแรกๆ (เมธี 
และคณะ, 2536) มีโปรแกรมเชื่อมโยงที่ทํางานในระบบปฏิบัติการ DOS และทําหนาที่เชื่อมโยง
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่เขากับระบบวิเคราะหทางเลือกที่อาศัยฟงกชันฟซซี (Burrough, 1989) การ
แสดงผลการวิเคราะหในระบบนี้ใชสวนการแสดงผลของโปรแกรม IDRISI โดยระบบ SDSS น้ีได
เปนตนแบบในการพัฒนาโปรแกรม LandSuit ซึ่งเปน SDSS ที่สามารถประเมินความเหมาะสม
ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ (เฉลิมพล และคณะ, 2545) โปรแกรม LandSuit เปน SDSS ที่
ทํางานภายใตโปรแกรม ArcView GIS สวนของการประเมินทางเลือกใชหลักการวิเคราะหความ
เหมาะสมทางกายภาพโดยวิธีการของ FAO (1976) และการวิเคราะหความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจตามวิธีการของ Rossiter (1995) โดยที่ผูใชสามารถปอนราคาของปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตรวมทั้งเปาหมายที่แสดงเปนผลตอบแทนสุทธิตามตองการ โปรแกรมจะประเมินความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจของที่ดินแตละหนวย พรอมทั้งแสดงผลเปนแผนที่ทั้งทางหนาจอและ
เครื่องพิมพ ดังน้ันผูตัดสินใจสามารถจําลองสถานการณตามการเปลี่ยนแปลงของราคาปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ทําใหการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืชสอดคลองกับความเปน
จริงตามเปาหมายในการผลิตของเกษตรกรที่ไมเหมือนกันและตามพลวัตของระบบเศรษฐกิจ 

โปรแกรมโพสพ 1.0 (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543) เปน SDSS สําหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจผลิตขาว ทํางานบนโปรแกรม ArcView ซึ่งพัฒนาจากภาษา Avenue ที่มีชุดคําส่ังที่
ประมวลผลและแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดในระบบ ArcView GIS โปรแกรมโพสพ 1.0 จะทํางาน
รวมกับโปรแกรมเชื่อมโยงและแปลงขอมูลโดยผูใชไมจําเปนตองใช GUI ของโปรแกรม DSSAT   
ดังน้ันการจําลองการผลิตขาวจึงทํางานอยูเบ้ืองหลัง ทําใหผูใชสามารถโตตอบกับระบบไดงายและ
สะดวกขึ้นเมื่อผูใชตองการจําลองสถานการณเพ่ือประมาณการผลิตขาวของพื้นที่ที่เลือก ผลลัพธที่
ไดจากแบบจําลองนี้จะถูกสงกลับไปยังโปรแกรม ArcView เพ่ือใหผูใชเลือกแสดงผลในรูปแบบ
ตางๆ เชน แผนที่ ตารางสรุป หรือแผนภูมิ  ทั้งบนจอภาพและทางเครื่องพิมพในรูปแผนที่ขนาด
ตางๆ ซึ่งรายละเอียดของการพัฒนาและการใชงานโปรแกรมโพสพ 1.0  ปรากฏในรายงานของ
พนมศักดิ์และคณะ (2543ก, 2543ข) โปรแกรมเชื่อมโยงเอราวัณ 1.0 (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543ค) 
เปนอีกตัวอยางหน่ึงของ SDSS ที่ออกแบบมาเพื่อใชรวมกับแบบจําลองออยในการประมาณการณ
ผลผลิตออย 
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แนวคิดของ “ระบบกลาง” 
กลุมโครงการ ครส.ลานนา ประกอบดวย 4 โครงการหลักไดแก 
• การใชทรัพยากรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบกลาง) 
• การจําแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
• ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้าํชลประทาน 
• องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล  

กลุมโครงการดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย และลําพูน 
(รูปที่ 1-1) มีการดําเนินการในลักษณะเครือขาย แตละโครงการมีหัวหนาโครงการ และมี
วัตถุประสงคและผลสัมฤทธ์ิของตนเอง ความเชื่อมโยงระหวางโครงการเกิดจากการนําผลลัพธของ
โครงการหนึ่งสงตอเปนขอมูลนําเขาอีกโครงการอื่นได ทําใหเพ่ิมมูลคาของขอมูล โดยมีโครงการ 
การใชทรัพยากรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบกลาง) ทําหนาที่บูรณาการขอมูลใหเปน
องคความรูโดยรวมของพื้นที่เปาหมายและพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนที่เปนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูใชทั่วไปที่ไมมีความเชี่ยวชาญดานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือเรียก
แสดงขอมูลและคนหาขอมูลสําหรับโครงการบูรณาการระดับจังหวัดหรือลุมนํ้าสาขาที่ตองอาศัย
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจจากหลายแหลงขอมูล ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในแงรูปแบบขอมูล
เชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบาย 

 
รูปที่ 1-1 พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
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ทรัพยากรทางการเกษตรที่เปนจุดเนนของโครงการ ครส.ลานนา ไดแก ทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา และระบบการผลิต ดังน้ันองคประกอบของโครงการ ครส.ลานนา จึงอาจจัดเปน
ระบบการทํางานที่เชื่อมโยงกันไดดังรูปที่ 1-2 โครงการการใชทรัพยากรและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (ระบบกลาง) ตอไปนี้เรียกวา โครงการระบบกลาง เนนศึกษาดานทรัพยากรที่ดินและ
นํ้า ในขณะที่โครงการการจําแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได
ทําการจําแนกการใชประโยชนที่ดินเปนระบบพืช พรอมทั้งประเมินศักยภาพการผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (ชาญชัย และคณะ, 2548) สําหรับโครงการประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) ไดทําการจัดเก็บและวิเคราะห
ขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรทีด่นิและ
นํ้าชลประทาน สวนองคความรู ผูรู และยุทธศาสตรในการผลิตไมผลซึ่งเปนระบบการผลิตที่
สําคัญในพื้นที่ศึกษานั้น ไดจากผลงานของโครงการองคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิต
ไมผล (ธวัชชัย และคณะ, 2548) 

 
รูปที่ 1-2 องคประกอบของระบบ ครส.ลานนา 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะพัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้เปนระบบ SDSS ที่มีองค 
ประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ (1) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอธิบายลักษณะสําคัญของระบบการ 
เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  (2) การวิเคราะหและประเมินสถานการณจําลอง และ (3) ระบบ
เรียกใชและแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ รสทก. 

ครส.ลานนา 

การบริการ 

ระบบการผลติ 

ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรที่ดิน 

หนวยจัดการที่ดิน คุณภาพที่ดิน

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

ระบบชลประทาน เครือขายลุมน้ํา 

ผูรู องคความรู
ยุทธศาสตร 

ผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

ระบบ รสทก. 

การทองเที่ยว ธุรกิจเกษตร 

ระบบพืช 
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ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายไดจากการรวบรวมขอมูลที่มีอยูเดิมจากหนวยงาน

ตางๆ และจากการสรางขึ้นใหมโดยวิธีการตางๆ ทั้งในภาคสนามและการวิเคราะหเพ่ิมเติมจาก
โครงการระบบกลางและโครงการอื่นในกลุม ครส.ลานนา 

การเลือกโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่เปนขั้นตอนที่สําคัญในการออกแบบและพัฒนา
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ โครงสรางของฐานขอมูลที่ดีควรมีประสิทธิภาพทั้งในแงการจัดเก็บขอมูล และ
ความสัมพันธระหวางขอมูล อํานวยความสะดวกในการแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันไดสะดวก และ
สามารถเรียกใชขอมูลไดหลายรูปแบบตามความตองการของผูใชที่มีความหลากหลายทั้งในแง
ระบบ GIS ที่ใชงานอยูหรือโปรแกรมประยุกตใชงานที่พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่พัฒนาขึ้น
ในโครงการนี้ ดังน้ันโครงการวิจัยนี้จึงเลือกใชโครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท Geodatabase 
(Zeiler, 1999) ซึ่งจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่เปน Object ทําใหมีประสิทธิภาพในการ นําเขา แกไข 
เรียกใช ตรวจสอบความถูกตอง (MacDonald, 2001) และนําไปใชโดยโปรแกรมประยุกตการใช
งาน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในบทตอไป 

การวิเคราะหและประเมินสถานการณจําลอง 
นอกจากโครงการระบบกลางจะทําหนาที่ออกแบบ รวบรวม และสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่แลว

ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลิตภาพของที่ดินและน้ําชลประทาน และจําลองสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางดานกายภาพ การใชประโยชนที่ดิน เศรษฐกิจสังคม 
และนโยบายในระดับประเทศและสากล  ดังน้ันเพื่อใหการประเมินดังกลาวสามารถดําเนินการได
อยางอัตโนมัติ รวดเร็ว และยืดหยุนตามสถานการณและขอมูลที่มีอยู จึงไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
รองรับวัตถุประสงคขางตน 4 โปรแกรมคือ 

1. โปรแกรม FuzzySuit (Fuzzy Land Suitability) เปนโปรแกรมประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพของที่ดินอยางตอเนื่องของทุกหนวยแผนที่เพ่ือจัดการที่ดิน 
(Land Management Unit, LMU) ซึ่งเปนผลลัพธจากโครงการการจาํแนกระบบ
นิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (ชาญชยั และคณะ, 2548) 
การประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพสามารถทําไดทั้งแบบเจาะจงพืชและแบบ
เชิงสัมพัทธโดยพิจารณาทุกพืชเปรียบเทียบกัน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคญักอน
การประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน 

2. โปรแกรม EconSuit  (Economic Land Suitability) เปนโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดินแบบอัตโนมัติโดยอาศยัผลลัพธ
จากโปรแกรม FuzzySuit และใชขอมูลทางเศรษฐกิจของระบบการผลติจากโครงการ
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้าํชลประทาน (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) 
โปรแกรม EconSuit ยังมีสวนที่ชวยในการสรางสถานการณจําลองตามการ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยกีารผลิต เปาหมายในการผลิต การ
จัดสรรทรัพยากร หรือผลกระทบจากนโยบายการเปดเสรีทางการคาตอระบบการ
ผลิตพืช ผลจากการจาํลองสถานการณสามารถแสดงใหเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินและผลิตภาพของทีด่ินที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

3. โปรแกรม L-Wshed (Lanna Watershed) เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึน้เพื่อจัดลําดบั
ชั้นลุมนํ้า พรอมทั้งใหรหัสลุมนํ้าและตั้งชื่อลุมนํ้ายอยแบบอัตโนมัตติามระบบ 
Pfafstetter (Pfafstetter coding system) จากโครงขายลําน้ําในระบบภูมิสารสนเทศ 

4. โปรแกรม WaterPro (Water Productivity) เปนโปรแกรมทีช่วยสนับสนุนการ
คํานวณความตองการน้ําของระบบการปลูกพืชและผลติภาพการใชนํ้าของพืชเชิง
พ้ืนที่ โดยใชฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศและแสดงผลเปนแผนที ่

โปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรมสามารถแยกกันทํางานไดโดยอิสระ แตผลลัพธของแตละ
โปรแกรมสามารถนําเขาในระบบ รสทก. เพ่ือวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นเพื่อสนับสนุน
โครงการบูรณาการระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัดได นอกจากนี้หากประสงคที่จะเรียกโปรแกรม
เหลานี้ใชจากระบบ รสทก. สามารถทําไดผานหนาตางการใชงานของ รสทก. โดยบางโปรแกรม
ตองการ Spatial Analyst ซึ่งเปนโปรแกรมยอยตอเติม (Extension) ของระบบ ArcGIS สําหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติมของสวนตางๆ ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะปรากฏในบทความตอไปใน
รายงานฉบับนี้ 

ระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ 
ระบบเรียกใชและแสดงผลไดรับการพัฒนาบนระบบ ArcGIS เปนภาษาไทยคือ รสทก. 

1.0 เปนระบบหลักในการบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใหผูใชนําเขา เรียกใช และแสดงผลขอมูล 
ตามวัตถุประสงคเฉพาะของแตละการใชงาน ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยใชภาษา Microsoft Visual 
Basic เพ่ือใชงาน object ที่มีอยูในระบบ ArcGIS แลวสรางเปนไฟลประเภท .EXE ที่ผูใชส่ังให
ทํางานไดโดยไมจําเปนตองเปดโปรแกรม ArcGIS เพ่ือใชงาน 

อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานการบริการ (รูปที่ 1-2) ที่ประกอบดวยธุรกิจเกษตร
และการทองเที่ยวไมไดดําเนินการในกลุมโครงการ ครส.ลานนา แตอาจใชประโยชนจากการบูรณา
การขอมูลรวมกับฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบ รสทก. ในอนาคต 

สรุป 
แนวคิดที่สําคัญของระบบกลาง คือ วางกรอบการทํางานและสรางระบบที่สามารถบูรณา

การขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอื่นที่เปนผลลัพธของกลุมโครงการในเครือขายใหสามารถนํามา
วิเคราะหรวมกัน เพ่ือสรางขอมูลขาวสารใหมในรูปของชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ องคความรู สถานการณ
จําลอง และภาพเหตุการณจําลองที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเปน
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ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีการผลิต เปาหมายในการผลิต การ
จัดสรรทรัพยากร หรือผลกระทบจากนโยบายการเปดเสรีทางการคาตอระบบการผลิตพืช การ
ดําเนินการดังกลาวสามารถทําไดโดยผานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ซึ่งทํางานรวมกับ
ระบบภูมิสารสนเทศ ทําใหผูตัดสินใจสามารถเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรกับระบบ
การผลิต และผลของการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน ทําใหการตัดสินใจใน
โครงการบูรณาการระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อสนับสนนุการจัดการทรัพยากร 

เมธี เอกะสิงห1  ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ1  ปนเพชร สกุลสองบุญศิริ2 วรวีรุกรณ วีระจิตต2 และ ประภัสสร พันธสมพงษ2 

คํานํา 
การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่เปนขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาฐานขอมูล

ภูมิสารสนเทศ โครงสรางของฐานขอมูลที่ดีควรมีประสิทธิภาพทั้งในแงการจัดเก็บขอมูลและ
ความสัมพันธระหวางขอมูล อํานวยความสะดวกในการแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันไดสะดวก และ
สามารถเรียกใชขอมูลไดหลายรูปแบบตามความตองการของผูใชที่มีความหลากหลายทั้งในแง
ระบบภูมิสารสนเทศที่ใชงานอยูหรือโปรแกรมประยุกตใชงานที่พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่
พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ 

ในอดีตขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทเวกเตอรนิยมจัดเก็บเปนชั้นขอมูล (Coverage) ดังชั้น
ขอมูลที่ใชในระบบ ArcInfo ในโครงสรางแบบนี้ ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ถูกจัดเก็บเปน
แฟมขอมูลประเภท Binary indexed file เพ่ือสะดวกในการแสดงผลและเขาถึงขอมูล สวนขอมูล
อรรถาธิบาย (Attribute data) ถูกจัดเก็บในตารางที่มีจํานวนแถวเทากับจํานวนของ Features ของ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ขอมูลทั้งสองประเภทสามารถเชื่อมโยงกันไดโดยใชขอมูลที่ มีรหัสตรงกัน 
นอกจากนี้ความสัมพันธเชิงโครงสรางของขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทตางๆ (Point, Line, Polygon) 
ไดรับการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกในการสืบคนและวิเคราะหผล 

ถึงแมโครงสรางขอมูลแบบ Coverage จะมีประสิทธิภาพมากตามเทคโนโลยีฐานขอมูลใน
ขณะนั้น แตโครงสรางแบบนี้ยังมีขอจํากัดที่สําคัญคือ Feature แตละประเภทมีคุณสมบัติโดยรวมที่
เหมือนกันคือไมสามารถจัดเก็บพฤติกรรมที่หลากหลายของ Feature ประเภทเดียวกันได ทําให
การจําลองระบบที่ซับซอนทําไดไมสมบูรณนัก อยางไรก็ตาม โครงสรางขึ้นกับขอมูลแบบ 
Coverage ไดรับการนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่หนวยงานตางอยางแพรหลาย รวมทั้งใน
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว (เมธี และคณะ, 2543) 

โครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่อีกประเภทหนึ่ง ไดแก ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศหรือ 
Geodatabase (Zeiler, 1999) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใชหลักการจําลองขอมูลเชิงวัตถุ (Object-oriented 
data modeling) เพ่ือประยุกตใชสําหรับจัดเก็บและอธิบายคุณลักษณะของ Features ตางๆ ให

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สมจริงมากยิ่งขึ้น (MacDonald, 2001) ซึ่งเปนโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ใชเปนมาตรฐานใน
โครงการวิจัยนี้ 

งานวิจัยในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ในแบบเชิงวัตถุ  
ของแผนที่พ้ืนฐานตางๆ ไดแก ขอบเขตการปกครอง เสนทางคมนาคม  และสถานสําคัญตางๆ 
เชน หมูบาน วัด โรงเรียน รวมทั้งขอมูลอรรถาธิบายตางๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ีเพ่ือประกอบเปน
ฐานขอมูลสําหรับอางอิงในระบบ รสทก. ตอไป 

วิธีการศึกษา 

การออกแบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ฐานขอมูลประเภท Geodatabase เปนโครงสรางขอมูลที่ใชเปนมาตรฐานในระบบภูมิ

สารสนเทศ ArcGIS (ESRI, 1996) ตั้งแตรุน 8.0 ขึ้นไป ขอดีของการจัดเก็บขอมูลในโครงสราง
ประเภทนี้คือ 

• ขอมูลทั้งหมดในพื้นที่เปาหมายสามารถจัดเก็บอยูในฐานขอมูลเดียวทําใหสะดวกตอ
การจัดการ 

• การนําเขาขอมูลและแกไขทําไดแมนยาํ ผิดพลาดนอย รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

• ผูใชสามารถออกแบบและเรยีกชื่อวัตถุ (Object) ใหเสมือนจริงได เชน คลอง
ชลประทาน โรงสีขาว และนาขาว แทนที่จะเรยีกวา Line, Point, และ Polygon ตาม
โครงสรางแบบ Coverage 

• ผูใชหลายคนสามารถเขาถึงและแกไขขอมูลไดในเวลาเดียวกัน 
• จัดเก็บขอมูลไดหลากหลายประเภทรวมทั้งขอมูล 3 มิติ เสนโคง และกราฟก

ประเภทอื่น 
• สรางและแกไขขอมูลประเภทเครอืขายไดดี เชน เครือขายถนน ทางน้ํา คลอง

ชลประทาน เปนตน 
• สรางและจัดเก็บความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบาย โดยใช

แบบจําลองความสัมพันธ (Relationship) ไดหลากหลาย  ไดแก One-to-One (1-1),  
One-to-Many (1-M), Many-to-One (M-1), และ Many-to-Many (N-M) 

• สนับสนุนการพัฒนาแบบจําลองขอมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โปรแกรม ArcGIS มีองคประกอบของระบบที่ใหผูใชสราง Geodatabase จากการนําเขา
โดยตรงหรือแปลงจากชั้นขอมูลประเภท Coverage หรือ Shapefile หรือ Raster ที่มีอยูเดิม ขอดี
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ของ ArcGIS อีกประการหนึ่งคือสามารถใชเครื่องมือชวยพัฒนาซอฟตแวร (Computer-Aided 
Software Engineering, CASE tools)  เพ่ือจัดโครงสรางขอมูลใน Geodatabase และอํานวยความ
สะดวกในการเขียนโปรแกรมประยุกตใชที่ตองอาศัยขอมูลเหลานั้น ซอฟตแวรที่ CASE tools ใชใน
โครงการวิจัยนี้ ไดแก Microsoft Visio Professional 2002 ซึ่งมีสวนของการสรางแบบจําลองขอมูล 
โดยอาศัย Unified Modeling Language, UML (Booch et. al, 1999) จากนั้นสามารถแปลงขอมูล
ทั้งหมดใหไฟล XMI (XML metadata interchange) ที่สามารถนําไปสรางโครงของ Geodatabase 
และ source code ของโปรแกรมประยุกตใชงานดังรูปที่ 2-1 

 
รูปที่ 2-1 กระบวนการสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Geodatabase) ในการพัฒนาระบบ 

การออกแบบอาศัยแนวคิดและวิธีการของ Unified Modeling Language (UML) ซึ่งเปน
แบบมาตรฐานที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบัน การสรางแบบในเบื้องตนใช UML Model Diagram 
ในโปรแกรม Microsoft Visio Professional 2002 จาก UML model แปลงใหเปนไฟล XMI เพ่ือ
นําเขาเปน Geodatabase ใน ArcCatalog ดวยเครื่องมือ Schema Wizard 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่จัดทําขึ้นมาจากแหลงขอมูลสองประเภท ประเภทแรกเปนชั้น
ขอมูลพื้นฐานที่นําเขาจากขอมูลทุติยภูมิที่อยูในรูปแผนที่ ไดแก ขอบเขตการปกครอง ถนน และ
สถานที่สําคัญ เชน หมูบาน วัด โรงเรียน เปนตน ฐานขอมูลประเภทที่สองสรางขึ้นจากการสํารวจ
และวิเคราะหในกลุมโครงการ ครส.ลานนา ไดแก ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ภูมิอากาศ และฐานขอมูล
เชิงพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินที่เนนระบบการปลูกพืช 
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ผลการศึกษา 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานจัดแบงออกเปน 4 ชุดขอมูล (Package) ไดแก (1) ชุด

ขอมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ (BaseMaps) (2) ชุดขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญตางๆ (LandMark) (3) 
ชุดขอมูลหมูบานบนพื้นที่สูง (4) ชุดขอมูลอรรถาธิบาย (Tables) และ (5) ชุดความสัมพันธ
ระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบาย (Relation) ดังรูปที่ 2-2 

 
รูปที่ 2-2 Package ตางๆ ของขอมูลพื้นฐาน 

1. ชุดขอมูลพื้นฐานเชงิพืน้ที่ (BaseMaps Package)  
ชุดขอมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบพื้นที่เหลี่ยมปด (Polygon) 

ไดแก ขอบเขตจังหวัด (ProvinceBoundary) ขอบเขตอําเภอ (AmphoeBoundary) ขอบเขตตําบล 
(TambonBoundary) และระวางแผนที่ (MapSheet) สวนขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบ Line ไดแก ขอมูล
การคมนาคม (Transportation) ดังรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 BaseMaps Package 

2. ชุดขอมลูตําแหนงสถานที่สําคัญตางๆ (LandMark Package) 
ชุดขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบ Polygon ไดแก ขอบเขต

อุทยานแหงชาติ (NationalPark)  พ้ืนที่สําคัญ (LandMarkArea) พ้ืนที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
(TATLandMarkArea) และขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบจุด (Point) ไดแก ขอมูลตําแหนงสถานที่ราชการ 
(GovServices) ตําแหนงจุดสําคัญ (LandMarkPoint) ไดแก วัด โรงเรียน เปนตน  ตําแหนง
สถานที่ทองเที่ยว (TATLandMarkPoint) ตําแหนงหมูบาน (VillagePoint) และตําแหนงหนวยงาน/
องคกร (ServiceOrgan) ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สหกรณการเกษตร และ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนตน ดังรูปที่ 2-4 

 
รูปที่ 2-4 LandMark Package 
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 3. ชุดขอมูลหมูบานบนพืน้ที่สูง (HighLandCommunity Package) 
ชุดขอมูลหมูบานบนพื้นที่สูงประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบ Point คือตําแหนงหมูบาน

ในเขตพื้นที่สูง ซึ่งเชื่อมโยงกับตารางขอมูลหมูบานทั่วไป (HLGeneralData) และขอมูลทางดาน
สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง (HLCommunityData) ดวยความสัมพันธแบบ 1-1 (รูปที่ 2-5) 

 
รูปที่ 2-5 HighLandCommunity Package 

4. ชุดขอมลูอรรถาธิบาย (Tables Package) 
สําหรับชุดขอมูลอรรถิบายประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดแก ขอมูล

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต (AgResDevRegData) ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต (AgriEconRegData) ขอมูลสํานักงานปศุสัตวเขต (DLDRegData) ขอมูลสํานักงานสงเสริมการ 
เกษตรเขต (DOAERegData) ขอมูลสํานักงานประมงเขต (FisheryRegData) ขอมูลสํานักงานปาไม
เขต (ForestryRegData) ขอมูลสถานที่ราชการ (GovServiceData) ขอมูลสํานักงานชลประทานเขต 
(IrrigationRegData)  ขอมูลสํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต  (LDDRegData) ขอมูลพื้ นที่ สํ าคัญ 
(LandMarkAreaData) ขอมูลสถานที่สําคัญ (LandMarkPointData) ขอมูลอุทยานแหงชาติ 
(NationalParkData) ขอมูลพื้นที่ทองเที่ยว (TATLandMarkAreaData) ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
(TATLandMarkPointData) ขอมูลสํานักงานการทองเที่ยวเขต (TATRegionData) ขอมูลเสนทาง
คมนาคม  (TransportData) ข อมู ลรหั ส พ้ืนที่ เลื อกตั้ ง  (VoteZoneCode) ข อมู ลของตํ าบล 
(TambonData) ขอมูลอําเภอ (AmphoeData) ขอมูลจังหวัด (ProvinceData) และขอมูลระวางแผนที่ 
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(MapsheetData) สวนขอมูลรายละเอียดระดับหมูบานซึ่งอางอิงจากขอมูล กชช.2ค (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2546ก) ไดแก ขอมูลหมูบานทั่วไป (VillageGeneralData) รายไดของประชากรใน
หมูบาน (VillageIncome) ดัชนีชี้วัดหมูบาน (VillageIndicator) การใชประโยชนพ้ืนที่ในหมูบาน 
(VillageAreaUsed) การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (VillageOutFarmData) รายละเอียด
การปลูกไมผล (VillagePlantingFruit) รายละเอียดของผลิตภัณฑเดนของหมูบานและสถานที่
ทองเที่ยวบริเวณหมูบาน (VillageProductTravel) รายละเอียดแหลงนํ้าของหมูบาน (VillageWater 
Source) และปญหาที่สําคัญในหมูบาน (VillageImportantProblem) และขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
หรือ จปฐ. ระดับหมูบาน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2546ข) ไดแก ดัชนีวัดความจําเปนพื้นฐาน 
(VillageBaseIndicator) อีกทั้งยังไดเพ่ิมเติมขอมูลในสวนของขอมูลจํานวนประชากร รายไดรวม 
และจํานวนครัวเรือนในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จากขอมูล จปฐ. ในตารางขอมูลของตําบล 
(TambonData) ขอมูลอําเภอ (AmphoeData) ขอมูลจังหวัด (ProvinceData) ตามลําดับ (รูปที่ 2-6) 

 
รูปที่ 2-6 Tables Package 
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5. ชุดความสมัพันธขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบาย (Relation Package) 
ตามโครงสรางในรูปที่ 2-7 ชั้นขอมูลขอบเขตจังหวัด (ProvinceBoundary) มีความ 

สัมพันธกับหลายตารางอรรถาธิบาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการแบงสวนพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน
ตางๆ ในภาครัฐไมเหมือนกัน ซึ่งโดยสวนมากเปนไปในแบบ One-to-Many น่ันคือภายใตเขต
ความรับผิดชอบหนึ่งจะครอบคลุมพ้ืนที่อยางนอยหนึ่งจังหวัด การใชตารางอรรถาธิบายเปน
ตัวกําหนดวาจังหวัดหนึ่งๆ อยูภายใตเขตความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ จึงเปนวิธีการที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพในการสืบคนและรองขอขอมูล (query) ตามวัตถุประสงคที่ตางกัน 

เสนทางคมนาคม (Transportation) เปนชั้นขอมูลประเภท Line มีตารางอรรถาธิบายชื่อ 
TranType ไวแสดงระดับชั้นและประเภทของเสนทาง โดยกําหนดขอบเขตของขอมูลไวที่ขอมูล
ควบคุมความถูกตองชื่อวา TransportationDomain โดยจะยอมรับคาขอมูลในชวง 1 ถึง 8 เทานั้น  
ทําใหการปรับปรุงแกไขขอมูลในภายหลังทําไดสะดวกและมีระบบควมคุมความถูกตอง  ซึ่งการตั้ง
กฎระเบียบเชนนี้ไมมีในระบบการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบเดิม เชนเดียวกันกับชั้นขอมูล 
LandMarkPoint ซึ่งอยูในประเภทขอมูล Landmarks ที่มีการกําหนดชนิดขอมูลไวเพียง 4 ประเภท
เทานั้น ดังรายละเอียดที่ระบุไวที่ LandmarkTypeName ไดแก โรงเรียน (School) วัดและศาสน
สถาน (Temple) และสถานที่ราชการ (GovBuilding) 

สวนชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นๆ ลักษณะความสัมพันธ (Cardinality) อาจเปน 1-1, 1-M หรือ 
N-M กับตารางอรรถาธิบาย ดังรูปที่ 2-7 

 
รูปที่ 2-7 Relations Package 



การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 21

หลังจากที่ไดออกแบบโครงสรางเปน UML diagram แลว จึงทําการสรางเปนฐานขอมูล 
Geodatabase ดัง Schema ในรูปที่ 2-8 

 
รูปที่ 2-8 Schema ของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 

รูปที่ 2-9 เปนตัวอยางชั้นขอมูลตําแหนงหมูบาน (VillagePoint) เม่ือเรียกแสดงใน 
ArcGIS และรูปที่ 2-10 แสดงรายละเอียดขอมูลหลังการสรางความสัมพันธตําแหนงหมูบานกับ
ตารางอรรถาธิบายที่อางอิงจากขอมูล กชช.2ค เม่ือเรียกแสดงรายละเอียดของหมูบาน (identify) 
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รูปที่ 2-9 ชั้นขอมูลแผนที่แบบจุดของตําแหนงหมูบานในฐานขอมูลแผนที่พื้นฐาน 

 
รูปที่ 2-10 ผลจากการแสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงหมูบานและรายละเอียดของหมูบาน 
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สําหรับรายละเอียดของชั้นขอมูลตางๆ แสดงในรูปแบบของ Metadata (ขอมูลที่ใชอธิบาย
ชุดขอมูล) โดยยึดเอารูปแบบมาตรฐาน FGDC (http://www.esri.com/metadata/esriprof80.html, 
2002) ดังรูปที่ 2-11 

 
รูปที่ 2-11 ตวัอยาง Metadata ของชั้นขอมูลสถานที่สําคัญ โดยแสดงคําอธิบายทั่วไป (Description) 

คําอธิบายเชิงพื้นที่ (Spatial) และคําอธิบายตาราง (Attributes) 

อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายที่ปรากฏในโครงสรางที่ไดกลาวมา
ทั้งหมดนี้ ไมไดมีขอมูลครบถวนทั้งหมด เน่ืองจากเปนการวางโครงสรางใหครอบคลุมขอมูล
พ้ืนฐานทั่วไปใหมากที่สุด สําหรับขอมูลที่มีเพ่ิมเติมในอนาคต หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
นําเขาเพิ่มเติมและแกไขฐานขอมูลไดในภายหลัง 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 24 

ฐานขอมูลภูมิอากาศและเขตนิเวศเกษตรเชิงพื้นที่ 
ฐานขอมูลภูมิอากาศเปนฐานขอมูลหนึ่งที่จําเปนตอการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการบริการ โดยเฉพาะการตัดสินใจการผลิตพืช  การพัฒนาฐานขอมูล
ภูมิอากาศเชิงพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพทําใหการเชื่อมโยงกับขอมูลประเภทอื่นไดสะดวก และทํา
ใหการจัดทําระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจมีมาตรฐานในระดับสากลมากขึ้น แบบจําลอง
ฐานขอมูลภูมิอากาศเชิงพ้ืนที่ไดรับการออกแบบเปนผัง UML อันประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 
packages ดังรูปที่ 2-12 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

?FeatureDataset?
Climate

ClimateDomain

 
รูปที่ 2-12 องคประกอบหลักของระบบฐานขอมูลภูมิอากาศในแบบจําลอง UML 

1. ขอมูลเชิงพื้นที่ (Feature dataset)  
ประกอบดวยฐานขอมูลเชิงตําแหนง (Multipoint) ไดแก ตําแหนงสถานีตรวจวัดอากาศ

จํานวน 201 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน และ
ตาก โดยแบบจําลอง UML (รูปที่ 2-13) ออกแบบใหแสดงขอมูลภูมิอากาศ 4 ประเภท (Subtype) 
ไดแก ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุด และคาศักยภาพการคายระเหยน้ํา โดยแสดงขอมูลใน
ลักษณะเชิงเวลา 

ฐานขอมูลเชิงเสน (Polyline) ประกอบดวยขอมูลน้ําฝน อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุด และการ
คายระเหยน้ําเชิงเสนเฉลี่ยรายเดือนซึ่งแสดงในแบบจําลอง UML (รูปที่ 2-14) ชั้นขอมูลเชิงเสนได
จากการประมาณจากตําแหนงสถานีตรวจอากาศ 

ฐานขอมูลเชิงรูปเหล่ียมปด (Polygon) ประกอบดวยขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ําสุด และการคายระเหยน้ําเชิงตําแหนง ที่ไดจากการกําหนดชวงจากขอมูลที่ประมาณ
จากตําแหนงสถานีตรวจอากาศ และวันเริ่มตน วันส้ินสุด และชวงฤดูปลูก และเขตนิเวศเกษตรเชิง
รูปเหลี่ยมปดที่ไดจากการประมาณคาตามรายละเอียดในชาญชัยและคณะ (2548) โดยแสดงใน
แบบจําลอง UML (รูปที่2-15) 
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-StationId : esriFieldTypeInteger
-StationName : esriFieldTypeString
-XCoor : esriFieldTypeDouble
-YCoor : esriFieldTypeDouble
?SubtypeField? -TSType : TimeSeriesType
-TSDateTime : esriFieldTypeDate
-TSValue : esriFieldTypeDouble

WeatherStation

+TSType : TimeSeriesType = 1
Precipitation

+TSType : TimeSeriesType = 2
MaxTemperature

-TSType : TimeSeriesType = 4
Evapotranspiration

+TSType : TimeSeriesType = 3
MinTemperature

+OBJECTID : esriFieldTypeOID
ESRI Classes::Object

+Shape : esriFieldTypeGeometry
ESRI Classes::Feature

Multipoint Feature

 
รูปที่ 2-13 แบบจําลอง UML ฐานขอมูลเชิงตําแหนง (Multipoint) 

-Rain_id : esriFieldTypeInteger
-RainValue : esriFieldTypeDouble

IsoPrecipitation_Jan
-Tmax_id : esriFieldTypeInteger
-TmaxValue : esriFieldTypeDouble

IsoTmax_Jan
-Tmin_id : esriFieldTypeInteger
-TminValue : esriFieldTypeDouble

IsoTmin_Jan
-EvapoTransValue : esriFieldTypeDouble
-EvapoTrans_id : esriFieldTypeInteger

IsoEvapoTrans_Jan

+OBJECTID : esriFieldTypeOID
ESRI Classes::Object

+Shape : esriFieldTypeGeometry
ESRI Classes::Feature

Polyline Features

 
รูปที่ 2-14 แบบจําลอง UML ฐานขอมูลเชิงเสน (Polyline) 
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+OBJECTID : esriFieldTypeOID
ESRI Classes::Object

+Shape : esriFieldTypeGeometry
ESRI Classes::Feature

-MonthName : esriFieldTypeString
-RainZone : esriFieldTypeDouble
-Range : esriFieldTypeString

Precipitation_Jan
-MonthName : esriFieldTypeString
-TminZone : esriFieldTypeDouble
-Range : esriFieldTypeString

TMin_Jan
-TmaxZone : esriFieldTypeDouble
-MonthName : esriFieldTypeString
-Range : esriFieldTypeString

TMax_Jan
-MonthName : esriFieldTypeString
-EvapoTransZone : esriFieldTypeDouble
-Range : esriFieldTypeString

EvapoTrans_Jan

-LPG_id : esriFieldTypeInteger
-LPGCode : esriFieldTypeInteger
-Length : esriFieldTypeString

GrowthLength

-BDateCode : esriFieldTypeInteger
-BDate : esriFieldTypeString

EndSeason
-EDateCode : esriFieldTypeInteger
-EDate : esriFieldTypeString

StartSeason

-ZoneID : esriFieldTypeInteger
-LandUtilization : esriFieldTypeInteger
-FertilityIndex : esriFieldTypeDouble
-ClimateIndex : esriFieldTypeDouble
-SoilIndex : esriFieldTypeDouble

AgroEcologicalUnit

Polygon Features

 
รูปที่ 2-15 แบบจําลอง UML ฐานขอมูลเชิงรูปเหลี่ยมปด (Polygon) 

2. ขอมูลภูมอิากาศเชิงเวลา 
ขอมูลภูมิอากาศเชิงเวลาเปนสวนใชเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงตําแหนง (ตําแหนงสถานีตรวจ

อากาศ) ที่กําหนดในสวนของ Feature dataset ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถแสดงขอมูลภูมิอากาศใน
ตําแหนงที่ตองการในชวงเวลาตางกัน (รูปที่ 2-16) 

+FieldType : esriFieldType = esriFieldTypeInteger
+MergePolicy : esriMergePolicyType = esriMPTDefaultValue
+SplitPolicy : esriSplitPolicyType = esriSPTDefaultValue
+Precipitation : <unspecified> = 1
+MaxTemperature : <unspecified> = 2
+MinTemperature : <unspecified> = 3
-Evapotranspiration : <unspecified> = 4

?CodedValueDomain?
TimeSeriesType

 
รูปที่ 2-16 แบบจําลอง UML ฐานขอมูลเชิงเวลา (TimeSeriesType) 

การสรางรายการและการเชื่อมโยงขอมลูเชิงพื้นที ่(Schema diagram) 
ผลจากการสรางรายการและการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่ ทําใหไดแฟมระบบฐานขอมูล

ภูมิอากาศเชิงพ้ืนที่เก็บอยูในรูปของโปรแกรม Microsoft Access โดยระบบนี้สามารถแสดงขอมูล
แตละประเภทไดในรูปของแผนที่ (รูปที่ 2-17) และตาราง (รูปที่ 2-18) พรอมทั้งคําอธิบายของ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงอรรถาธิบาย (Metadata) ดังรูปที่ 2-19 
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รูปที่ 2-17 ระบบฐานขอมูลภูมิอากาศเชิงพื้นที่ (Geodatabase) แสดงตําแหนงสถานีตรวจอากาศ 

 
รูปที่ 2-18 ตารางอรรถาธิบายของเสนชั้นน้ําฝนเฉลี่ยเดือนกันยายนในฐานขอมูลภูมิอากาศเชิงพื้นที่ 
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รูปที่ 2-19 คาํอธิบายชั้นขอมูลเขตนิเวศเกษตรของฐานขอมูลภูมิอากาศเชิงพื้นที่ 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศการใชประโยชนที่ดิน 
ฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินไดจากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินโดยใชขอมูลภาพ

ดาวเทียม (เมธี และคณะ, 2546) ซึ่งเปนผลลัพธจากโครงการการจําแนกระบบนิเวศเกษตรและ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (ชาญชัย และคณะ, 2548) โครงสรางฐานขอมูลมีการ
ออกแบบใหสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางชุดขอมูล เพ่ือเชื่อมโยงกับขอมูลดานเศรษฐกิจ
สังคมของระบบการผลิตพืชในพื้นที่ระดับตําบล ซึ่งเปนผลงานวิจัยในโครงการประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) 

โครงสรางฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (รูปที่ 2-20) ประกอบดวยชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่การ
ใชที่ดิน (Landbase Feature Dataset) ชุดขอมูลอรรถาธิบาย (Landbase Relate Tables) และชุด
ขอมูลควบคุมความถูกตองของขอมูล (Landbase Domain) 
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รูปที่ 2-20 โครงสรางชุดขอมูลในฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

ชุดขอมูลเชงิพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน 
โครงสรางชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินไดรับการออกแบบเพื่อจัดเก็บขอมูล

ประเภท Polygon โดยจัดแบงขอมูลออกเปน 5 ชุดขอมูลหลัก (Feature dataset) รายละเอียดมีดังน้ี 
1. ชุดขอมูลการใชประโยชนทีด่ิน (LanduseData) บรรจโุครงสรางขอมูลภาพรวมการใช

ประโยชนที่ดนิตามชวงเวลาที่ไมไดซอนทับกับชั้นขอมลูเชิงพ้ืนที่ใดๆ (รูปที่ 2-21) 
2. ชุดขอมูลการใชที่ดินดานการเกษตร (AgriLandbase) บรรจุโครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่

การใชประโยชนที่ดินดานการเกษตรทีซ่อนทับกับชัน้ขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตตาํบล
และขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (รูปที่ 2-22) 

3. ชุดขอมูลการใชที่ดินประเภทเมืองและพืน้ที่สาธารณะ (Urbanbase) บรรจโุครงสราง    
ขอมูลการใชที่ดินประเภทเมืองและพื้นที่สาธารณะทีซ่อนทับกับชัน้ขอมูลเชิงพ้ืนที่
ขอบเขตตําบล (รูปที่ 2-23) 

4. ชุดขอมูลพื้นทีป่าไม (ForestLandbase) เตรียมไวบรรจโุครงสรางขอมูลพื้นที่ปาไม 
(Forest)  และเขตปาที่กาํหนดโดยรัฐ (ForestZone) (รูปที่ 2-24) 

5. ชุดขอมูลแหลงนํ้า (WaterBody) บรรจุโครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่แหลงนํ้า (รูปที่ 2-25) 
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รูปที่ 2-21 ผัง UML แสดงโครงสรางขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

 
รูปที่ 2-22 ผัง UML แสดงโครงสรางขอมูลการใชท่ีดินดานการเกษตร 

 
รูปที่ 2-23 ผัง UML แสดงโครงสรางขอมูลการใชท่ีดินประเภทเมืองและพื้นที่สาธารณะ 
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รูปที่ 2-24 ผัง UML แสดงโครงสรางขอมูลพื้นที่ปาไม 

 
รูปที่ 2-25 ผัง UML แสดงโครงสรางขอมูลแหลงน้ํา 

ชุดขอมูลอรรถาธิบาย 
โครงสรางของชุดขอมูลอรรถาธิบาย (รูปที่ 2-26) ประกอบดวยตารางคําอธิบายรหัสการ

ใชประโยชนที่ดิน (LanduseDefinition) รายละเอียดของพืช (CropDefinition) ซึ่งบรรจุชื่อพืช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลระบบการผลิตพืชในพื้นที่ระดับตําบล (ProductionSystem) 

 
รูปที่ 2-26 ผัง UML แสดงโครงสรางชุดขอมูลอรรถาธิบาย 
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ชุดขอมูลควบคุมความถกูตองของขอมูล 
ภายในขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายสามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลได

โดยการกําหนดชวงคาขอมูล (domain) เฉพาะฟลด ซึ่งเปนการจํากัดวาหากคาขอมูลที่นําเขามี
ความแตกตางหรืออยูนอกเหนือชวงคาที่กําหนดไว ฐานขอมูลจะปฏิเสธไมรับการนําเขาขอมูล  
ชุดขอมูลควบคุมความถูกตองที่กําหนดขึ้นประกอบดวย 

1. ชุดควบคุมชวงวันปลูกและเก็บเกี่ยว (PlantingHarvestingDateDomain) 
2. ชุดควบคุมเดอืนปลูกและเก็บเกี่ยว (PlantingHarvestingMonthDomain) 
3. ชุดควบคุมฤดกูาลปลูก (SeasonDomain) 
4. ชุดควบคุมประเภทเขตพื้นที่ปาไม (ForestZoneDomain) 
5. ชุดควบคุมเขตชลประทาน (IrrigationZoneDomain) 
6. ชุดควบคุมประเภทโครงการชลประทาน (IrrigationTypeDomain) 

รายละเอียดของชุดควบคุมความถูกตองของขอมูลแสดงดังรูปที่ 2-27 

 
รูปที่ 2-27 ผัง UML แสดงรายละเอียดชุดควบคุมความถูกตองของขอมูล 



การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 33

ความสมัพันธระหวางขอมูล 
ความสัมพันธระหวางขอมูล (relationship) จัดทําขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตามเรื่องราวที่

กําหนด ลดความซ้ําซอนของการจัดเก็บ และสรางความสอดคลองเมื่อมีการแกไขขอมูล 
ความสัมพันธระหวางขอมูลในโครงสรางฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินมีทั้งความสัมพันธ
ระหวางชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่กับชุดขอมูลอรรถาธิบาย และความสัมพันธระหวางขอมูลอรรถาธิบาย
กับขอมูลอรรถาธิบาย (รูปที่ 2-28) 

ความสัมพันธระหวางชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่กับชุดขอมูลอรรถาธิบาย ไดแก (1) ความสัมพันธ
ประเภท 1-1 ระหวางชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังกลาวขางตนยกเวนชั้นขอมูลเขตปาที่กําหนดโดยรัฐและ
แหลงนํ้ากับตารางคําอธิบายรหัสการใชประโยชนที่ดิน และ (2) ความสัมพันธประเภท 1-M 
ระหวางขอมูลการใชที่ดินดานการเกษตรกับพืชองคประกอบของระบบการผลิตพืช และขอมูลการ
ใชที่ดินดานการเกษตรกับตารางขอมูลระบบการผลิตพืชในพื้นที่ระดับตําบล 

เม่ือออกแบบโครงสรางฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินดังผัง UML ในรูปที่ 2-28 จากนั้น
สรางเปน Geodatabase และนําเขาขอมูลตาม Schema (รูปที่ 2-29) ซึ่งสามารถเรียกใชและ
แสดงผลในระบบ GIS ไดดังตัวอยางในรูปที่ 2-30 

 
รูปที่ 2-28 ผัง UML แสดงโครงสรางฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
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รูปที่ 2-29 โครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศการใชประโยชนท่ีดิน 

 
รูปที่ 2-30 ตัวอยางการเรียกแสดงขอมูลการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร 
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สรุป 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานจัดทําจากแหลงขอมูลสองประเภท โดยประเภทแรกเปน

ชั้นขอมูลที่นําเขาจากขอมูลทุติยภูมิที่อยูในรูปแผนที่ ไดแก ขอบเขตการปกครอง ถนน และ
สถานที่สําคัญ เชน หมูบาน วัด โรงเรียน เปนตน สวนฐานขอมูลประเภทที่สองสรางขึ้นจากการ
สํารวจและวิเคราะหในกลุมโครงการ ครส.ลานนา ตัวอยางของฐานขอมูลดังกลาว ไดแก 
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ภูมิอากาศและฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินที่เนนระบบการปลูกพืช 
ฐานขอมูลเหลานี้ไดรับการออกแบบใหมีมาตรฐานเดียวกันโดยออกแบบดวยผัง UML กอนแปลง
เปน Geodatabase เพ่ือใชงานในระบบภูมิสารสนเทศหรือนําเขาในระบบ รสทก. ฐานขอมูลที่
สรางขึ้นไดรับการนําไปใชในการสรางชั้นขอมูลใหมและวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอื่นในงานที่จะ
กลาวในบทตอไปของรายงานฉบับนี้และรายงานฉบับสมบูรณของโครงการอื่นในกลุม ครส.ลานนา 
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ประภัสสร พันธสมพงษ1  และ เมธี  เอกะสิงห2 

คํานํา 
ขอมูลดินเปนชั้นขอมูลที่มีการนําไปใชวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอื่นอยางกวางขวาง เม่ือมี

การจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Systems, GIS) ซึ่งมีการพัฒนา
อยางรวดเร็วทั้งในแงโครงสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบาย ในปจจุบันหลักการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือ Geodatabase  
(Zieler, 1999) ทําใหสะดวกตอการแกไข ปรับปรุง และเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่น รวมทั้งสนับสนนุ
การแลกเปลี่ยนเผยแพรขอมูลระหวางผูพัฒนาและผูใชขอมูล การอธิบายความเชื่อมโยงดังกลาว
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อจัดทําเปนแบบจําลองขอมูล (Data model) ดังเห็นไดจากการริเริ่มใหมี
การพัฒนาแบบจําลองขอมูลภูมิสารสนเทศดานตางๆ เชน อุทกวิทยา (Maidment (ed.), 2002) 
และวิทยาศาสตรทางทะเล (Li, 2000) เปนตน อยางไรก็ตาม การพัฒนาแบบจําลองขอมูลดินเพื่อ
ใชในทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังไมปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะขอมูลดินใน
ประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจ จําแนก วิเคราะห และใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการดินและน้ํามาเปนระยะเวลายาวนาน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

กลุมชุดดิน (Soil Group) เปนหนวยแผนที่แสดงขอบเขตของประเภทดินที่มีผลิตภาพ
คลายคลึงกันสําหรับการใชประโยชนที่ดินประเภทหนึ่งๆ  ดังน้ันกลุมชุดดินหนึ่งๆ อาจ
ประกอบดวยชุดดินมากกวาหนึ่งประเภท ถึงแมวาขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินไดรับการปรับปรุง
แกไขใหมีความถูกตองมากขึ้นและเปนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ แตมี
ขอจํากัดที่ขอมูลอรรถาธิบายสมบัติของดินยังตองอาศัยสมบัติของชุดดินที่ไดรับเลือกใหเปน
ตัวแทนของกลุมชุดดินหนึ่งๆ   ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาแบบจําลองฐานขอมูลดิน   
ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินเขากับขอมูลอธิบายสมบัติของชุดดิน เพ่ือทําใหการ
เรียกใชและวิ เคราะหขอมูลดินจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีของการใชขอมูลจากหนวยแผนที่กลุมชุดดินสัมพันธ 
(Associated soil group) ที่หนวยแผนที่หน่ึงๆ ประกอบดวยกลุมชุดดินจํานวนมากกวาหนึ่งประเภท
และมีสัดสวนแนชัด รวมทั้งในกรณีที่ตองการประมาณคาสมบัติทางฟสิกสและเคมีของดินที่ไมมีการ

                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วัดคามากอน หรือการวัดคาทําไดลําบาก หรือใชระยะเวลานานและสิ้นเปลืองงบประมาณสูง  โดย
อาศัยฟงกชันแปลงคาขอมูลดิน (Pedotransfer Function, PTF) (McBratney et al., 2002) 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบจําลองขอมูลและฐานขอมูลภูมิสารสนเทศให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินและขอมูลชุดดินตัวแทน (Representative soil series) 
ที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการปรับปรุงครั้งลาสุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกใน
การใชขอมูลเหลานี้รวมกับฐานขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ เน่ืองจากแบบจําลองขอมูลแสดง
รายละเอียดโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการทําความเขาใจองคประกอบและความสัมพันธระหวาง
วัตถุ (Object) ตางๆ ในแบบจําลอง ทําใหสามารถพัฒนาระบบเรียกใชงานและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจดานการเกษตร การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม และงานดานการวางแผนอื่นๆ ที่
ตองการใชขอมูลดินและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการพัฒนาระบบดังกลาว 

วิธีการศึกษา 

แหลงขอมูล 
ขอมูลกลุมชุดดินจากฐานขอมูลในระบบ SoilView  (พนมศักดิ์และเมธี, 2539) ขอมูลชุดนี้

ไดรับการจัดเก็บเปนชั้นขอมูลประเภท Coverage โดยนําเขาจากแผนที่มาตราสวน 1:50,000 
ขอมูลอรรถาธิบายประกอบมีจํากัดเฉพาะชื่อกลุมชุดดินและระดับความเหมาะสมในการปลูกพืช
ชนิดตางๆ  อยางไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินไดทําการปรับปรุงฐานขอมูลอรรถาธิบายใหม (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2546) โดยใชสมบัติตางๆ ของชุดดินตัวแทนรวมทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
แตละชั้นดิน เพ่ือเปนสมบัติของกลุมชุดดินแตละประเภท จึงนํามาใชในการสรางแบบจําลองใน
การศึกษานี้ 

การสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
เปาหมายของการสรางแบบจําลองขอมูลดินคือการพัฒนาโครงสรางของฐานขอมูลดิน 

เพ่ือใชในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําขอมูลดินไปใชประโยชนรวมกับขอมูลอื่นในโครงการ
ตางๆ ที่ใชระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห วางแผน หรือชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ  
ในการออกแบบโครงสรางแบบจําลองดินไดใชมาตรฐาน Unified Modeling Language (UML) 
เพ่ืออธิบายโครงสรางและความสัมพันธของขอมูลประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับดิน กอนที่จะแปลง
โครงสรางดังกลาวเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

การออกแบบในขั้นตอนแรกอาศัยการทบทวนเอกสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู ใ ช งานฐานขอมูลดินในแวดวงการศึกษา  วิ จั ย  และพัฒนาการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย จากนั้นจึงจัดขอมูลออกเปนกลุมใหญตามลักษณะ สมบัติ 
และการใชประโยชนของขอมูลดิน กอนที่จะสรางเปนแผนภาพตามมาตรฐาน UML โดยใช
โปรแกรม Microsoft Visio การจัดแผนภาพเพื่อใชวัตถุแทนปรากฏการณและสมบัติของดิน
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ดําเนินการตามแนวทางการสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศในระบบ ArcGIS (MacDonald, 2001) 
การสรางแผนภาพดังกลาวเปนกระบวนการวิเคราะหแบบทวนซ้ําจากบนลงลางและยอนกลับ จน
ไดวัตถุที่ใชแทนขอมูลดินพรอมกับขอมูลอรรถาธิบายและความสัมพันธครบถวนตามตองการ 
หลังจากตรวจสอบความถูกตองแลว ทําการแปลงผัง UML ใหเปนโครงสราง (Schema) ของ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ผาน CASE tools (Computer-Aided Software Engineering) จากนัน้จงึ
นําเขาชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินที่มีอยูแลวในรูป Coverage พรอมทั้งขอมูลตามตาราง
อรรถาธิบาย ขอมูลทั้งหมดพรอมความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่และตารางขอมูลตางๆ 
ถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ พรอมนําไปใชงานตอไป สําหรับแนวคิด
และขั้นตอนโดยสรุปของการสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินแสดงดังรูปที่ 3-1 

 
รูปที่ 3-1 แนวคิดการสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดิน 

ผลการศึกษา 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศกลุมชุดดินถูกจัดออกเปน 5 กลุมหลัก (Packages) ดังแสดงใน

รูปที่ 3-2 ไดแก (1) ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Feature dataset) ที่เรียกชื่อวา SoilFeature ซึ่งจัดเก็บวัตถุ
ที่ใชแทนขอบเขต (boundary) ของกลุมชุดดินแตละประเภท และจุดเก็บตัวอยางดิน วัตถุเหลานี้
สามารถอางอิงตําแหนงไดโดยระบบพิกัด UTM  (2) ชุดขอมูล SoilObject ใชในการจัดเก็บวัตถุที่
เปนขอมูลอรรถาธิบาย (attributes) ของขอมูลดิน (3) ชุดขอมูล Relationship ที่จัดเก็บ
ความสัมพันธระหวางวัตถุที่เปนตารางอรรถาธิบายขอมูลดิน (4) ชุดขอมูล Domains ชวยกํากับ
ความถูกตองของการนําเขาขอมูลดิน และ (5) ชุดขอมูล AdministrativeArea ซึ่งเปนชุดขอมูลเชิง
พ้ืนที่เพ่ือใชอางอิงในการเรียกใชขอมูลดินเปนลําดับชั้นตั้งแตระดับจังหวัดถึงระดับตําบล 
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รูปที่ 3-2 โครงสรางหลักของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดิน 

ชุดขอมูลเชิงพื้นที่ดิน (SoilFeature)  
ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ดินประกอบดวย SoilArea ซึ่งเปน Feature ประเภท Polygon ใชจัดเก็บ

ขอมูลขอบเขตกลุมชุดดิน (SoilPolygon) สวน SoilPoint เปน Feature ประเภท Point ที่ประกอบดวย 
TypifyingPedon สําหรับจัดเก็บตําแหนงของชุดดินตัวแทนของกลุมชุดดินหนึ่ งๆ และมี 
SamplePoint ใชจัดเก็บตําแหนงของจุดเก็บตัวอยางดินที่ผูใชตองการบันทึกผลการวิเคราะหเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ (รูปที่ 3-3) 

 
รูปที่ 3-3 ผัง UMLแสดงชุดขอมูลเชิงพื้นที่ในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดิน 
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ชุดขอมูลดิน (Soil Object) 
ชุดขอมูลดิน (Soil Object) ประกอบดวยกลุมของวัตถุ 3 กลุมหลักคือ (1) กลุมที่ใชแทน

สมบัติของกลุมชุดดิน (SoilGroupProperties)  (2) กลุมของวัตถุที่ใชแทนสมบัติของชุดดินตัวแทน 
(PedonProperties) และ (3) กลุมวัตถุที่อธิบายสมบัติของตัวอยางดิน (SamplePointProperties) 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-4 

 
รูปที่ 3-4 ผังแสดงชั้นกลุมของวัตถุท่ีใชแทนขอมูลอธิบายกลุมชุดดินและสมบัติของชุดดินตัวแทน                  

และตัวอยางดินในภาคสนาม 

(1) SoilGroupProperties จัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายที่เกี่ยวของกับสมบัติทางฟสิกสและ
เคมี และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชุดดิน 

• TerrainType: ประเภทของพื้นผิวโลกของหนวยแผนที ่
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• SoilGroup: ชื่อและสัดสวนของกลุมชุดดนิแตละประเภทในหนวยแผนที่ที่มีพ้ืนผวิ
เปนดิน 

• Modifier: ลักษณะเฉพาะยอยลงไปของกลุมชุดดินในหนวยแผนทีห่น่ึงๆ 
• SoilSeries: ชุดดินที่เปนสมาชิกของกลุมชุดดินหนึ่งๆ และชื่อชุดดินตัวแทนของแต

ละกลุมชุดดิน 
• MajorSoilProblems: ปญหาหลักของกลุมชุดดิน 
• MajorSoilProblemsDescription: คาํอธิบายปญหาหลักของแตละกลุมชุดดิน 

(2) PedonProperties จัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายที่เกี่ยวของกับลักษณะเชิงภูมิประเทศและ
สมบัติโดยทั่วไปของพีดอนชุดดินที่เปนตัวแทน 

• RepresentativePedon: ลักษณะทั่วไปทั้งโปรไฟลดินของชุดดินตัวแทน เชน ชื่อชดุ
ดินตัวแทน ความลึกทั้งหมด ความลาดชนั วัตถุตนกําเนิด ชั้นการระบายน้ํา 
ภูมิอากาศ เปนตน 

• PedonTaxonomy: ชื่อของดินตัวแทนเรยีกตามระบบอนุกรมวิธานการจําแนกดนิ
ตั้งแตอันดับดนิ (Soil Order) ถึงชุดดิน (Soil Series) 

• LayerDescription: ลักษณะทั่วไป เชน ความลึก ชื่อเรยีกและคําอธบิายดิน
ภาคสนามของแตละชั้นดินตลอดโปรไฟลดิน 

• PhysicalProperties: สมบัติทางฟสิกสประเภทตางๆ ของดิน 
• ChemicalProperties: สมบัติทางเคมีประเภทตางๆ ของดิน 
• SoilLayerPhysicalProperties: สมบัติทางฟสิกสของแตละชั้นดิน 
• CompositeLayerPhysicalProperties: สมบัติทางฟสิกสของชั้นดินรวมซึ่งแบง

ออกเปนชั้นดินบนและชั้นดินลาง 
• SoilLayerChemicalProperties: สมบัติทางเคมีของแตละชั้นดิน 
• CompositeLayerPhysicalProperties: สมบัติทางเคมขีองชั้นดินรวมซึ่งแบง

ออกเปนชั้นดินบนและชั้นดินลาง 
(3) SamplePointProperties จัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายที่เกี่ยวของกับลักษณะและสมบัติ

ของจุดเก็บตัวอยางดิน 
• SamplePhysicalProperties: สมบัติทางฟสิกสดินบนและดินลางของตัวอยางดินที่

ไดจากการจัดเก็บภาคสนามเพื่อใชประโยชนเฉพาะงาน 
• SampleChemicalProperties: สมบัติทางเคมีของดินบนและดินลางของตัวอยาง

ดินที่ไดจากการจดัเก็บภาคสนามเพื่อใชประโยชนเฉพาะงาน 
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คาสมบัติทางฟสิกสและเคมีของชั้นดินดังกลาวอาจไดจากการนําเขาผลการวิเคราะหดิน
หรือไดจากการประมาณคาโดยใชฟงกชัน PTF เพ่ือแปลงคาขอมูลดินที่สะดวกและประหยัดในการ
วัดคา ใหเปนคาขอมูลดินที่มีความตองการใชประโยชนอยางกวางขวาง แตใชเวลาและสิ้นเปลือง
คาใชจายมากในการเก็บตัวอยางและวัดคา ตัวอยางเชน คาความจุความชื้นสนาม (Field Capacity, 
FC) และคาความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวรของพืช (Permanent Wilting Percentage, PWP) ซึ่งเปนสมบัติ
ทางฟสิกสของดินที่นําไปคํานวณปริมาณความจุความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เพ่ือกําหนดการให
นํ้าชลประทาน วางแผนการเกษตรในเขตอาศัยน้ําฝน และพยากรณผลผลิตพืช ขอมูลนี้มักไมมีการ
วัดคาในการวิเคราะหตัวอยางดินทั่วไป แตสามารถประมาณไดจากคาการกระจายของอนุภาคดิน 
ความหนาแนนรวมของดิน และอินทรียวัตถุ โดยใชสมการ PTF ที่ตีพิมพในรายงานตางๆ ตัวอยาง
ของ PTF ที่ใชประมาณคา FC และ PWP ปรากฏในรายงานของ Batjes (1996) 

ความสัมพันธระหวางขอมูลดิน (SoilRelations) 
ความสัมพันธระหวางชั้นของวัตถุ (Object Class) ที่เปนขอมูลอรรถาธิบายดวยกันเอง 

และชั้นวัตถุ SoilPolygon ซึ่งเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถแสดงเปนผัง UML ดังรูปที่ 3-5 ลักษณะ
ของความสัมพันธ (cardinality) อาจเปน One-to-One (1-1), One-to-Many (1-M, 1-*) หรือ 
Many-to-Many (N-M, *-*) ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุที่เปนตัวแทนของขอมูลดิน ผังความสัมพันธอาจ
แสดงชื่อและลักษณะของความสัมพันธที่กํากับอยูดานบนและดานปลายของเสนเชื่อมโยงวัตถุที่
สัมพันธกัน ในกรณีของขอมูลดินที่ไดจากการเก็บตัวอยางและวิเคราะหเฉพาะงาน ความสัมพันธ
ระหวางวัตถุแตละประเภทไดแสดงแยกตางหากจากขอมูลกลุมชุดดิน 

ชุดวัตถุกํากับคาขอมูลดิน (SoilDomains) 
ชุดวัตถุกํากับคาขอมูลดินทําหนาที่กํากับขอมูลนําเขาสําหรับเขตขอมูล (field) ความตาง

ระดับบริเวณที่พบหนวยดินตัวแทน ชั้นมาตรฐานความลาดชัน หินพื้นโผล หินโผล การระบายน้ํา 
การซาบซึมนํ้าของผิวดิน การไหลบา  ความถี่ของน้ําทวมขัง ระยะเวลาที่มีนํ้าทวมขัง ชนิดของ
ภู มิอากาศ  ปริมาณกอนกรวด  ความลึกของชั้นดิน  การซาบซึมนํ้า  การกรอนของดิน 
ความสามารถการหยั่งรากของพืชในดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และชวงคาปจจัยความงายตอ
การพังทลายของดิน ชุดวัตถุนี้ทําใหการนําเขา แกไขและตรวจสอบขอมูลเปนไปอยางสะดวก 
รวดเร็วและมีขอผิดพลาดนอยลง ดังตัวอยางในรูปที่ 3-6 

ชุดขอมูลขอบเขตการปกครอง  (AdministrativeArea) 
เปนชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตการปกครองจากการจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

พ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากร (เมธี และคณะ, 2548) ซึ่งใชสําหรับอางอิงการเรียกใช
ขอมูลดินตามขอบเขตการปกครองเปนลําดับชั้น ตั้งแตระดับจังหวัดถึงระดับตําบล 
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รูปที่ 3-5 ระดับชั้นความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดิน 

 
รูปที่ 3-6 การควบคุมคาขอมูลสําหรับการนําเขาและแกไขขอมูลดวยการสราง Domain 
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ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและการนําไปใชประโยชน 
รูปที่ 3-7 แสดงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศกลุมชุดดินที่สรางขึ้นจากแบบจําลองขอมูลดิน 

ฐานขอมูลนี้สามารถนําไปใชงานไดหลายรูปแบบ เชน สืบคนหาบริเวณที่พบกลุมชุดดินที่เจาะจง 
พรอมทั้งแสดงสมบัติทั่วไปของกลุมชุดดินนั้น เรียกดูรายละเอียดอนุกรมวิธานของชุดดินตัวแทน 
หรืออาจเรียกแสดงสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินแตละชั้น (รูปที่ 3-8) และเรียกแสดงภาพหนาตัด
ดินและสภาพภูมิประเทศของชุดดินตัวแทนนั้นๆ ดวยฟงกชัน Hyperlink ใน ArcGIS (รูปที่ 3-9) 

 
รูปที่ 3-7 โครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศกลุมชุดดินและขอมูลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย               

และลําพูน 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 46 

 
รูปที่ 3-8 ผลจากการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายเมื่อเรียกแสดงสมบัติ

ของชุดดินที่ตองการ 

 
รูปที่ 3-9 ผลการเรียกแสดงภาพหนาตัดดินและสภาพภูมิประเทศของชุดดินตัวแทน 
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ตัวอยางรูปที่ 3-10 เปนการเรียกแสดงสมบัติทางฟสิกสของกลุมชุดดินที่ 48 ซึ่งมีดินชุด
ทายาง (Ty) เปนชุดดินตัวแทน เน่ืองจากไมมีการวัดคาความจุความชื้นในสนาม (FC) และจุด
เหี่ยวถาวร (PWP) ในดินชุดนี้ หากไมมีการวัดและจัดเก็บคาทั้งสองในฐานขอมูล สามารถประมาณ
คา FC และ PWP จากฟงกชันแปลงคาขอมูลดินตามรายงานของ Batjes (1996) โดยอาศัยขอมูล
รอยละของปริมาณ Clay , Silt และ Organic Carbon ที่มีการวัดคาและจัดเก็บในแตละชั้น ผลการ
คํานวณถูกเก็บไวในตารางสมบัติทางกายภาพของดินในเขตขอมูล pF2.5 และ pF4.2 สําหรับคา 
FC และ PWP ตามลําดับ  หลังจากนั้นสามารถเรียกแสดงขอมูลการกระจายตัวของคา FC และ 
PWP ตามความลึกของดินเปนกราฟเชิงเสนโดยอาศัยฟงกชันที่มีอยูใน ArcGIS 

 
รูปที่ 3-10 การเรียกแสดงสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินในลักษณะตารางและกราฟเชิงเสน 

การสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินจากแบบจําลองขอมูลโดยใชผัง UML ยังชวยใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานหรือโครงการตางๆ ที่ตองพัฒนาหรือใชฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศสะดวกขึ้น เน่ืองจากสามารถทําความเขาใจโครงสรางขอมูลและความสัมพันธระหวาง
วัตถุที่เปนตัวแทนของขอมูลดินโดยอาศัยผัง UML ทําใหการปรับเปลี่ยนโครงสรางขอมูลที่มีอยู
เดิมเขาหากันทําไดงาย มีความถูกตองสูงเน่ืองจากมีวัตถุที่ทําหนาที่กํากับคาขอมูลในแตละตาราง
อรรถาธิบายซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงสรางขอมูลภูมิสารสนเทศที่สรางขึ้น 
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ในการพัฒนาระบบเรียกใชงานเฉพาะทางที่มีความซับซอนมากขึ้น เชน ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจวางแผนทรัพยากรเกษตร หรือ รสทก. (รูปที่ 3-11) ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบท
สุดทายของรายงานฉบับนี้ ผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองหรือลุมนํ้า เพ่ือ
ตรวจสอบทรัพยากรดินในบริเวณที่ตองการ โครงสรางขอมูลเชิงพ้ีนที่และขอมูลอรรถาธบิายยอมมี
ความซับซอนมากขึ้นเนื่องจากระบบดังกลาวตองอาศัยขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทอื่นเปนสวนหน่ึงของ
โครงสราง การจําลองขอมูลดินจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหนักพัฒนาระบบสามารถเชื่อมโยงสวนตางๆ 
เขาหากันอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องตามความ
ตองการของผูใช  ตัวอยางของการนําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินที่สรางขึ้นในการศึกษานี้ไป
พัฒนาเปนระบบประยุกตใชงาน ไดแก การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบคาตอเนื่อง 
(เฉลิมพลและเมธี, 2546) และการสรางหนวยแผนที่เพ่ือประโยชนในการจัดการดิน (ชาญชัยและ
เมธี, 2546) 

 
รูปที่ 3-11 การเรียกใชขอมูลดินผานระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ 



แบบจําลองฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของดินเพื่อการจัดการทรัพยากร 49

สรุป 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินเปนฐานขอมูลที่ไดรับการนําไปใชอยางกวางขวางในงานดาน

การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิศวกรรม และการวางแผนพัฒนาใน
ระดับตางๆ เน่ืองจากขอมูลดินมีหลายมิติและรายละเอียดในแตละมิติแตกตางกัน ประกอบกับ
ขอมูลที่เปนปจจุบันยังไมสมบูรณครบถวน การออกแบบและสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดินใน
ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงความสะดวกในการเพิ่มเติม แกไข และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูพัฒนาและผูใชขอมูล การสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศจากแบบจําลองขอมูลเปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เน่ืองจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศมีโครงสรางชัดเจน 
สามารถนําวัตถุที่เปนตัวแทนขอมูลดินไปใชในการนําเขา แกไข และแสดงขอมูลตามความ
ตองการ รวมทั้งชวยใหการพัฒนาระบบประยุกตใชงานเฉพาะดานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับการขยายระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีความซับซอนและตองการขอมูล
เชิงพ้ืนที่อื่นๆ ในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการทรัพยากรทางเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตอไป 
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เฉลิมพล  สําราญพงษ1 และ เมธี  เอกะสิงห2 

คํานํา 
การตัดสินใจใชประโยชนที่ดินจําเปนตองพิจารณาผลิตภาพของที่ดินและผลกระทบตอ

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม นอกจากนี้จําเปนตองอาศัยหลักการและ
วิธีการที่ดีในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ  การประเมินความเหมาะสมของที่ดินมีหลายวิธีการขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงค ความตองการทั้งปริมาณและคุณภาพของขอมูล ตลอดจนระบบภูมิสารสนเทศที่ใชงาน
อยูในองคกร (Malczewski, 2004) การประเมินคุณภาพที่ดินแบบตอเนื่อง (Fuzzy land evaluation) 
เปนวิ ธีการหนึ่งที่ ไดรับการนํามาพัฒนาขึ้น เพ่ือลดการสูญเสียขอสนเทศที่ มีประโยชนใน
กระบวนการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑโดยใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบตอเนื่องมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรม
ที่ทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) ใหสามารถ
สนับสนุนการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินโดยมีผลลัพธเปนคาตอเนื่อง ขอมูลที่ใช
ในการประเมินไดมาจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ครส. ภาคเหนือตอนบน 
หรือ ครส.ลานนา ผลการประเมินที่เปนคาตอเนื่องจะเปนประโยชนตอการประเมินความเหมาะสม
เชิงเศรษฐกิจของที่ดินซึ่งจะกลาวในบทตอไป ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการจัดการที่
เหมาะสมของแตละหนวยที่ดินซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมนิคุณภาพที่ดินแบบฟซซี 
วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพที่ดินโดยใชหลักลอจิกฟซซี (Fuzzy logic) เพ่ือใหได

ผลลัพธของการประเมินคุณภาพที่ดินแตละหนวยแผนที่ดิน (Land Mapping Unit, LMU) เปนคา
ตอเนื่อง และไมทําใหคุณภาพที่ดินไมถูกจํากัดโดยคาสมบัติของที่ดิน (Land Characteristic, LC) 
ตัวใดตัวหนึ่ง ผลลัพธของการประเมินโดยใชลอจิกฟซซีจะไดเปนคาความเปนสมาชิกภาพ (Fuzzy 
membership function, µ ) ซึ่งอาจแปลงเปนคาดัชนีหรือระดับชั้นความเหมาะสมของที่ดินไดในที่สุด 
โดยอาศัยการเปรียบเทียบคุณภาพของที่ดิน (Land Quality, LQ) กับความตองการ (Land Use 
Requirement, LUR) ของประเภทการใชประโยชนที่ดิน (Land Utilization Type, LUT) แตละประเภท 
                                                                          
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การคํานวณหาคา µ ของแตละ LQ ตลอดจนการรวมคาสมาชิกภาพโดยรวมสามารถทํา
ได 2 วิธีการหลักคือ (1) คํานวณจากฟงกชันและพารามิเตอรการตอบสนองของพืช และ (2) 
คํานวณคาสมาชิกภาพจากแบบจําลองความคลายคลึง (Similarity model) 

คํานวณจากฟงกชันและพารามิเตอรการตอบสนองของพืช 
การประเมินโดยวิธีการนี้อาศัยหลักการที่วาพืชแตละชนิดมีการตอบสนองตอปจจัยวินิจฉัย

แตละปจจัยที่แตกตางกัน เชน ปฏิกิริยาดิน (pH) เม่ือดินมีสภาพความเปนกรดหรือดางเล็กนอย
เปนสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ในขณะที่ความเปนกรดหรือดางสูงจะจํากัดการ
เจริญเติบโตของพืช การตอบสนองดังกลาวมีลักษณะความสัมพันธเปนรูประฆังคว่ําแบบสมมาตร 
ในขณะที่ปจจัยอื่น เชน ระดับความลึกของดิน ซึ่งดินที่มีความลึกมากขึ้นยอมสงผลดีตอการปลูกพืช 
เปนตน ความสัมพันธดังกลาวสามารถสรางเปนฟงกชันการตอบสนองของพืชไดหลากหลาย ดังน้ัน
หากทราบฟงกชันการตอบสนองของพืชจากงานวิจัยหรือประสบการณจะสามารถคํานวณคา µ ของ
แตละ LQ สําหรับแตละ LUT และ LMU ได (Baja et al., 2002; Burrough, 1989) 

คาความเปนสมาชิกภาพของแตละปจจัยวินิจฉัยสามารถนํามารวมกันตามฟงกชัน Joint 
Membership Function (JMF) โดยใชสมการที่ (4-1) 

JMF(x)     =     λ1µ(x)1  +  λ2µ(x)2  +  …  +  λnµ(x)n  (4-1) 
เม่ือ JMF(x) = Joint Membership Function ของแตละปจจัยวินิจฉัย  

λ1..n = คาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยวินิจฉัย  
n = เลขแสดงจํานวนปจจัยที่ใชในแตละการประเมิน  

ทั้ง JMF(x), λ1..n และ µ(x)1..n มีคาอยูระหวาง 0-1.0 (Malczewski, 1999; Baja et al., 2002) 

คํานวณคาสมาชิกภาพจากแบบจําลองความคลายคลึง (Similarity model) 
วิธีการนี้ไดรับการพัฒนาโดย Wang et al. (1990) ซึ่งไดสรางแบบจําลองความสัมพันธ

ฟซซี (Fuzzy Rational Model) เพ่ือใชกับขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับประเมินความเหมาะสมของ
ที่ดินโดยตั้งอยูบนหลักการของแบบจําลองความสัมพันธความคลายคลึง (Similarity Rational 
Model) 

ในการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชที่เฉพาะเจาะจง ดัชนีของความเหมาะสมสามารถ
ประเมินไดจากการเปรียบเทียบสมบัติของที่ดินของแตละหนวยที่ดินกับความตองการของพืช
(LUR) แตละประเภท โดยคํานวณเปนคาเวกเตอรของระยะยูคลิเดียน (Euclidean distance) เพ่ือ
ใชเปนคาวัดความคลายคลึงกันระหวางคุณภาพที่ดินและความตองการของพืชสําหรับแตละ
ระดับชั้นความเหมาะสม 
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Wang et al. (1990) ไดจําแนกสมบัติของที่ดิน (x) จํานวน n ชนิด  x = (x1, x2,…, xn) 
ออกเปน m ระดับความเหมาะสม µi = (µ1, µ2,….,µm) สําหรับพืชที่เจาะจง และใชระยะทาง
ยูคลิเดียนเพื่อประเมินความคลายคลึงกันระหวางสมบัติที่ดินกับความตองการของพืชในแตละ
ระดับชั้นความเหมาะสม ถาคาระยะทางยูคลิเดียนยิ่งนอย สมบัติของที่ดินใน LMU จะคลายคลึง
กับสมบัติที่ดินที่เปนตัวแทนของระดับชั้นความเหมาะสมนั้นๆ คาระยะทางยูคลิเดียน (dE) 
ระหวางเวกเตอร )(x และเวกเตอรของสมบัติที่ดินอันเปนตัวแทนของแตละระดับชั้นความ
เหมาะสม (µc) คํานวณไดจากสมการที่ (4-2) และ (4-3) 
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Ahamed et al. (2000) ไดดัดแปลงสมการที่ (4-2) โดยการพิจารณาถวงน้ําหนัก (Wj) 
ใหกับสมบัติที่ดิน (J) ตามสมการที่ (4-4) 
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จากนั้นจึงคํานวณคาสมาชิกภาพฟซซี ))(( xfc  ของแตละระดับชั้นความเหมาะสมจาก
สมการที่ (4-5) 
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เม่ือ )(xfc  คือคาสมาชิกภาพของหนวยที่ดิน (x) ในชั้นความเหมาะสม (c) และ m เปน
จํานวนระดับชั้นความเหมาะสมที่ใชประเมินคุณภาพที่ดิน 

ในวิธีการนี้แตละชนิดพืชที่ทําการประเมินจะมีการคํานวณคาสมาชิกภาพจํานวน 4 คา
ตามชั้นความเหมาะสม 4 ชวงชั้น ไดแก ชั้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1) ชั้นที่มีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ชั้นที่มีความเหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) ชั้นที่มีคาความเหมาะสม
สูงสุดจะถูกนํามาใชเปนคาดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินหนวยนั้นๆ เม่ือใชสําหรับ
ปลูกพืชที่เจาะจงในการประเมิน ซึ่งคาดัชนีที่ไดจะสัมพันธกับระดับผลผลิตที่ไดในแตละหนวย
ที่ดินดังกลาว 
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นอกจากจะประเมินแบบเจาะจงพืชแลว อาจใชวิธีการนี้ในการประเมินคุณภาพที่ดินเชิง
สัมพัทธ (Relative suitability) เพ่ือตองการผลลัพธที่ระบุไดวาแตละ LMU เหมาะสมกับการใช
ประโยชนที่ดินประเภทใดมากที่สุด โดยอาศัยหลักการคํานวณที่เสนอโดย Wang et al. (1990) ดัง
สมการที่ (4-6) 
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i       (4-6) 

เม่ือ )(xRi  = ระดับความเหมาะสมเชิงสัมพัทธ 
),( ixS  = ระดับความเหมาะสมของแตละหนวยที่ดินสําหรับการใชที่ดิน i 
),( jxS  = ระดับความเหมาะสมของแตละหนวยที่ดินทุกประเภทการใชที่ดนิ 

วิธีการฟงกชันและพารามิเตอรการตอบสนองของพืชที่กลาวมาขางตนมีขอดีที่สามารถ
คํานวณดัชนีความเหมาะสมเปนคาตอเนื่องหรือเปนระดับชั้นความเหมาะสมได แตขอจํากัดคือ
ตองทราบฟงกชันการตอบสนองของพืชที่มีตอคุณภาพที่ดินแตละประเภท สําหรับวิธีการคํานวณ
คาสมาชิกภาพจากแบบจําลองความคลายคลึงสามารถใหผลการประเมินและจําแนกชวงชั้นความ
เหมาะสมของที่ดินไดทันทีที่มีการคํานวณเสร็จส้ิน แตวิธีการดังกลาวไมสามารถบงบอกถึง
ลักษณะที่เปนขอจํากัดบางประการของแตละหนวยแผนที่ได ดังนั้นทั้งสองวิธีการจึงมีขอดีและ
ขอจํากัดแตกตางกัน หากใชขอดีของวิธีการคํานวณดัชนีจากฟงกชันและพารามิเตอรการ
ตอบสนองของพืชที่มีตอปจจัยวินิจฉัยแตละชนิด ซึ่งจะทําใหทราบลักษณะที่เปนขอจํากัดบาง
ประการของที่ดินแตละหนวย โดยแบงชวงคาของความตองการการใชที่ดินแตละประเภทตาม
ลักษณะของแบบจําลองความคลายคลึง ก็จะสามารถสรางดัชนีความเหมาะสมของที่ดินได 

สําหรับการประเมินคุณภาพที่ดินในประเทศไทยซึ่งดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย
ใชวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามกรอบของ FAO (1976) แสดงผลลัพธของคุณภาพที่ดินแตละ
ประเภทเปนตัวเลขแลวคํานวณคาดัชนีความเหมาะสมรวมโดยวิธีการคูณ ซึ่งไดกําหนดชวงคาของ
ระดับความเหมาะสมไวดังน้ีคือ ชวงคา 0.8-1.0 จัดอยูในชั้นเหมาะสมมาก (S1) ชวงคา 0.4-0.8  อยู
ในชั้นเหมาะสมปานกลาง (S2) ชวงคา 0.2-0.4 อยูในชั้นเหมาะสมนอย (S3) และชวงคา 0.0-0.2  
อยูในชวงชั้นไมเหมาะสม (N) (บันฑิตและคํารณ, 2542) วิธีการดังกลาวมีขอจํากัดในความไม
ตอเนื่องของระดับความเหมาะสมของที่ดิน โดยขอมูลจะถูกจํากัดคาคะแนนอยูที่ 1.0, 0.8, 0.5 
และ 0.0 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การคํานวณของกรมพัฒนาที่ดินสามารถบงชี้ขอจํากัดของ
หนวยที่ดินไดตามปจจัยวินิจฉัยแตละประเภท 

เพ่ืออาศัยขอมูลความตองการดานพืชที่เหมาะสมกับประเทศไทย และพัฒนาวิธีการ
คํานวณคาระดับความเหมาะสมของกรมพัฒนาที่ดินใหมีความตอเนื่องกัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาการ 
ใชฟงกชัน S-membership ในการคํานวณคาสมาชิกภาพจากสมบัติดิน ( x ) (Sicat et al., 2005) 
โดยหลักการของ Robinson (2003) ดังสมการที่ (4-7) และสมการที่ (4-8) 
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สมการที่ (4-7) เปนการคํานวณคาดัชนีความเหมาะสมของปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพของดินแบบยิ่งมากยิ่งดี และสมการที่ (4-8) ใชสําหรับคํานวณความเหมาะสมสําหรับ
ปจจัยที่มีความสัมพันธแบบยิ่งนอยยิ่งดี ผูวิจัยจึงไดปรับวิธีการคํานวณคาดัชนีความเหมาะสมให
สอดคลองกับองคความรูดานความตองการของพืชที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัดชวงชั้นคะแนนตาม
ระดับความเหมาะสมไว คาความเปนสมาชิกภาพของแตละปจจัยวินิจฉัยสามารถนํามารวมกัน
ตามสมการที่ (4-1) เพ่ือคํานวณหาคาดัชนีความเหมาะสมโดยรวมของแตละหนวยแผนที่ดิน 

องคประกอบของระบบ 
ระบบการประเมินคุณภาพที่ดินแบบตอเนื่องมีสวนประกอบหลักดังรูปที่ 4-1 ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

 
รูปที่ 4-1 องคประกอบของระบบประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
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ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เปนหนวยแผนที่เพ่ือการประเมิน (Land Mapping Unit, LMU) หนวย
แผนที่ที่ใชในการประเมินสรางจากขอมูลกลุมชุดดินที่ไดรับการจัดเก็บในรูปแบบ Geodatabase 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสมบัติทางกายภาพและเคมีของชุดดินตัวแทน (ประภัสสรและเมธี, 2548) 
แตละหนวยไดรับการกําหนดหมายเลขกํากับหนวยแผนที่ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใชในการเชื่อมโยงกับ
ขอมูลภูมิอากาศ (เมธี และคณะ, 2548) ขอมูลดังกลาวไดนํามาใชในการประเมินคุณภาพที่ดินดาน
ระบอบอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนในชวงฤดูปลูก นอกจากนี้ขอมูลยังไดรับการซอนทับกับขอมูล
ขอบเขตชลประทาน (เมธีและวัฒนา, 2548) เพ่ือจําแนกแหลงนํ้าตนทุนสําหรับแตละหนวยแผนที่ 

ฐานขอมูลอรรถาธิบายหนวยแผนที่ ประกอบดวย 2 ฐานขอมูลคือ สมบัติของชุดดิน
ตัวแทนซึ่งจัดเก็บสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมีและสมบัติทางดานภูมิอากาศจัดเก็บใหอยู
ในรูปตารางความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยงกับ LMU แตละหนวย 

ฐานขอมูลความตองการของการใชท่ีดิน จัดเก็บพารามิเตอรที่ใชในการคํานวณ
คุณภาพที่ดินซึ่งแตละชนิดการใชที่ดินมีความแตกตางกัน โดยดัดแปลงจากคูมือการประเมิน
คุณภาพที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (บัณฑิตและคํารณ, 2542) 

โปรแกรมวิเคราะหและประมาณคาความเหมาะสมเชิงกายภาพ เปนโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นโดยใชภาษา Microsoft Visual Basic (VB) เวอรชัน 6.0 ซึ่งสามารถทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows มีกรอบโตตอบกับผูใชในรูปแบบ GUI เปนภาษาไทย โปรแกรมนี้ทํา
หนาที่คํานวณดัชนีความเหมาะสมตามวิธีการที่ไดยกตัวอยางในขางตน ซึ่งสามารถแสดงผลการ
คํานวณเปนแผนที่ในตัวโปรแกรม อยางไรก็ตาม โปรแกรมไมไดจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นๆ ดังน้ัน
จึงไมสามารถซอนทับกับชั้นขอมูลอื่นได หากผูใชตองการนําผลการประเมินไปแสดง วิเคราะห 
หรือสืบคนรวมกับชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่น สามารถนําขอมูลไปใชงานตอไดในระบบ รสทก. 

ระบบเชื่อมโยงกับผูใช 
ระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบตอเนื่อง (FuzzySuit) (รูปที่ 4-2) เปนโปรแกรมที่

สามารถเรียกใชโดยอิสระ โดยมีหนาตางเพื่อติดตอกับผูใชเปนลําดับขั้นตอนการทํางาน ซึ่งผูใช
สามารถเริ่มตนใชงานไดที่เมนู คุณภาพที่ดินเชิงกายภาพ เลือก สราง-แกไขชนิดการใช
ประโยชนท่ีดิน กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นดังรูปที่ 4-3 ผูใชสามารถเลือกชนิดพืชที่ตองการ
ประเมินจากรายการที่มีอยูแลว หากผูใชตองการเพิ่มรายการพืชใหมสามารถสรางไดโดยการคลิก
ปุม เพิ่มชนิดการใชประโยชนท่ีดิน จะปรากฏหนาตางสําหรับกําหนดพืชที่ตองการสรางใหม 
ผูใชตองกําหนดชวงฤดูปลูกโดยการกําหนดเดือนปลูกและความยาวชวงฤดูปลูกเปนวัน กําหนด
ระดับการจัดการ และแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก หากผูใชเลือกพืชที่ปลูกในชวงฤดูแลง เชน 
กระเทียม หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง เปนตน โปรแกรมจะกําหนดแหลงนํ้าเปนระบบชลประทาน
โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 4-4) 
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รูปที่ 4-2 ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 

 
รูปที่ 4-3 หนาตางเลือกชนิดพืชที่ตองการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพ  

 
รูปที่ 4-4 หนาตางกําหนดคุณสมบัติพืชที่ตองการสรางใหม 
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ในหนาตางการกําหนดสมบัติพืช ผูใชสามารถกําหนดพื้นที่ศึกษาที่เฉพาะเจาะจงตาม
ขอบเขตการปกครองไดโดยกดปุม กําหนดพื้นที่ประเมิน หนาตางกําหนดพื้นที่เปาหมายจะ
ปรากฏขึ้น (รูปที่ 4-5) กรอบรายการแผนภูมิตนไมดานซายมือจะแสดงขอบเขตการปกครองตั้งแต
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตามลําดับ ผูใชสามารถเลือกขอมูลทีละรายการ แลวกดปุม >> 
เพ่ือสงรายการที่เลือกไปยังกรอบรายการดานขวามือ เม่ือผูใชเลือกขอมูลระดับใดระดับหนึ่งเปน
ขอมูลชุดแรก เชน ขอมูลระดับตําบล ผูใชสามารถเลือกขอมูลระดับตําบลไดในชุดตอไปโดยไม
สามารถเลือกขอมูลระดับอําเภอหรือจังหวัดได หากผูใชตองการลบขอมูลใดๆ จากชุดขอมูลที่ได
เลือกไวแลว ใหเลือกรายการที่ตองการลบรายการดานขวามือ จากนั้นกดปุม << หากผูใชไมเลือก
พ้ืนที่ใดๆ ระบบจะทําการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษา (เชียงใหม เชียงราย 
และลําพูน) 

 
รูปที่ 4-5 กําหนดพื้นที่เปาหมาย 

เม่ือเลือกพื้นที่ศึกษาและกําหนดสมบัติของพืชเรียบรอยแลว หมายเลขกํากับชนิดพืชจะ
ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ เม่ือหนาตางรายการชนิดพืชปรากฏขึ้น กรอบดานซายมือปรากฏ
รายการพืชที่สรางขึ้นใหมและรายการเดิมพรอมหมายเลขกํากับที่มีอยูทั้งหมดในระบบ สัญลักษณ 

 หนาชนิดพืชหมายถึงพืชที่ยังไมไดทําการประเมิน เม่ือผูใชคลิกรายการชนิดพืชใดๆ ในกรอบ
ดังกลาว คําอธิบายสมบัติของชนิดพืชนั้นจะปรากฏในกรอบดานขวามือ ผูใชสามารถทําการแกไข
หรือลบสมบัติของชนิดพืชไดจากปุม แกไข และ ลบ ดังรูปที่ 4-6 และผูใชสามารถเลือกพืชสําหรับ
ประเมินไดทีละหลายพืชโดยเลือก check box หนารายการพืชนั้นๆ 
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รูปที่ 4-6 เลือกรายการชนิดพืชที่ตองการประเมิน 

เม่ือเลือกชนิดพืชที่ตองการประเมินคุณภาพที่ดินแลว ใหผูใชกดปุม ตอไป >> หนาตาง
กําหนดปจจัยวินิจฉัยสําหรับแตละพืชจะปรากฏขึ้นดังรูปที่ 4-7 กรอบดานซายมือแสดงรายการพืช
ที่ตองการประเมิน แผนภูมิตนไมในกรอบดานขวามือจะแสดงรายการปจจัยวินิจฉัยตางๆ ตาม
ประเภทคุณภาพที่ดินของพืชแตละชนิด ผูใชสามารถคลิกเลือกรายการปจจัยวินิจฉัยที่ตองการ 
หรือกดปุม คาความเหมาะสมตั้งตน เพ่ือใหระบบทําการกําหนดชนิดปจจัยวินิจฉัยตามคาตั้งตน
ของระบบที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ (บัณฑิตและคํารณ, 2542; พันธ, 2547) ในแตละ
ปจจัยวินิจฉัยจะปรากฏชวงชั้นความเหมาะสม ผูใชสามารถเพิ่มความเหมาะสมได โดยการคลิกที่
ปจจัยวินิจฉัยนั้นๆ จากนั้นคลิกปุม เพิ่มความเหมาะสม หากความเหมาะสมใดที่ผูใชไมตองการ
สามารถลบไดโดยคลิกที่ระดับความเหมาะสมและคลิกที่ปุม ลบความเหมาะสม และผูใชยัง
สามารถเปลี่ยนระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชในแตละชวงชั้นความเหมาะสมไดโดยการ
คลิกปุม แกไขความเหมาะสม หรือ double click ที่ระดับความเหมาะสมที่ตองการแกไขน้ันๆ 
ปรากฏหนาตางดังรูปที่ 4-8 เพ่ือใหผูใชแกไขคาต่ําสุดและสูงสุด คลิกปุม แกไข Rating เพ่ือบันทกึ
คาที่แกไขใหม เม่ือกําหนดปจจัยวินิจฉัยเพื่อทําการประเมินคุณภาพที่ดินเรียบรอยแลว ใหผูใช
คลิกปุม ตอไป >> 
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รูปที่ 4-7 กําหนดปจจัยวินิจฉัยสําหรับแตละพืช 

 
รูปที่ 4-8 หนาตางแกไขชวงคาต่ําสุดและสูงสุดของความตองการปจจัยสําหรับพืช 

หนาตางตอมาเปนหนาตางสําหรับกําหนดคาถวงน้ําหนัก (รูปที่ 4-9) ระบบจะแสดง
รายการปจจัยวินิจฉัยที่ผูใชเลือกพรอมทั้งคาถวงน้ําหนัก ผูใชจะตองกําหนดคาถวงน้ําหนักแสดง
ความสําคัญของแตละปจจัยวินิจฉัย โปรแกรมจะแสดงคาถวงน้ําหนักเปนคาตั้งตน (Default) ผูใช
สามารถทําการแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม (รูปที่ 4-10) โดยกดปุม กําหนดคาถวง
น้ําหนัก การกําหนดคาถวงน้ําหนักสามารถทําไดเปนลําดับชั้น โดยระดับที่ 1 เปนการถวงน้าํหนกั
ตามความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ความเหมาะสม
ดานพืช ความเหมาะสมดานการจัดการ และความเหมาะสมดานการอนุรักษ ระบบจะกําหนดคา
ตั้งตนไวที่ 0.6, 0.2 และ 0.2 ตามลําดับ ในระดับที่ 2 เปนการถวงน้ําหนักในระดับสมบัติที่ดินใน
แตละกลุมความตองการ ซึ่งผลรวมคาถวงน้ําหนักของสมบัติที่ดินของแตละระดับจะตองไดเทากับ 
1.0 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทําใหผลรวมคาถวงน้ําหนักไมเทากับ 1.0 ระบบจะไมทําการ
ประเมินคุณภาพที่ดิน 
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รูปที่ 4-9 หนาตางสําหรับกําหนดคาถวงน้ําหนักของปจจัยวินิจฉัยกอนการประเมินความเหมาะสม 

 
รูปที่ 4-10 หนาตางแกไขคาถวงน้ําหนักของคุณสมบัติท่ีดิน 

เม่ือผูใชทําการตรวจสอบขอมูลแตละปจจัยเรียบรอย ระบบจะทําการประเมินคุณภาพ
ที่ดินหลังจากที่ผูใชกดปุม ประเมินความเหมาะสม โดยโปรแกรมจะเริ่มคํานวณขอมูลตามลําดับ
คุณภาพที่ดินในแตละปจจัยวินิจฉัย คํานวณคาดัชนีความเหมาะสมเชิงกายภาพ จัดชั้นความ
เหมาะสม จัดเก็บขอมูลปจจัยที่เปนขอจํากัดในแตละหนวยแผนที่ และบันทึกขอมูลลงในฐานขอมลู 
ซึ่งระยะเวลาในการประเมินขึ้นอยูกับความเร็วของคอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผล 

ผลการประเมินสามารถนํามาแสดงผลเปนแผนที่ไดที่เมนู แผนท่ี เลือก แสดงแผนท่ี 
หนาตางรายการชนิดการใชที่ดิน (รูปที่ 4-11) ซึ่งผูใชสามารถเลือกแสดงแผนที่ไดทีละหลายพืช 
และสามารถเลือกแสดงแผนที่ไดตามชวงความเหมาะสม (เหมาะสมมาก (S1 = 1.0–0.8) ปานกลาง 
(S2 = 0.8 – 0.4) นอย (S3 = 0.4 – 0.2) และไมเหมาะสม (N = 0.2 – 0)) (บัณฑิตและคํารณ, 2542) 
หรือแสดงแผนที่ตามชวงคาขอมูล ซึ่งเปนคาของดัชนีความเหมาะสม โดยถูกแบงออกเปน 10 ชวง
ชั้นขอมูล ตั้งแต 0-1.0 สําหรับปุม กําหนดชวงขอบเขตขอมูลใหม ดังรูปที่ 4-11 ผูใชสามารถ
กําหนดชวงชั้นความเหมาะสมใหมได (รูปที่ 4-12) จากคาความเหมาะสมตั้งตนซึ่งโปรแกรมได
กําหนดไว 
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รูปที่ 4-11 การเลือกชนิดพืชที่ตองการแสดงเปนแผนที่ตามชวงความเหมาะสมหรือตามชวงคาขอมูล 

 
รูปที่ 4-12 หนาตางสําหรับแบงชวงระดับความเหมาะสมใหม 

เม่ือเลือกพืชและชนิดแผนที่ที่แสดงเรียบรอยแลว แผนที่จะปรากฏขึ้นดังรูปที่ 4-13 สําหรับ
การแสดงแผนที่ตามชวงความเหมาะสม และรูปที่ 4-14 สําหรับการแสดงแผนที่ตามชวงคาขอมูล 

 
รูปที่ 4-13 แผนที่แบบรางแสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพเปน 4 ระดับความเหมาะสม 
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รูปที่ 4-14 แผนที่แบบรางแสดงผลการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพ 10 ชวงชั้นคาขอมูล 

หากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของฐานขอมูลไวตําแหนงอื่นนอกเหนือไปจากตําแหนงที่
ติดตั้งโปรแกรม ผูใชตองทําการกําหนดตําแหนงฐานขอมูลไปยังตําแหนงใหม โดยการเลือกเมนู 
คุณภาพที่ดินกายภาพ เลือก กําหนดตําแหนงขอมูล ปรากฏหนาตางสําหรับการกําหนด
ตําแหนงของฐานขอมูลหนวยแผนที่เพ่ือการประเมินและฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ดังรูปที่ 
4-15 

 
รูปที่ 4-15 การกําหนดตําแหนงฐานขอมูล 
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ผลการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพ 
ระบบประเมินคุณภาพที่ดินที่พัฒนาในโครงการวิจัยนี้ มีการคํานวณคาดัชนีความ

เหมาะสมที่เปนคาตอเนื่อง ทําใหลดขอจํากัดความไมตอเนื่องของขอมูลในการประเมินคุณภาพ
ที่ดินแบบเดิมได 

ผลการประเมินคุณภาพที่ดินแบบตอเนื่องที่ไดรับการพัฒนาในโครงการนี้ สามารถใหผล
การประเมินคุณภาพที่ดินไดดี โดยไมสูญเสียขอสนเทศที่มีความตอเนื่องกันของดัชนีความ
เหมาะสม พรอมกันนี้ยังสามารถแสดงขอมูลในรูปชั้นความเหมาะสม รูปที่ 4-16 เปนการประเมิน
ความเหมาะสมของการปลูกขาวนาป เริ่มปลูกตนเดือนกรกฎาคม จะเห็นไดวาพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมสวนใหญตกอยูในเขตชลประทานที่มีการจัดการน้ําดี และยังมีความเหมาะสมในพื้นที่
ราบของแตละจังหวัดลดหลั่นกันไปตามสภาพพื้นที่ 

 
รูปที่ 4-16 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว 

การกําหนดรายละเอียดการจัดการในการผลิตของชนิดการใชที่ดินแตละประเภท จะ
สงผลตอการประเมินคุณภาพที่ดิน รูปที่ 4-17 แสดงแผนที่ระดับความเหมาะสมของการปลูก
กระเทียมในชวงหลังการเก็บเกี่ยวขาว โดยเริ่มปลูกตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน มีความยาวชวงฤดู
ปลูก 120 วัน ระดับการจัดการปานกลาง ในเขตชลประทาน เปนตน นอกจากนี้ระบบยังได
ปรับปรุงการจัดระดับคุณภาพที่ดินแกพืชเศรษฐกิจที่พบมากในพื้นที่ศึกษาดังตัวอยางในรูปที่ 4-18 
ถึงรูปที่ 4-26 
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รูปที่ 4-17 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับการปลูกกระเทียม 

 
รูปที่ 4-18 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน 
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รูปที่ 4-19 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสาํหรับปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงเขตชลประทาน 

 
รูปที่ 4-20 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน 
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รูปที่ 4-21 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกถั่วเหลืองฤดูแลงเขตชลประทาน 

 
รูปที่ 4-22 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกหอมหัวใหญฤดูแลงเขตชลประทาน 
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รูปที่ 4-23 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกมันฝรั่งฤดูแลงเขตชลประทาน 

 
รูปที่ 4-24 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกลําไย 
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รูปที่ 4-25 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกมะมวง 

 
รูปที่ 4-26 แผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกยางพารา 
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จากแผนที่ความเหมาะสมเชิงกายภาพในตัวอยางขางตน จะพบวาหลายพื้นที่มีศักยภาพ
ในการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตพืชไดมากกวาหนึ่งชนิด การพิจารณาตัดสินใจเลือกการใช
ประโยชนที่ดินชนิดใดจึงอาจตัดสินไดจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกวา โดยอาศัยขอมูล
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแตละพืชไดจากผลการสํารวจและวิเคราะหผล
โดยโครงการประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) 
ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป 

สรุป 
การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพที่ดินแบบคาตอเนื่องไดประมวลองคความรูในการ

ประเมินคุณภาพที่ดิน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการประเมินคุณภาพที่ดินทั้งในดานกายภาพ โดย
ยึดหลักการประเมินตามกรอบแนวทางของ FAO องคความรูของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดทําการ 
ศึกษาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และไดมีการ
ดัดแปลงวิธีการคิดคาดัชนีคุณภาพที่ดินเพื่อลดปญหาการสูญเสียขอสนเทศอันเกิดจากความไม
ตอเนื่องของขอมูลที่เปนผลลัพธจากการประเมินคุณภาพ ระบบการประเมินคุณภาพที่ดินเชิง
กายภาพที่พัฒนาขึ้นจะทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ ArcView 9 มีกรอบโตตอบกับผูใชเปน
ภาษาไทย การทํางานเปนลําดับขั้นตอน และมีการเก็บรวบรวมองคความรูไวในฐานขอมูลเพื่อ
เปนคาตั้งตนสําหรับผูใชที่ยังไมคุนเคย สามารถแสดงแผนที่แบบรางไดในระบบ และนําขอมูลแผนที่
ไปใชรวมกับขอมูลอื่นไดในระบบ รสทก. 
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ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน 

เฉลิมพล  สําราญพงษ1   เมธี  เอกะสิงห2  และ เบญจพรรณ เอกะสิงห3 

คํานํา 
การประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพเปนคาตอเนื่องในโครงการ “ระบบสนับสนุนการ

วางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: การใช
ทรัพยากรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบกลาง)” ไดพัฒนาวิธีการมาจากกรอบการ
ประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (FAO, 1976) เพ่ือลดการสูญเสียขอสนเทศที่ไดจากการประเมิน
คุณภาพที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ ในกระบวนการดังกลาวผูประเมินจะตองระบุชนิดการใช
ที่ดิน (Land Utilization Type, LUT) ซึ่งเปนทางเลือกในการใชที่ดินแตละชนิดอันประกอบดวย 
ระบบการปลูกพืช ชวงเวลาปลูก วิธีการจัดการ และแหลงนํ้า แลวจึงทําการประเมินคุณภาพที่ดิน
โดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของที่ดิน เชน สมบัติของดิน ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ และ
ทรัพยากรน้ําของหนวยแผนที่ กับความตองการของแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน (Land 
Use Requirement, LUR) แตละหนวยแผนที่จะไดรับคาคะแนนความเหมาะสมที่แตกตางกันตาม
ความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน ดังปรากฏในรายงานบทที่ผานมา 

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเชิงกายภาพเพียงอยางเดียว อาจไมสามารถให
ขอมูลเพียงพอสําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเภทการใชที่ดิน เน่ืองจากขอจํากัดบาง
ประการของที่ดินสามารถแกไขไดถามีการลงทุนปรับปรุงที่ดิน นอกจากนี้เปาหมายในการผลิต 
ตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตมีลักษณะเปนพลวัต ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการใช
ประโยชนที่ดินและกระบวนการตัดสินใจวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตอง
ทําการประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (Rossiter, 1995) 

การประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจเปนการคาดการณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิ
ในระบบการผลิตอยางใดอยางหน่ึง โดยทั่วไปเกษตรกรมีความตองการที่จะไดรับผลตอบแทนสูง 
สุดจากการใชที่ดินแตละชนิดดวยปจจัยการผลิตที่ต่ําที่สุด (Dent and Young, 1981) อยางไรก็ตาม 
เปาหมายในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรยังมีความแตกตางกัน เชน ในระบบการผลิตเพื่อ
การยังชีพ เปาหมายที่สําคัญของเกษตรกรคือความมั่นคงดานอาหาร ในขณะที่ระบบการผลิตใน
                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เชิงธุรกิจ เปาหมายหลักไดแกผลกําไรสูงสุดจากการลงทุน การประเมินผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ
จึงเปนวิธีการที่ชวยในการเปรียบเทียบศักยภาพของที่ดินและการใชที่ดิน 

ขอจํากัดของที่ดินในแงการผลิตพืชสามารถขจัดหรือบรรเทาไดดวยการเพิ่มปจจยัการผลติ 
บางประการ การปรับปรุงคุณภาพที่ดินสามารถแบงได 2 ระดับคือ การปรับปรุงมาก (Major land 
improvements) และการปรับปรุงนอย (Minor land improvements) ตัวอยางการปรับปรุงมาก 
ไดแก การแกไขปญหาการระบายน้ําทวมขังหรือระบบการใหนํ้า เปนตน การปรับปรุงที่ดินระดับนี้
มีการลงทุนสูง แตสามารถใหประโยชนในระยะยาว สําหรับการปรับปรุงนอย เชน การไถปรับ
พ้ืนที่ การใชปูนและปุยในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ เปนการปรับปรุงที่ดินที่ตองทําทุกป คา
ปรับปรุงที่ดินเปนตนทุนผันแปรของระบบการผลิต ผลตอบแทนที่ไดขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตและ
ราคาผลผลิต (Rossiter, 1995) 

การประเมินดังกลาวอาจทําไดแบบอัตโนมัติโดยดําเนินการตอเนื่องจากการประเมินทาง
กายภาพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เชน ALES (Rossiter, 1990) หรือดําเนินการโดยวิธีการวิเคราะห
แบบหลายหลักเกณฑ (Tiwali et al., 1999) อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวยังขาดการพัฒนาระบบ
ประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจที่ทํางานรวมกับระบบ GIS รวมทั้งขาดสวนโตตอบกับผูใช
เปนภาษาไทยในการนําเขาขอมูลตนทุนการผลิต การปรับปรุงที่ดิน และราคาผลผลิตที่มีลักษณะ
เชิงพลวัต เพ่ือวิเคราะหและแสดงผลลัพธในรูปแผนที่ระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน 
รายงานฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจสําหรับใช
ประโยชนเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตร 

วิธีการ 
การประเมินคุณภาพที่ดินอาศัยสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน รวมทั้งสมบัติดานภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับความตองการดานการใชที่ดินของแตละชนิด
การใชที่ดิน (รูปที่ 5-1) เน่ืองจากสมบัติของหนวยที่ดิน (Land Characteristic, LC) แตละชนิดมี
ความแตกตางกันจนไมสามารถนํามาวิเคราะหรวมกันได จึงจําเปนตองอาศัยการแปลงคาสมบัติ
ของที่ดินแตละชนิดเปนคาคุณภาพที่ดิน (Land Quality, LQ) เพ่ือนํามาใชในการคํานวณคาความ
เหมาะสมสําหรับการใชที่ดินในแตละชนิด โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามรายงานในบทที่ผานมา 
(เฉลิมพลและเมธี, 2548) 
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รูปที่ 5-1 หลักการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพ 

การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจอาศัยหลักการของ Dent and Young 
(1981) และ Rossiter (1995) ซึ่งเปรียบเทียบทางเลือกของการใชที่ดินจากวิธีการวิเคราะหผล
กําไรสุทธิ (Net Margin Analysis) การกําหนดชนิดการใชที่ดินจําเปนตองระบุระดับของการ
จัดการซึ่งสัมพันธกับตนทุนที่จะตองลงไปในการใชที่ดินและผลผลิตที่ไดจากการใชที่ดินตลอดทัง้ป 
โดยมีหนวยการเปรียบเทียบเปนบาทตอไรตอป งานวิจัยนี้ไดออกแบบฐานขอมูลทางเศรษฐกิจที่
ไดจากการสํารวจขอมูลของโครงการ “ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน” 
(เบญจพรรณ และคณะ, 2548) ใหอยูในฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับชนิดการใชที่ดิน ซึ่ง
ประกอบดวยผลผลิตเฉล่ียในพื้นที่ปลูกหลัก ราคาผลผลิต ปริมาณและราคาของตนทุนการผลิต 
จํานวนแรงงานและคาจางแรงงาน ตลอดจนคาลงทุนอื่นๆ เชน คาเส่ือมราคาเครื่องจักร คาใช/
เชาที่ดิน เปนตน 

ที่ดินแตละหนวยแผนที่ (Land Mapping Unit, LMU) มีระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ
แตกตางกัน ระดับความเหมาะสมดังกลาวจะถูกนํามาใชในการลดทอนผลผลิต (Rossiter, 1990) 
เพ่ือสรางเปนแผนที่ผลผลิตตามการคาดการณซึ่งมีหนวยเปนกิโลกรัมผลผลิต/ไร เม่ือนําราคา
ผลผลิตมาคูณปริมาณผลผลิตที่คาดการณไว จะทําใหแตละหนวยมีขอมูลผลตอบแทนทีไ่ดจากการ
คาดการณ (รูปที่ 5-2) 

 
รูปที่ 5-2 การคาดการณผลผลิตและผลตอบแทนในแตละหนวยแผนที่ 
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ชนิดการใชที่ดินและคุณภาพที่ดินที่แตกตางกันจะเปนตัวกําหนดปริมาณปจจัยการผลิต 
แตละปจจัยตามความตองการของแตละ LUT หนวยแผนที่ดินที่มีคุณภาพที่ดินต่ํายอมตองการ
ปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งในแงของการปรับปรุงเพ่ือการเพิ่มผลผลิต การจัดการ และมาตรการ
อนุรักษ เพ่ือใหหนวยที่ดินมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ปจจัยการผลิตที่เพ่ิมขึ้น
ตองการการลงทุนที่สูงขึ้น ตนทุนการผลิตบางตัวไดรับการคํานวณคาเพื่อคิดเปนตนทุนรายป เชน 
คาเส่ือมราคาเครื่องจักร เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสงผลตอผลตอบแทนที่ไดจากการผลิตตาม
ชนิดการใชที่ดินที่กําหนด (รูปที่ 5-3) 

 
รูปที่ 5-3 การคํานวณตนทุนการผลิต 

การประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจดําเนินการหลังจากการประเมินความเหมาะสม
เชิงกายภาพ การคาดการณผลตอบแทนที่ไดจากการผลิตและตนทุนการผลิตของการใชที่ดินแต
ละชนิด ระบบสามารถประมาณผลกําไรสุทธิ (บาท/ไร) ของแตละหนวยแผนที่ดินภายใตเงื่อนไข
การประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ สวนการจัดระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู
กับระดับความพึงพอใจที่เปนเปาประสงคของผูใชที่ดิน อยางไรก็ตาม ชั้นที่ไมเหมาะสมเชิง
เศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ (1) เปนพื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับ
ชนิดการใชที่ดินนั้น หรือ (2) เปนพื้นที่ที่ไมไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุมคา ซึ่งวัดไดจาก
ผลตอบแทนสุทธิ (Net return) หรือมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) จากนั้นจึงทํา
การจัดชั้นความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจตามชวงคาของผลตอบแทนสุทธิที่ไดจากการใชที่ดินแตละ
หนวยที่ดิน (รูปที่ 5-4) 

จากแผนที่ความเหมาะสมเชิงกายภาพในตัวอยางขางตน จะพบวาหลายพื้นที่มีศักยภาพ
ในการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตพืชไดมากกวาหนึ่งชนิด การพิจารณาตัดสินใจเลือกการใช
ประโยชนที่ดินชนิดใดจึงอาจตัดสินไดจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกวา ขอมูลผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของแตละพืชไดจากผลการสํารวจและวิเคราะหผลโดยโครงการประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) และถูกนํามาใชในการคาดการณ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะไดจากการใชที่ดินตามศักยภาพการผลิต 
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รูปที่ 5-4 การประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจ 

เพ่ือความสะดวกในการประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจแบบอัตโนมัติ จึงไดพัฒนา
ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (EconSuit) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดรับการ
ออกแบบใหสามารถใชฟงกชันของระบบภูมิสารสนเทศ ArcGIS9.0 เพ่ือทําการเลือกพื้นที่เปาหมาย 
นําเขาและแกไขขอมูลตนทุนของปจจัยการผลิต ราคาของปจจัยการผลิตและผลผลิต ประเมิน
ผลตอบแทนสุทธิของแตละหนวยที่ดิน และแสดงผลการประเมินพรอมทั้งขอมูลอางอิงในรูปแผนที่ 

ผลการศึกษา 
ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ระบบตองการการประมาณคาผลผลิตที่คาดวา

จะไดรับจากแผนที่ความเหมาะสมเชิงกายภาพ โดยอาศัยหลักการทอนผลผลิตที่เหมาะสม (S1 
yield) ลงไปตามชั้นความเหมาะสม รูปที่ 5-5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางดัชนีความเหมาะสม
ทางกายภาพและผลผลิตที่ประมาณการณวาจะไดจากการปลูกขาวเจาและขาวเหนียวนาปรังใน
พ้ืนที่ศึกษา สําหรับรูปที่ 5-6 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตลําไยที่ไดจากการคาดการณจากความ
เหมาะสมเชิงกายภาพที่ระดับการจัดการตางกัน 
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(ก) ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับขาวนาปรัง 

  
(ข) ผลผลิตประมาณการณของขาวเจานาปรัง  (ค) ผลผลิตประมาณการณของขาวเหนียวนาปรัง 

รูปที่ 5-5 ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพและผลผลิตประมาณการณของขาวนาปรัง 
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(ก) ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินสําหรับปลูกลําไย 

  
(ข) ผลผลิตประมาณการณมื่อจัดการระดับปานกลาง     (ค) ผลผลิตประมาณการณเมื่อจัดการระดับสูง 

รูปที่ 5-6 ความเหมาะสมเชิงกายภาพและผลผลิตประมาณการณของลําไยที่ระดับการจัดการระดับตางๆ 
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โปรแกรม EconSuit 
ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (EconSuit) เปนโปรแกรมที่สามารถ

เรียกใชโดยอิสระ โดยมีหนาตางเพื่อติดตอกับผูใชเปนภาษาไทย (รูปที่ 5-7) ผูใชสามารถเริ่มตนใช
งานไดจากเมนู การประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือเลือก การประเมินความ
เหมาะสม ระบบจะแสดงหนาตางการประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจเพื่อใหผูใชกําหนดชนิด
พืชที่ตองการคาดการณผลผลิต ตัวอยางรูปที่ 5-8 เปนการเลือก ลําไย ที่ระดับการจัดการปานกลาง 

 
รูปที่ 5-7 ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 

 
รูปที่ 5-8 การกําหนดชนิดพืชเพื่อการประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของลําไย 

เม่ือผูใชกําหนดชนิดพืชและระบบการผลิตอยางเฉพาะเจาะจงแลว ผูใชสามารถตรวจสอบ
และปรับปรุงขอมูลตั้งตน (Default) ที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม แลวนํามาสรางเปนเขตการ
สํารวจทางเศรษฐกิจเขตตางๆ โดยอาศัยตําแหนงของจุดสํารวจดวยวิธี Voronoi Polygons ภายใน
ขอบเขตแตละเขตการสํารวจทางเศรษฐกิจ ขอมูลที่ใชคํานวณหาตนทุนและผลตอบแทนจะมีคา
เดียวกัน แตจะแตกตางจากเขตอื่น จํานวนของเขตการสํารวจดังกลาวจะมีมากหรือนอยขึ้นกับ
จํานวนและตําแหนงของจุดสํารวจ รูปที่ 5-9 แสดงตัวอยางของขอบเขตที่สรางขึ้นเพื่อใชในการ
ประมาณคาผลผลิตของพืชแตละชนิด ในแตละขอบเขตจะมีขอมูลอรรถาธิบายซึ่งประกอบดวย
ปริมาณปจจัยการผลิตชนิดตางๆ เชน ปริมาณวัสดุการเกษตร ไดแก ปุยชนิดและเกรดตางๆ 
ปริมาณแรงงานในชวงระยะเวลาการผลิต ตั้งแตการเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว 
เปนตน นอกจากปจจัยการผลิตแลว ภายในเขตยังจัดเก็บราคาของผลผลิตและปจจัยการผลิตเพื่อ
ใชเปนคาเริ่มตนในการคํานวณ 
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(ก) ขาว 

 
(ข) ถั่วเหลือง 

 
(ค) กระเทียม 

รูปที่ 5-9 เขตการสํารวจขอมูลทางเศรษฐกิจของระบบการปลูกพืช 

ผูใชสามารถปรับปรุงขอมูลทางเศรษฐกิจโดยเลือกตําบลที่ตองการปรับปรุง แลวคลิกปุม 
กําหนดคาขอมูลใหม หนาตางเพื่อการปรับปรุงตนทุนการผลิตและคํานวณผลตอบแทนจะถูก
เปดขึ้น (รูปที่ 5-10) ภายในหนาตางจะประกอบดวยรหัสจุดสํารวจพืชนั้นและรายการตําบลที่
เกี่ยวของที่อาจใชจุดสํารวจนั้นเปนตัวแทน อยางไรก็ตาม ผูใชสามารถแกไขคาใชจายและคํานวณ
ผลตอบแทนไดโดยคลิกปุม แกไขคาลงทุน หนาตางแถบคาใชจายลงทุน (รูปที่ 5-11) จะปรากฏขึ้น 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา
การปลูก ผูใชสามารถกําหนดปริมาณและราคาตอหนวยของตนทุนแตละชนิด ระบบจะทําการ
คํานวณคาใชจายทันทีที่ผูใชกดปุม Enter บนแปนพิมพ  ผลรวมคาใชจายในการลงทุนจะถูก
บันทึกเขาสูฐานขอมูลตอเมื่อผูใชกดปุม ปรับปรุงขอมูล 

 
รูปที่ 5-10 หนาตางสําหรับปรับปรุงตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 
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รูปที่ 5-11 หนาตางปรับปรุงตนทุนการผลิตดานคาใชจายลงทุน 

หากตองการแกไขคาใชจายในการลงทุนสําหรับการดูแลรักษา ใหคลิกปุม แกไขคา
ตนทุนการดูแล รายการตนทุนการดูแลประเภทตางๆ ของพืชที่เลือกจะปรากฏขึ้น (รูปที่ 5-12)  
ตนทุนการดูแลอาจมีหลายปและผันแปรตามอายุของพืชถาเปนไมยืนตน เชน ไมผล ตัวอยางใน
รูปที่ 5-12 เปนการเลือกปรับปรุงขอมูลตนทุนการดูแลของลําไย ซึ่งเปนพืชที่มีอายุหลายป ระบบ
จะแสดงอายุพืชในปที่ 1 ถึงปที่ 20 ผูใชจะตองระบุปที่ตองการปรับปรุงขอมูลกอน แตหากผูใชทํา
การเลือกพืชที่เปนพืชอายุส้ัน เชน พืชไร ระบบจะแสดงปที่ 1 ปเดียวเทานั้น จากนั้นจึงทําการใส
ขอมูลและบันทึกขอมูลตามวิธีการปรับปรุงในแถบคาใชจายลงทุน นอกจากนี้ผูใชสามารถ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ในรูปรอยละที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน ผูใชกรอกราคาเชื้อเพลิง
เปน 120% เม่ือตองการปรับปรุงราคาที่เพ่ิมขึ้น 20% หรือผูใชกรอกราคาปุยเปน 70% เม่ือราคา
ปุยลดลง 30% จากคาตั้งตน เปนตน 

 
รูปที่ 5-12 หนาตางปรับปรุงตนทุนการผลิตดานคาใชจายในการดูแลรักษา 



ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน 83

โปรแกรมมีสวนการ แกไขราคาและผลผลิตสูงสุด  ผูใชสามารถกําหนด ผลผลิตระดับ
สูงสุด (รูปที่ 5-13) คาดังกลาวจะถูกนําไปลดทอนผลผลิตที่ระดับความเหมาะสมตางๆ ตามดัชนี
ความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ไดจากระบบประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพ เม่ือผูใชใสราคา
ผลผลิตและอัตราดอกเบี้ยเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของผลผลิต ระบบจะทําการคํานวณ
ผลตอบแทน กําไรสุทธิ และมูลคากําไรปจจุบันของแตละปออกมา เพ่ือนําไปคํานวณมูลคากําไร
ปจจุบันเฉลี่ย 

 
รูปที่ 5-13 หนาตางแสดงผลตอบแทนที่จะไดจากการกําหนดผลผลิตสูงสุดและราคาผลผลิต 

ในแตละหนาตางของคาใชจายและผลตอบแทน จะมีปุม คาตั้งตน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชในการเรียกคาตั้งตนจากการสํารวจในพื้นที่ตัวแทน หากผูใชตองการใชขอมูลที่
ไดรับการแกไขจากวิธีการขางตนไปยังขอบเขตพื้นที่อื่น สามารถทําไดโดยการกดปุม คัดลอก
ขอมูลจาก (รูปที่ 5-10) หนาตางกําหนดพื้นที่เปาหมายจะปรากฏขึ้น ตัวอยางในรูปที่ 5-14 แสดง
การปรับปรุงขอมูลจากจุดสํารวจ 500206 ไปยังจุดตัวแทนอื่นๆ โดยสามารถเลือกคัดลอกเฉพาะ
คาใชจายลงทุน คาใชจายดูแล หรือผลตอบแทนได เม่ือคลิกปุม เริ่มทําการคัดลอก ระบบจะนํา
คาขอมูลที่ไดปรับปรุงของจุดสํารวจ 500206 ไปแทนที่ขอมูลของจุดสํารวจที่ไดเลือกไว 

 
รูปที่ 5-14 หนาตางกําหนดพื้นที่เปาหมายและขอมูลที่ตองการปรับปรุงขอมูลลงไป 
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หลังจากที่ผูใชทําการปรับปรุงคาลงทุนและคํานวณผลตอบแทนเรียบรอยแลว ผูใช
สามารถประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได โดยเริ่มที่หนาตางกําหนดชนิดพืชตามรูปที่ 5-8 
แลวกดปุม ประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ หนาตางประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ
จะปรากฏขึ้นดังตัวอยางในรูปที่ 5-15 เน่ืองจากระบบมีความเชื่อมโยงกับระบบประเมินคุณภาพ
ที่ดินเชิงกายภาพ ดังน้ัน ผูใชจะตองกําหนดตําแหนงของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) 
ซึ่งจัดเก็บตารางความเหมาะสมเชิงกายภาพของพืชแตละชนิดที่ผูใชสนใจ ระบบทําการแสดง
รายการชนิดการใชที่ดินที่สอดคลองกับชนิดพืชที่ผูใชสนใจ ตัวอยางในรูปที่ 5-15 แสดงใหเห็นวา
ผูใชสนใจที่จะประเมินผลตอบแทนของลําไย โปรแกรมจะแสดงคําอธิบายคุณสมบัติของชนิดการ
ใชที่ดินนั้นในแผนภูมิแบบแขนงดานขวามือ จากนั้นผูใชตองกําหนดชื่อตารางที่จะจัดเก็บขอมูล
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนชื่อภาษาอังกฤษหรือหมายเลข หากไมกําหนด โปรแกรมจะทําการ
กําหนดอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 5-15 หนาตางประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 

ในกรณีที่พ้ืนที่ดินใดๆ มีขอจํากัดบางประการซึ่งอาจแกไขไดดวยการลงทุนปรับปรุงที่ดิน 
ผูใชสามารถกําหนดคาการปรับปรุงที่ดินแตละประเภทไดโดยการกดปุม การลงทุนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพที่ดิน ระบบจะแสดงหนาตางการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพที่ดิน (รูปที่ 5-16) ผูใช
สามารถเลือกชนิดคุณภาพที่ดินที่เปนขอจํากัด โปรแกรม EconSuit รุนนี้จะอนุญาตใหผูใชแกไข
ปรับปรุงคุณภาพที่ดินเฉพาะความเปนประโยชนของน้ําในชวงฤดูปลูกและความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช (การระบายน้ํา) เทานั้น ผูใชสามารถเลือกกรอกคาตนทุนในการปรับปรุง
ที่ดินเพื่อใหไดผลผลิตระดับสูงสุดได 2 ระดับ กลาวคือ จากระดับคุณภาพที่ดินเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ไปเปนเหมาะสมมาก (S1) และจากระดับเหมาะสมนอย (S3) ไปเปน S1 ในกรณีแรกจะมี
ตนทุนในการปรับปรุงนอยกวาในกรณีหลัง 
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รูปที่ 5-16 หนากําหนดคาลงทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพที่ดิน 

เม่ือกําหนดคาตางๆ ครบถวนแลว สามารถกดปุมประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือเริ่มการประเมินผลตอบแทนตามผลผลิตคาดการณและตนทุนการผลิตที่ผูใชกําหนด กอน
เสร็จส้ินการประเมินผูใชสามารถกําหนดชวงชั้นความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจไดดังรูปที่ 5-17 ผูใช
สามารถใชคาที่ไดจากการแบงชวงอัตโนมัติได (รูปที่ 5-17(ก) ซึ่งจะใหผลลัพธจากการแบงชวงชั้น
อัตโนมัติดังรูปที่ 5-18(ก) หรือผูใชอาจกําหนดชวงชั้นความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของลําไยใหมเอง 
(รูปที่ 5-17 (ข)) โดยกําหนดคาชวง S1(เหมาะสมมาก) >5,000 บาท S2 (เหมาะสมปานกลาง) อยู
ระหวาง 2,000–5,000 บาท S3 (เหมาะสมนอย) อยูในชวง 500–2,000 บาท และ N (ไมเหมาะสม) 
นอยกวา 500 บาทตอไร แผนที่ผลลัพธแสดงดังรูปที่ 5-18(ข) 

       
(ก) แบงชวงชั้นอัตโนมัติ    (ข) กําหนดชวงชั้นใหม 
รูปที่ 5-17 หนาตางสําหรับกําหนดชวงชั้นความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 
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(ก) การแบงชวงชั้นอัตโนมัติ   (ข) การกําหนดชวงชั้นตามผูใชกําหนด 

รูปที่ 5-18 แผนที่ผลลัพธจากการแบงชวงชั้นความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจแบบอัตโนมัติและตามผูใชกําหนด 

ในกรณีที่ผูใชเลือกพืชที่มีอายุการผลิตหลายป ผูใชสามารถระบุอัตราสวนลดตอป 
(Discount rate) เพ่ือใหระบบคํานวณมูลคาปจจุบันของผลกําไร (Net Present Value, NPV) ที่ผูใช
จะไดรับในแตละป ซึ่งมูลคาปจจุบันดังกลาวจะถูกจัดเก็บไวในตารางผลการคํานวณ สําหรับสราง
แผนที่มูลคาปจจุบันของผลกําไรเฉลี่ยตอปของการผลิตลําไยที่มีการจัดการระดับปานกลาง ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 5-19(ก) ที่ใชอัตราสวนลดรอยละ 2.0 ตอปและที่อัตราสวนลดรอยละ 5.0 ตอป 
(รูปที่ 5-19(ข)) 
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(ก) อัตราสวนลดรอยละ 2.0 ตอป   (ข) อัตราสวนลดรอยละ 5.0 ตอป 

รูปที่ 5-19 มูลคาปจจุบันของผลกําไรเฉลี่ยตอปในการผลิตลําไยเมื่อคํานวณโดยใชอัตราสวนลดรอยละ 2.0 
และ 5.0 ตอป 

ผลการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจ 
ระบบประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจที่พัฒนาในโครงการวิจัยนี้ สามารถสรางแผนที่

คุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจออกมาในรูปของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คาดวาเกษตรกรจะไดรับ
โดยอาศัยดัชนีความเหมาะสมเชิงกายภาพของพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด ในระบบประเมิน
คุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจนี้ยังสามารถจําแนกยอยพืชเปนรายพันธุที่ทําการผลิตในพื้นที่ศึกษา 
ดังตัวอยางในรูปที่ 5-20 เปนการประเมินผลกําไรสุทธิของขาวเจานาปในเขตอาศัยน้ําฝนและมี
การจัดการปานกลาง เปรียบเทียบกับขาวเหนียวนาปในเขตอาศัยน้ําฝนและการจัดการปานกลาง 
การประเมินดังกลาวอาศัยดัชนีความเหมาะสมเชิงกายภาพของขาวในเขตอาศัยน้ําฝนที่ไดจาก
ระบบประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพ จะพบวาผลตอบแทนของขาวเจานาปเม่ือมีการจัดการ
ระดับปานกลางจะไดผลตอบแทนสุทธิสูงสุด 2,483 บาทตอไร ที่ราคาผลผลิต 7.16 บาทตอ
กิโลกรัม ผลกําไรสุทธิยังแปรผันไปตามผลผลิตประมาณการณและราคาผลผลิตในแตละทองที่ 
ในขณะที่ผลตอบแทนสุทธิของขาวเหนียวนาปที่มีคาสูงสุด 4,805 บาทตอไร ที่ราคาผลผลิตเทากับ 
5.23 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนสุทธิผันแปรเชิงพ้ืนที่ตามคุณภาพที่ดินและราคาผลผลิตดัง
แผนที่ผลตอบแทนสุทธิของพืชทั้งสองชนิดในรูปที่ 5-20 
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(ก) ขาวเจานาป (ข) ขาวเหนียวนาป 

รูปที่ 5-20 แผนที่แสดงผลตอบแทนสุทธิของขาวเจาและขาวเหนียวนาปท่ีไดจากการคาดการณ 

รูปที่ 5-21 เปนการคาดการณผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรจะไดรับเมื่อทําการปลูก
กระเทียมในฤดูแลงโดยอาศัยน้ําชลประทาน เม่ือราคาผลผลิตแหงของกระเทียมที่ 6.00 บาทตอ
กิโลกรัม (รูปที่ 5-21(ก)) พบวาพื้นที่ที่ใหผลกําไรสุทธิสูงสุดเทากับ 4,695 บาท/ไร และพื้นที่ที่
ขาดทุนมากที่สุดเทากับ -5,132 บาท/ไร พ้ืนที่สวนใหญเกษตรกรไมสามารถทํากําไรจากการปลูก
กระเทียมไดเลย หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายของกระเทียมใหต่ําลงเปนกิโลกรัมละ 5 บาท 
(รูปที่ 5-21(ข)) เกษตรกรสวนใหญจะขาดทุน และทําใหผลกําไรจากการปลูกกระเทียมมีคาสูงสุด 
2,160 บาท/ไร และขาดทุนมากสุดถึง -6,557 บาท/ไร 

  
(ก) ราคาผลผลิตแหง 6.0 บาท/กก. (ข) ราคาผลผลิตแหง 5.0 บาท/กก. 

รูปที่ 5-21 แผนที่การกระจายตัวของผลตอบแทนสุทธิของกระเทียมในเขตชลประทานที่ราคาผลผลิตตางกัน 
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การจําลองสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงการผลิตพืชเปนส่ิงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตเนื่องจากปจจัยหลาย 

ประการ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตของภาครัฐ ตนทุนการผลิตและราคาผลผลิต 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเกษตรกรอีกดวย ดังน้ันจึงไดพัฒนาระบบจําลอง
สถานการณที่แสดงผลลัพธในเชิงพ้ืนที่จากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและปจจัยทางเศรษฐกิจ
ของการผลิตพืช เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน สถานการณแรก
เปนการจําลองสถานการณความตองการการผลิตลําไยเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปจจุบันอีก 100,000 ไร 
บนพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการผลิต โดยอาศัยผลการประเมินคุณภาพเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน
เปนพื้นฐานในการเลือกหนวยแผนที่ โดยไมคํานึงถึงวาที่ดินเดิมใชในการปลูกพืชใด ระบบจะ
แสดงหนาตางเพื่อใหผูใชกําหนดคาตั้งตนตางๆ เชน ขนาดพื้นที่ตองการขยาย ดังรูปที่ 5-22 

 
รูปที่ 5-22 การจําลองสถานการณเพิ่มพื้นที่ปลูกลําไย จํานวน 100,000 ไร 

ในการจําลองสถานการณเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกลําไยโดยใชที่ดินที่ใชในการเกษตร ระบบจะทํา
การสืบคนพื้นที่ทั้งหมดที่ไมไดทําการปลูกลําไยเพื่อขยายพื้นที่ปลูกใหครบ 100,000 ไร โดยจะทํา
การคนหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใหผลตอบแทนสูงสุดและเปนหนวยที่ดินที่มีพ้ืนที่ใหญที่สุดกอน 
แลวจึงเลือกพื้นที่ที่ใหผลตอบแทนนอยลงและพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง จนครบพื้นที่ตามเปาหมาย 
หากมีพ้ืนที่ไมพอเพียงตอการขยาย โปรแกรมจะหยุดการเลือกพื้นที่และถือเปนส้ินสุดการประเมิน
สถานการณ ตัวอยางในรูปที่ 5-23 แสดงผลจากการจําลองการขยายพื้นที่ปลูกลําไย จากเดิมที่มี
พ้ืนที่ปลูกในป 2543 อีก 100,000 ไร ผลลัพธที่ไดมีพ้ืนที่ปลูกลําไยเพิ่มขึ้นอีก 100,026 ไร ซึ่ง
มากกวาเปาหมายที่ตั้งไวเล็กนอย เน่ืองจากระบบไมสามารถแบงหนวยที่ดินหนวยสุดทายที่
คัดเลือกไดใหเทากับเปาหมายที่ตองการขยายพอดี 
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รูปที่ 5-23 แผนที่แสดงผลการขยายพื้นที่ปลูกลําไยเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 100,000 ไร 

สถานการณอีกประการหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดคือการลดพื้นที่การผลิต อันเนื่องมาจาก
ปจจัยหลายประการ เชน ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนสูง หรือนโยบายการจํากัดพื้นที่ปลูก ทําใหพืช
บางชนิดไมมีโอกาสแขงขันกับพืชชนิดอื่น ระบบไดออกแบบใหผูใชสามารถจําลองสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงพืชดังกลาวได รูปที่ 5-24 แสดงหนาตางการจําลองสถานการณลดพื้นที่การปลูก
กระเทียมในเขตชลประทานหลังเก็บเกี่ยวขาวนาป ระบบสามารถคนหาพื้นที่ปลูกกระเทียม
ทั้งหมดได 98,345 ไร สมมติวาผลจากขอตกลงทางการคาแบบเสรีทําใหราคากระเทียมลดลงเปน 
4 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งจะทําใหผลกําไรคาดการณเฉลี่ยของกระเทียมเหลือ -3,291 บาทตอไร ทํา
ใหตองวางแผนลดพื้นที่ปลูกกระเทียมลงจํานวน 80,000 ไร ระบบจะชวยในการเลือกพืชทดแทนที่
ใหผลตอบแทนสุทธิสูงกวากระเทียมจากรายการที่ปรากฏบนหนาตางดานลางของรูปที่ 5-24 เชน
ถ่ัวเหลือง (กําไรเฉลี่ย 144 บาท/ไร ที่ราคาผลผลิต 13 บาท/กก.) เปนจํานวน 50,000 ไร และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง (กําไรเฉลี่ย 102 บาท/ไร ที่ราคาผลผลิต 3 บาท/กก.) อีก 30,000 ไร 
ผลการประเมินพบวาระบบสามารถคนหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการปลูกถ่ัวเหลืองจํานวน 
49,963 ไร และขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวน 29,669 ไร (รูปที่ 5-25) ผูใชอาจจําลองสถานการณใหม
โดยเปลี่ยนแปลงราคากระเทียมใหต่ําลงและใหราคาพืชชนิดอื่นสูงขึ้นตามสถานการณที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จนกระทั่งไดพืชทางเลือกใหมที่ใหผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมตอไป 
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รูปที่ 5-24 การจําลองสถานการณลดพื้นที่ปลูกกระเทียม 

  
(ก) พื้นที่ปลูกกระเทียมป 2543  (ข) พืชทดแทนพื้นที่ปลูกกระเทียม 80,000 ไร 

รูปที่ 5-25 ผลการจําลองสถานการณการลดพื้นที่ปลูกกระเทียมตามเงื่อนไขของผูใช 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 92 

การแสดงแผนที่ 
เม่ือผูใชประเมินความเหมาะสมเรียบรอยแลว สามารถเรียกดูผลการประเมินเปนแผนที่

ไดจากเมนู แสดงแผนที่ ผูใชสามารถเรียกดูเฉพาะพืชที่ประเมินแลวโดยเลือกแสดงสถานการณ
จําลองที่ไดประเมินไวแลวจากหนาตางแสดงแผนที่ (รูปที่ 5-26) ตัวอยางผลลัพธจากการเลือกดู
แผนที่ความเหมาะสมพืชเชิงเศรษฐกิจของลําไยแสดงดังรูปที่ 5-27 แผนที่ดังกลาวสามารถนําเขา
เพ่ือแสดงผลรวมกับชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นในระบบ รสทก. ที่จะกลาวในรายละเอียดในบทหลัง 

 
รูปที่ 5-26 หนาตางเมนูแสดงแผนที่ ซ่ึงผูใชสามารถเลือกแสดงแผนที่ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ                      

หรือสถานการณจําลองของพืชนั้นๆ ได 

 
รูปที่ 5-27 แผนที่ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของลําไยจากการเรียกผานเมนูแสดงแผนที่ 
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สรุป 
ระบบประเมินคุณภาพเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (EconSuit) เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

คาดการณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการใชที่ดินในรูปแบบตางๆ ระบบนี้อาศัย
ผลลัพธจากระบบประเมินคุณภาพเชิงกายภาพของที่ดิน (FuzzySuit) ประกอบกับการใช
ฐานขอมูลทางเศรษฐกิจที่มีการสํารวจจากโครงการประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้ํา
ชลประทาน มาสรางเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ ระบบดังกลาวอาจนําไปใช
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อผลิตพืชใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผูใชระบบ
สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณปจจัย ตนทุนการผลิต และราคาผลผลิตตามพื้นที่ กอนที่จะคํานวณ
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของหนวยแผนที่ ผลลัพธที่ได
สามารถแสดงเปนแผนที่ สําหรับการคาดการณผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจอาจทําไดทั้งพืชลมลุก
และไมยืนตน เชน ไมผล ผูใชระบบสามารถประเมินสถานการณจําลอง เชน การเพิ่มหรือลดพื้นที่
ปลูกพืชโดยอาศัยผลการประเมินคุณภาพเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน อยางไรก็ตามการจําลอง
สถานการณจะแมนยําเพียงใดขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอมูลความตองการของพืชชนิดตางๆ 
ในแงทรัพยากรที่ดินและขอมูลตนทุนของปจจัยการผลิตของพืชเหลานั้น 
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ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ 1  และ  เมธี  เอกะสิงห 1 

คํานํา 
สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในพื้นที่หน่ึงเปนผลมาจากการจัดการที่ดิน 

(Land management) อยางไมเหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลถึงผลิตภาพทาง
การเกษตรของที่ดินและคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเพิ่มของมลภาวะและตะกอนตาม
แหลงนํ้า การเสื่อมโทรมของที่ดินอาจพิจารณาในแงการสูญเสียสภาพโครงสรางดิน เน้ือดิน 
สภาพดินเปรี้ยว ดินเค็ม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่น้ันๆ  ดังน้ันการ
ประเมินสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินและการพัฒนาเปนฐานขอมูลสภาพความเสื่อม
โทรมเชิงพ้ืนที่ จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่นํามาพิจารณาในการพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผน
จัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการใหสมบูรณขึ้น 

การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง
ขึ้นกับปริมาณและคุณภาพของขอมูลที่มีอยู ตลอดจนความแมนยําของผลการประเมิน Bissonais 
et al. (2001) ไดพัฒนาแบบจําลองตามกฎเกณฑผูเชี่ยวชาญ (Expert rules) เพ่ือใชในการประมาณ
พ้ืนที่เส่ียงตอการพังทลายดิน โดยอาศัยขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ดิน และสภาพความลาดเท
ของพื้นที่ในการตัดสินใจ ซึ่งสามารถกําหนดพื้นที่เส่ียงตอการพังทลายดินในประเทศฝรั่งเศส 

นอกจากนั้นการประมาณการสูญเสียดินโดยสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil 
Loss Equation, USLE) ยังเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการประเมินการสูญเสียดินระยะยาวที่นิยมกัน
อยางแพรหลาย (Wischmeier and Smith, 1978) โดยไดพัฒนานํามาประยุกตใชและปรับปรุง
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดไดเปนอยางดี (Sonneveld 
and Nearing, 2002; Tran et al., 2002) อยางไรก็ตาม การศึกษาการประเมินสภาพความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรที่ดินครั้งน้ีไดใชแนวทางการประเมินการสูญเสียดินโดยใชสมการการสูญเสีย
ดินสากลเปนหลัก 

วัตถุประสงคของงานวิจัยสวนนี้เพ่ือประเมินการเสื่อมโทรมของที่ดินโดยกระบวนการชะ
ลางพังทลายของดิน และจัดเก็บความรุนแรงของการสูญเสียดินเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือชวย
จําแนกหนวยการจัดการที่ดิน โดยเนนการประมาณการสูญเสียดินอันเนื่องจากการใชประโยชน
ที่ดินในป พ.ศ.2543 และผลจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ.2531-2543  

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วิธีการศึกษา 
ไดนําสมการการสูญเสียดินสากล (Wischmeier and Smith, 1978) มาประยุกตใชในการ

ประเมินสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินเชิงพ้ืนที่ คาการสูญเสียดินในพื้นที่สามารถ
ประมาณไดจากผลคูณของปจจัยดังกลาวโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานดังสมการที่ (6-1) 

A   =   R  x  K  x  LS  x  C  x  P    (6-1) 
โดยที่   A = ปริมาณการสูญเสียดิน (ตัน/เฮกตาร/ป) 

R = ผลของความรุนแรงของฝน ประมาณจากสมการสหสัมพันธระหวางปริมาณ
นํ้าฝนกับผลของความรุนแรงของฝนที่พัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2543) 

K = ความงายตอการถูกชะลางพังทลาย กําหนดจากขอมูลชุดดินประกอบกับการ
ตรวจเอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาทีด่นิ, 
2543) 

LS = ผลของระยะทางลาดและความลาดชัน 
C = ผลจากการคลุมดินของพืชพรรณ ไดจากกาํหนดจากขอมูลการใชประโยชน

ที่ดินตามเอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2543) 

P = ผลของมาตรการอนุรกัษดินและน้าํ กําหนดคาใหเทากับ 1.0 ตามสมมติฐาน
ที่วายงัไมมีระบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที ่

การเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่ 
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่จําเปนตอการประมาณการสูญเสียดินโดยวิธี USLE ประกอบดวยชั้น

ขอมูลความรุนแรงของฝน ความคงทนของดิน ระยะทางลาดและความลาดชัน และการจัดการดิน
และพืช โดยมีขั้นตอนการเตรียมชั้นขอมูลดังกลาวเพื่อการประมาณการสูญเสียดินดังรูปที่ 6-1 

ชั้นขอมูลความรุนแรงของฝน 
ชั้นขอมูลความรุนแรงของฝนไดจากการสรางชั้นขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปโดยการ

ประมาณคาน้ําฝนตอเนื่องจากสถานีวัดน้ําฝนรายวันแบบ Thin Plate Spline (ชาญชัย และคณะ, 
2545) มาทําการวิเคราะหขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) 
ตามสมการสหสัมพันธที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
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รูปที่ 6-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการประมาณคาการสูญเสียดินเชิงพื้นที่โดย USLE 

ชั้นขอมูลความคงทนของดิน 
ชั้นขอมูลความคงทนของดินไดจากการประเมินความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลชุดดิน 

(เมธี และคณะ, 2545) กับความคงทนของดินตามตารางที่แสดงคา K ของชุดดินที่จําแนกตาม
ภูมิภาคของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

ชั้นขอมูลระยะทางลาดและความลาดชัน 
ไดจากการนําผลของการสรางแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขคาความสูงตอเนื่อง 

(DEM) จากขอมูลเสนชั้นความสูง (เมธี และคณะ, 2546) มาประมาณคาดวยโปรแกรม USLE2D 
ที่พัฒนาโดย Desmet and Govers (1996) 

ชั้นขอมูลการจัดการดินและพืช 
ชั้นขอมูลการจัดการดินและพืชไดจากการประเมินแผนที่การใชประโยชนที่ดินป 2544 

เพ่ือกําหนดคาปจจัยตามตารางคา C และ P ที่ประเมินตามชนิดพืชและการใชประโยชนที่ดินใน
ภูมิภาค (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

การประมาณคาการสูญเสียดิน 
การประมาณการสูญเสียดินเพื่อประเมินสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินใน

โครงการนี้กําหนดเปน 2 วิธีการตามลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพความเสื่อมโทรมคือ 

1. การประมาณคาโดยเนนผลกระทบของการสูญเสียดินในพื้นที่เกษตรโดยตรง ซึ่ง
สามารถประมาณไดจากการใช USLE ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยไมคํานึงถึงการเคลื่อนยายของ
ตะกอนที่ออกจากพื้นที่ (รูปที่ 6-1) 
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2. การประมาณคาโดยคํานึงถึงการเคลื่อนยายของตะกอนที่ออกจากพื้นที่ ลุมนํ้าสาขาจึง
เปนพื้นที่เปาหมายสําหรับการประมาณคาโดยวิธีการนี้ แผนที่ลุมนํ้าสาขาสรางจากแบบจําลอง
ภูมิประเทศเชิงตัวเลขคาความสูงตอเนื่อง (เมธี และคณะ, 2546) และครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
การประมาณคาการสูญเสียดินดําเนินการโดยใชโปรแกรมการประเมินการสูญเสียดินสุทธิ 
“WaTEM” (Water and Tillage Erosion Model) ที่พัฒนาโดย Oost et al. (2000) โดยนําปจจัยการ
เรียงตัว (Landscape Structure) ของการใชประโยชนที่ดินมารวมประเมิน นอกจากนั้นยังใชการ
คํานวณการไหลของน้ําตอเนื่องเพื่อกําหนดลักษณะการเคลื่อนยายของตะกอน (Sediment 
Transport Index) ในพื้นที่ การประมาณคาโดยวิธีการนี้สามารถระบุตําแหนงที่มีการพังทลายดิน 
(Erosion) และการทับถม (Deposition) ของตะกอน ตลอดจนสามารถประมาณตะกอนที่ออกสู
พ้ืนที่ลุมนํ้าสาขาไดโดยยังไมไดคํานึงถึงผลกระทบของฝายและเขื่อนตอการกักเก็บตะกอน 

ผลการศึกษา 

ผลการประมาณคาการสูญเสียดิน 
ผลจากการประมาณคาการสูญเสียดินเชิงพ้ืนที่ทําใหสามารถสรางแผนที่ปจจัยที่มีผลตอ

การสูญเสียดินเพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินได โดยพบวาใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย และลําพูน มีคาผลของความรุนแรงของฝน (Erosivity) 
อยูระหวาง 370–1,201 เมกะจูน/เฮกตาร (รูปที่ 6-2) ซึ่งแนวโนมของคาความรุนแรงสูง สวนใหญ
พบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและลงมายังจังหวัดลําพูน โดยจะแปรปรวนตามปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยรายปของแตละพื้นที่ 

 
รูปที่ 6-2 ความรุนแรงของฝนในพื้นที่ศึกษา 
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การประมาณคาความงายตอการถูกชะลางพังทลาย (K) ของดินในพื้นที่ 3 จังหวัด พบวามีอยู
ระหวาง 0.0–0.42 (รูปที่ 6-3) พ้ืนที่ที่มีคา K สูง ดินมีโอกาสเสื่อมโทรมไดรุนแรงกวาพื้นที่ที่มีคา K ต่ํา 

 
รูปที่ 6-3 คาความงายของดินตอการถูกชะลางพังทลายในพื้นที่ศึกษา 

การประมาณคาผลของระยะทางลาดและความลาดชันในพื้นที่ศึกษา พบวาจะมีคาอยู
ระหวาง 0.09–729 (รูปที่ 6-4) โดยพบคาระยะทางลาดและความลาดชันที่สูงบนพื้นที่ภูเขาที่มี
ความลาดชันสูงบริเวณรอบๆ ตัวจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่เหลานี้จะมีแนวโนมที่กอใหเกิด
สภาพความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่รุนแรงกวาพื้นที่ราบ 

 
รูปที่ 6-4 ผลของระยะทางลาดและความลาดชันตอการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ศึกษา 
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พบวากระจายของคาผลการคลุมดินของพืชพรรณและมาตรการจัดการดินในพื้นที่ 3
จังหวัด อยูระหวาง 0.0–0.250 (รูปที่ 6-5) โดยคาที่สูงพบในพื้นที่ที่มีทําการเกษตร ซึ่งจะมี
แนวโนมตอสภาพความเสื่อมโทรมของที่ดินที่รุนแรง 

 
รูปที่ 6-5 การคลุมดินของพืชพรรณและมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ศึกษา 

จากการประมาณคาการสูญเสียดินในพื้นที่ 3 จังหวัด พบวาการสูญเสียดินจากการ
ประมาณคาทั้ง 2 วิธีคลายคลึงกัน (รูปที่ 6-6) การกระจายตัวของการสูญเสียดินชี้ใหเห็นวาที่ดิน
ในจังหวัดเชียงรายสวนใหญมีศักยภาพที่จะเสื่อมโทรมรุนแรงกวาจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
นอกจากนี้การประมาณคาการสูญเสียดินโดยไมคํานึงถึงการเคลื่อนยายของตะกอน แสดงใหเห็น
วามีคาอยูระหวาง 0–374 ตัน/ไร/ป (รูปที่ 6-6(ก)) ในขณะที่คาที่ไดจากการประมาณการสูญเสีย
ดินโดยคํานึงถึงการเคลื่อนยายของตะกอนมีคาอยูระหวาง 0–1,463 ตัน/ไร/ป สวนปริมาณตะกอน
ที่ทับถมในพื้นที่มีคาอยูระหวาง 0–1,361 ตัน/ไร/ป (รูปที่ 6-6(ข)) 

จากการประมาณคาตะกอนที่ไหลออกจากพื้นที่โดยใชลุมนํ้าสาขาจํานวน 23 ลุมนํ้าสาขา
ในพื้นที่เปาหมายเปนขอบเขต (รูปที่ 6-7) พบวาลุมนํ้าแมจันในจังหวัดเชียงรายมีปริมาณตะกอน
ไหลออกจากพื้นที่มากที่สุดถึง 116,511 ตัน/ป หรือประมาณ 0.50 มม./ป (ตารางที่ 6-1) ขณะที่
ลุมนํ้าแมหาดในจังหวัดลําพูนมีคาตะกอนที่ไหลออกจากพื้นที่นอยที่สุด (ประมาณ 7,261 ตัน/ป 
หรือ 0.05 มม./ป) อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปริมาณตะกอนที่ไหลออกจากพื้นที่ตอปริมาณการ
สูญเสียดินในพื้นที่ พบวาลุมนํ้าแมสรวยในจังหวัดเชียงรายมีเปอรเซ็นตการไหลออกของตะกอนสูง
ที่สุดคิดเปนรอยละ 38.2 ของปริมาณการสูญเสียดินจากพื้นที่ ขณะที่ลุมนํ้าแมแจมตอนลางมี
เปอรเซ็นตการไหลออกของตะกอนต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 3.2 ของการสูญเสียดินจากพื้นที่ 
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รูปที่ 6-6 แผนที่แสดงการสูญเสียดินในพื้นที่ศึกษา (ก) ไมคํานึงตะกอนที่ไหลออกจากพื้นที่                           

และ (ข) คํานึงตะกอนที่ไหลออกจากพื้นที่ 

 
รูปที่ 6-7 ขอบเขตลุมน้ําสาขาในพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด 
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ตารางที่ 6-1 ปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่และตะกอนบริเวณจุดรวมน้ําของแตละลุมน้ําสาขา 
ลุมน้ําสาขา สูญเสียดิน (ตัน/ป)* ตะกอน (ตัน/ป)* % การสูญเสีย 

น้ําแมจัน 602,685 (0.50) 116,511 (0.10) 16.2 

น้ําแมกก (สายหลัก) 539,589 (0.33) 60,232 (0.40) 10.0 

แมน้ําปงตอนลาง 444,362 (0.26) 81,291 (0.05) 15.5 

น้ําแมลาว 335,381 (0.13) 27,639 (0.01) 7.6 

น้ําแมฝาง 233,996 (0.12) 28,089 (0.01) 10.7 

แมน้ําโขงตอนบน 222,173 (0.21) 25,590 (0.02) 10.3 

แมน้ําปงสวนที่ 3 215,635 (0.06) 10,806 (0.00) 4.8 

แมน้ําพุง 210,132 (0.20) 16,057 (0.01) 7.1 

แมน้ําโขงสวนที่ 2 209,677 (0.44) 53,719 (0.11) 20.4 

แมน้ําปงตอนบน 201,894 (0.11) 20,816 (0.01) 9.3 

น้ําแมแจมตอนลาง 188,828 (0.10) 6,6336 (0.00) 3.2 

แมน้ําแมแตง 186,391 (0.10) 6,566 (0.00) 3.4 

น้ําแมกวง 173,824 (0.06) 14,126 (0.01) 7.5 

น้ําแมแจมตอนบน 169,183 (0.09) 12,455 (0.01) 6.9 

น้ําแมล้ี 149,657 (0.07) 18,115 (0.01) 10.8 

น้ําแมขาน 129,043 (0.07) 18,668 (0.01) 12.6 

น้ําแมกกตอนลาง 123,595 (0.22) 27,113 (0.05) 18.0 

น้ําแมงัด 116,430 (0.09) 5,783 (0.00) 4.7 

น้ําแมสรวย 63,345 (0.14) 39,098 (0.09) 38.2 

แมน้ําปงสวนที่ 2 62,902 (0.06) 12,044 (0.01) 16.1 

น้ําแมกลาง 56,311 (0.09) 12,856 (0.02) 18.6 

น้ําแมริม 33,204 (0.06) 4,459 (0.01) 11.8 

น้ําแมหาด 28,827 (0.05) 7,261 (0.01) 20.1 

หมายเหตุ * ตัวเลขในวงเล็บมีหนวยเปน มม./ป 
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ผลจากการศึกษาการประเมินสภาพความเสื่อมโทรมของพื้นที่ สามารถนําขอมูลที่พัฒนา
ไดไปจัดเก็บในระบบฐานขอมูลของระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การเกษตรและการบริการได โดยสามารถเรียกแสดงขอมูลการสูญเสียดิน (รูปที่ 6-8) ตลอดจน
ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพังทลายดิน 

 
รูปที่ 6-8 ฐานขอมูลการสูญเสียดินในพื้นที่ศึกษาเมื่อนําเขาใชงานใน รสทก. 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
แผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียม Landsat 5 ในป 

พ.ศ. 2531 (ชาญชัย และคณะ, 2546) ถูกนํามาแปลงเปนชั้นขอมูลการจัดการดินและพืช เพ่ือใช
ประมาณคาการสูญเสียดินโดยสมการ USLE โดยสรางเปนชั้นขอมูลแผนที่การสูญเสียดินป พ.ศ. 
2531 ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอการสูญเสีย
ดินระหวางปพ.ศ. 2531 และ 2543 ไดดังรูปที่ 6-9 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 104 

 
รูปที่ 6-9 แผนที่การสูญเสียดิน พ.ศ. 2531 และ 2543 ท่ีไดจากการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2531 และ 2543 

จากรูปที่ 6-9 พบวาในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่สวนหน่ึงของอําเภอแมฟาหลวงมี
พ้ืนที่การสูญเสียดินเปลี่ยนแปลงระหวางป พ.ศ. 2531 ถึง 2543 จากระดับมากที่สุดเปนระดับปาน
กลาง เน่ืองจากในบริเวณดังกลาวมีการใชวิธีการจัดการพื้นที่ปาไมอยางยั่งยืนโดยใหชาวบานมี
สวนรวมในการจัดการ ทําใหพ้ืนที่เกษตรบางสวนถูกเปลี่ยนแปลงเปนปาไมมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ในพื้นที่สวนหนึ่งของอําเภอเชียงของมีการนําไมผลโดยเฉพาะสมโอมาปลูกแทนพื้นที่เกษตร ซึ่ง
ชวยลดระดับการสูญเสียดินไดจากระดับมากที่สูงเปนระดับนอย อยางไรก็ตามบริเวณพ้ืนที่อําเภอ
เมืองที่เปนที่ดอนอยูระหวางอําเภอแมฟาหลวงและอําเภอเชียงของ พ้ืนที่สวนใหญมีการ
เปลี่ยนแปลงการสูญเสียดินจากระดับนอยมากเปนระดับปานกลาง เน่ืองจากมีการเปดพื้นที่เพ่ือ
ปลูกพืชไรโดยเฉพาะขาวโพดมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเสื่อมโทรมของที่ดิน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม
โดยเฉพาะอําเภอพราว เกษตรกรมีการนําไมผล เชน ลําไย มาปลูกในพื้นที่ซึ่งสงผลใหระดับการ
สูญเสียดินลดลงจากระดับปานกลางเปนระดับนอยถึงนอยมาก 

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตามเขตนิเวศวิทยาของ
พ้ืนที่ซึ่งประกอบดวยที่ลุม ที่ดอน และที่สูง ดังแสดงในรูปที่ 6-10 (ชาญชัย และคณะ, 2548) พบวา 
คาเฉลี่ยการสูญเสียดินบริเวณที่ลุมและที่ดอนของจังหวัดเชียงใหมในป 2543 ลดลงจากป 2531 
ประมาณ 0.16 และ 0.55 ตัน/ไร/ป ตามลําดับ ขณะที่บริเวณที่สูงคาเฉลี่ยการสูญเสียดินในป 2543 
เพ่ิมขึ้นจากป 2531 ประมาณ 0.02 ตัน/ไร/ป (ตารางที่ 6-2) สําหรับจังหวัดเชียงรายและลําพูน 
พบวาคาเฉลี่ยการสูญเสียดินบริเวณที่ลุม ที่ดอน และที่สูงในป 2543 เพ่ิมขึ้นจากป 2531  
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รูปที่ 6-10 แผนที่แสดงนิเวศวิทยาของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน 

ตารางที่ 6-2 ปริมาณการสูญเสียดินตามนิเวศวิทยาของพื้นที่ในป พ.ศ. 2531 และ 2543 
การสูญเสียดิน (ตัน/ไร/ป) 

ท่ีลุม ท่ีดอน ท่ีสูง 
 

จังหวัด 
พ.ศ.2531 พ.ศ.2543 พ.ศ.2531 พ.ศ.2543 พ.ศ.2531 พ.ศ.2543 

เชียงใหม 0.55 0.39 1.35 0.80 0.98 1.00 

เชียงราย 0.83 1.15 3.36 3.69 2.27 2.63 

ลําพูน 0.30 0.43 0.65 0.73 0.78 0.90 

สรุป 
การประมาณสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเชิงพ้ืนที่ไดใชแนวทางการประมาณ

การสูญเสียดินจากสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) โดยพิจารณาถึงวิธีการประมาณที่สามารถ
กําหนดปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรโดยตรงและพื้นที่นอกการเกษตร ซึ่งผลจากการประมาณทํา
ใหสามารถระบุถึงพ้ืนที่เส่ือมโทรมทางทรัพยากรที่ดินในระดับแปลงและระดับลุมนํ้าสาขาได ทั้งน้ี
เพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการแกปญหาที่ดินใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ไดจากผลของการประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ยัง
สามารถจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อใชในการประเมินหนวยการจัดการที่ดินและอื่นๆ ภายในชุด
โครงการนี้ได เชน โครงการ “นิเวศเกษตร” เปนตน 
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การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 

ปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ1  เมธี  เอกะสิงห2 และ ชาฤทธิ์  สุมเหม1 

คํานํา 
“หนวยพื้นที่ลุมนํ้า” พัฒนาขึ้นจากฐานคิดการจัดการทรัพยากรแบบองครวม ซึ่งเปนการ

กําหนดขอบเขตพื้นที่เพ่ือสรางภาพรวมของระบบที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ภูมิประเทศ ทรัพยากรกายภาพชีวภาพ การใชประโยชนที่ดิน และกระบวนการเศรษฐกิจสังคม
ของพื้นที่ (Montgometry et al., 1995; Adinarayana et al., 1995; Bishr and Radwan, 1995; 
Steiner et al., 2000; Aspinall and Pearson, 2000) โดยที่ “หนวยพื้นที่ลุมนํ้า” หนวยหนึ่งอาจ
ประกอบดวยลุมนํ้าสาขาไดตั้งแต 1 ลุมนํ้าขึ้นไป และภายใน 1 ลุมนํ้าสาขาอาจประกอบดวยหลาย
ลุมนํ้ายอย เปนลําดับชั้นลงไปเทาที่ตองการจําแนก ดวยลักษณะดังกลาวลุมนํ้าจึงเปนหนวยพื้นที่
พ้ืนฐานของการจัดการดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับความนิยมใชงาน (FAO, 
1996; Adinarayana et al., 1999; Steiner et al., 2000; Khan et al., 2001; Randhir et al., 2001; 
กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) โดยสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเพื่อ
นําไปสูปฏิบัติการที่รัดกุม ชัดเจน และมีมิติการใชขอมูลอธิบายอยางรอบดานมากกวาการกําหนด
เขตพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครอง (Ziemer and Reid, 1997) ทั้งยังมีความยืดหยุนและสราง
ความมีสวนรวมในการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากร 

โดยทั่วไปการสรางขอบเขตลุมนํ้าทําไดอัตโนมัติในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System, GIS) จากขอมูลแบบจําลองระดับความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation 
Model, DEM) และเพิ่มเติมความสอดคลองตอสภาพภูมิประเทศจริงของชั้นขอมูลที่จําลองขึ้นได
ดวยขอมูลเสนทางน้ําและแหลงนํ้าอางอิง แตการกําหนดขอบเขตอัตโนมัติดังกลาวเปนเพียงการ
สรางชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้าที่ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ของระบบลุมนํ้า
อยางเปนลําดับชั้นที่ชัดเจน ทําใหการวางแผนและจัดการลุมนํ้าอยางเปนระบบขาดความสมบูรณ 
นอกจากนั้นไมสามารถสื่อกับประชาชนในทองถ่ินไดดีนัก เน่ืองจากการระบุชื่อลุมนํ้ายอยลงไปยัง
ไมสามารถดําเนินการแบบอัตโนมัติในระบบภูมิสารสนเทศไดสะดวก 

                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การจัดลุมนํ้าเปนลําดับชั้น (Hierarchy) และกําหนดรหัสลุมนํ้าที่ส่ือความหมายถึง
ความสัมพันธของการเปนพื้นที่ตนน้ํา/ปลายน้ํา (Upstream/Downstream) สามารถทําไดโดย
อาศัยระบบ Pfafstetter (Verdin, 1997; Verdin and Verdin, 1999) ซึ่งเปนการกําหนดขอบเขต
และจําแนกลุมนํ้าบนฐานการอธิบายสภาพภูมิประเทศและความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ของลุมนํ้า
เปาหมายกับลุมนํ้าขางเคียง (Watershed topology) ผานปรากฏการณทางอุทกศาสตร โดยอาศัย
ขนาดและรูปราง (Shape) ของพื้นที่รับน้ําและสภาพอุทกวิทยาของระบบเสนทางน้ําในพื้นที่เปน
แกนสําคัญในการจําแนกลักษณะจําเพาะของลุมนํ้า รวมทั้งสรางความเปนลําดับชั้น และใหชื่อ
เฉพาะของลุมนํ้าเปนรหัสตัวเลขจํานวนหนึ่งที่เกิดจากการผสมกันของหมายเลข 0 ถึง 9 โดย
จํานวนหลักขึ้นอยูกับวาใชกํากับลุมนํ้าลําดับชั้นใด 

เน่ืองจากการกําหนดขอบเขต การจัดลําดับชั้น การกําหนดรหัสลุมนํ้า และการใหชื่อลุม
นํ้าแบบอัตโนมัติและจัดเก็บเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ขนาดใหญครอบคลุมหลาย
จังหวัด เปนงานที่ตองอาศัยเวลาและทรัพยากรมหาศาลหากตองดําเนินการทีละขั้นตอนในระบบ
ภูมิสารสนเทศ ดังน้ันโครงการ ครส. ระบบกลางจึงไดพัฒนาวิธีการสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ลุมนํ้าที่
จําแนกตามระบบ Pfafstetter และพัฒนาโปรแกรมจําลองและวิเคราะหเครือขายลุมนํ้าแบบ
อัตโนมัติ ที่ประกอบดวยเครื่องมือหลัก 2 ชุด คือ (1) เครื่องมือสําหรับกําหนดขอบเขตและใหรหัส
กํากับลุมนํ้า พรอมฟงกชันระบุชื่อเฉพาะลุมนํ้า และ (2) เครื่องมือวิเคราะหเครือขายลุมนํ้า ไดแก 
ฟงกชันคนหาลุมนํ้า คนหาแหลงกําเนิดตะกอน-มลพิษ คนหาเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบจาก
การใชที่ดิน และคนหาจุดขัดแยงเรื่องน้ํา ในรูปแบบไฟล DLL (Dynamic Link Library) สําหรับใช
ใน ArcMap ที่ประกอบดวย Spatial Analyst Extensions 

การจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter  
ระบบ Pfafstetter พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1989 โดย Otter Pfafstetter วิศวกรชาวบราซิลที่

ทํางานในองคกรรัฐบาล Department Nacional de Obras de Seneamento (DNOS) ประเทศ
บราซิล ตอมา Verdin (1997) และ Verdin and Verdin (1999) ไดศึกษาและนําเสนอระบบ 
Pfafstetter เพ่ือสนับสนุนงานการจัดการลุมนํ้า ซึ่งการจําแนกลุมนํ้าในระบบ Pfafstetter ไดใช
หมายเลข 0 ถึง 9 ในการอางอิงเพ่ืออธิบายความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ของลุมนํ้า โครงขายลําน้ํา และ
ตําแหนงของพื้นที่ตนน้ํา/ปลายน้ํา โดยแตละหมายเลขมีลักษณะจําเพาะที่จัดแบงไดจากอทุกวทิยา
ของลําน้ําซึ่งแบงลุมนํ้าเปน 3 ประเภท (รูปที่ 7-1) ไดแก (1) Pfafstetter basins เปนขอบเขตลุม
นํ้าที่อางอิงลําน้ําสาขาของสายน้ําหลัก (2) Pfafstetter inter-basins เปนลุมนํ้าบนลําน้ําสายหลัก 
ซึ่งอยูระหวาง Pfafstetter basins และ (3) Pfafstetter internal basins เปนลุมนํ้าที่ไมไดรับน้ําและ
สงนํ้าใหกับพื้นที่อื่น 
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รูปที่ 7-1 โครงสรางการจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter (Verdin and Verdin, 1999) 

วิธีการศึกษา 
การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) 

การออกแบบและจัดทําโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (2) การกําหนดขอบเขตและใหรหัส
กํากับลุมนํ้า (3) การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางขอมูลสมบัติลุมนํ้ายอย และ (4) การสรางชุด
เครือขายลุมนํ้า ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการทํางานเหลานี้ใชซอฟตแวร ArcGIS รุน 9.0 
(ESRI, 2004) Arc Hydro (Maidment (ed.), 2002) Microsoft Visio Professional รุน 2002 และ
โปรแกรมที่เขียนขึ้นจาก Microsoft Visual Basic เปนเครื่องมือในการทํางาน 

การออกแบบและจัดทําโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
โครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าออกแบบดวย UML (Unified 

Modeling Language) ที่ทํางานบนโปรแกรม Microsoft Visio โดยกําหนดการจัดเก็บขอมูลเชิง
พ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้าและขอมูลอุทกวิทยาออกเปนลําดับชั้นตางๆ พรอมฟลดสําหรับระบุรหัสกํากับ
ลุมนํ้าตามเงื่อนไขของระบบ Pfafstetter และขอมูลสมบัติลุมนํ้ายอย จากนั้นแปลงใหเปน
แฟมขอมูลประเภท XMI (XML Metadata Interchange) แลวสรางเปนโครงฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
แบบ Personal Geodatabase ใน ArcGIS ดวย CASE Tools ในสวน Schema Wizard Creation 
ซึ่งโครงสรางของ Geodatabase ที่ไดจะมีองคประกอบตางๆ เชนเดียวกับที่ไดออกแบบและสราง
ไวในผัง UML 
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การกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมน้ํา 
การกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้าแบงการทํางานเปน 2 ขั้นตอนหลักที่

ประกอบดวย (1) การจัดทําชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่เครือขายลุมนํ้าพื้นฐาน และ (2) การสรางชั้นขอมูล
เชิงพ้ืนที่ลุมนํ้าและจําแนกลุมนํ้าเพื่อใหรหัสกํากับตามเงื่อนไขระบบ Pfafstetter 

1. การจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน 
เน่ืองจาก Pfafstetter เปนระบบกําหนดขอบเขตและจําแนกลุมนํ้าที่อธิบายสภาพภูมิ

ประเทศและความสัมพันธเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยขอมูลขนาดและรูปรางของพื้นที่รับน้ํา สภาพอุทก
วิทยาของลําน้ํา ระบบดังกลาวตองการขอมูลรายละเอียดของโครงขายลําน้ําที่สอดคลองกับสภาพ
พ้ืนที่จริงและตําแหนงจุดรวมน้ําที่เชื่อถือไดวาเปนจุดต่ําสุดที่มีนํ้าไหลมารวมกันมากกวาจุดอื่นๆ 
ในบริเวณขางเคียง จึงไดสรางชุดขอมูลเครือขายลุมนํ้าพื้นฐานแบบอัตโนมัติโดยใชขอมูล DEM 
รวมกับขอมูลเสนทางน้ําและแหลงนํ้าอางอิงขนาดมาตราสวน 1:50,000 เพ่ือใหชั้นขอมูลโครงขาย
ลําน้ําที่ไดจากการจําลองมีความตอเนื่องสอดคลองกับภูมิประเทศและแสดงทิศทางการไหลของ
นํ้าไดชัดเจนมากขึ้น การจัดทําชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่เครือขายลุมนํ้าพื้นฐานไดใชโปรแกรม Arc Hydro 
เปนเครื่องมือ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจําลองขอมูลแสดงดังรูปที่ 7-2 

 
รูปที่ 7-2 แผนภาพแสดงวิธีการและขั้นตอนการสรางชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน 

การจําลองขอบเขตลุมนํ้าเริ่มตนจากการผนวกชั้นขอมูลเสนทางน้ําอางอิงเขาสู DEM ดวย
กระบวนการ Stream burning ซึ่งเปนเทคนิคที่พัฒนาโดย Hellweger (1997) และระบุตําแหนง
แหลงนํ้าอางอิงโดยประยุกตใชวิธีการที่เสนอโดย Turcotte et al. (2001) ซึ่งใชหลักการปรับ
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แบบจําลองขอมูลความสูงของพื้นที่ (DEM) ดวยระยะหางจากตําแหนงแหลงนํ้าดังแสดงในสมการ
ที่ (7-1) โดย DEM ที่อยูใกลชิดกับแหลงนํ้าจะถูกปรับคามากกวา DEM ที่อยูหางออกไป 

),(' jiE   =  ),(),( jiPjiE −      (7-1) 
โดยที่ ),(' jiE  คือ คาความสูงของกริดที่ ),( ji  ใน DEM ที่ปรับคาความสูงแลว 

),( jiE  คือ คาความสูงของกริดที่ ),( ji  ในชั้นขอมูล DEM กอนปรับคา 
),( jiP  คือ คาสัมประสิทธ์ิการรบกวนทิศทางการไหลของน้ํา (Perturbation 

coefficient) แสดงเปนคาระยะหางระหวางแตละเซลลของ DEM จาก
ตําแหนงแหลงนํ้า คานีจ้ะเพิ่มขึ้นเมื่อเซลลอยูใกลกับแหลงนํ้าและคอยๆ 
ลดลงจนมีคาเปน 0 เม่ือเซลลมีระยะหางจากแหลงนํ้ามากขึ้น ซึ่งคาํนวณ
ไดจากสมการที่ (7-2) 

),( jiP   =  
α/1

),(2
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
jiR

Rm      (7-2) 

โดยที่ mR คือ อาณาเขตที่ไกลสุดที่สงผลตอทิศทางการไหลของน้ํา (maximum radial 
influence) ซึ่งจะตองมคีามากพอที่จะชวยขจัดความคลาดเคลื่อน 
(discrepancies) ในการคํานวณทิศทางการไหลของน้ํา 

),( jiR  คือ ระยะทางคิดเปนจํานวนเซลลระหวางเซลลที่ ( )ji,  กับเซลลที่เปน
ทางน้าํ DRLN (Digital River and Lake Network) ที่ใกลสุด 

α  คือ คา flaring coefficient ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ (7-3) 

α   =  ( ) ( )
3ln

1lnln −− mm RR      (7-3) 

จากนั้นทําการสรางชั้นขอมูลทิศทางการไหลของน้ํา (Flow direction) ชั้นขอมูลสะสมน้ํา 
(Flow accumulation) และเสนทางน้ําจากชั้นขอมูลการรวมตัวของน้ําจากชั้นขอมูล DEM ที่ปรับ
คาแลว ในการสรางชั้นขอมูลกริดเสนทางน้ําทําไดโดยระบุคาจํานวนกริดที่มีนํ้าไหลมารวมกันที่ 
500 กริดเซลล พรอมทั้งสรางชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําซึ่งเปนการกําหนดจุดเชื่อมตอเสนทางน้ํา
เพ่ือสรางขอบเขตลุมนํ้ายอย จากนั้นแปลงเปนชั้นขอมูลเวกเตอรอันประกอบดวยชั้นขอมูลลุม
นํ้ายอย โครงขายลําน้ํา และจุดรวมน้ําของลุมนํ้ายอย เพ่ือใชในการสรางชุดเครือขายลุมนํ้าดวย
เครื่องมือใน Arc Hydro ผลลัพธที่ไดจากการสรางชุดเครือขายลุมนํ้าคือจุดบรรจบของทางน้ํา 
(JunctionID) และ NextDownID ซึ่งเปนหมายเลขกํากับตําแหนงพ้ืนที่รับน้ําของแตละลุมนํ้ายอย 
ขอมูลดังกลาวนี้จะถูกนําไปใชในขั้นตอนตอไป 
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นอกจากขอมูลที่ไดจากชุดเครือขายในขางตนแลว คาสะสมน้ํามีความจําเปนสําหรับใชใน
การคัดเลือกจุดรวมน้ําเพื่อสรางขอบเขตลุมนํ้าและใหรหัสกํากับลุมนํ้า ขอมูลคาสะสมน้ําดังกลาว
ไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ระหวางชั้นขอมูลกริดคาสะสมน้ําและชั้นขอมูลจุดรวมน้ํา แลวระบุเขา
สูชั้นขอมูลโครงขายลําน้ํา 

2. การสรางชัน้ขอมูลเชิงพืน้ที่ลุมน้ําและใหรหัสกํากบัลุมน้ํา  
เน่ืองจากตองทําการคัดเลือกจุดรวมน้ําจากชุดเครือขายลุมนํ้าพื้นฐานที่สอดคลองกับ

เง่ือนไขของระบบ Pfafstetter เพ่ือใชในการสรางขอบเขตลุมนํ้า ดังน้ันจึงเริ่มตนขั้นตอนการ
ทํางานดวยการกําหนดโครงขายลําน้ําหลัก (Main drainage line) สําหรับใชเปนขอมูลอางอิงใน
การระบุโครงขายลําน้ําสาขา (Tributary) ทําการตรวจสอบวามีโครงขายลําน้ําสาขาใดที่ไหลบรรจบ
กับโครงขายลําน้ําหลักดวยฟงกชัน Select by location “Intersect” แลวเลือกเฉพาะจุดรวมน้ําของ
โครงขายลําน้ําสาขาที่ไหลบรรจบลงโครงขายลําน้ําหลักที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับที่ 1-4 ดวย
คาสะสมน้ํา (Flow accumulation) ในสวนของโครงขายลําน้ําหลักใหเลือกจุดรวมน้ําที่มีการสะสม
นํ้าสูงสุด จุดที่นํ้ามาบรรจบกันบนโครงขายลําน้ําหลักจะไดรับน้ําจากจุดรวมน้ําตั้งแต 2 จุดขึ้นไป 
จากเหตุผลดังกลาวทําใหไดจุดรวมน้ําอีก 4 จุดบนโครงขายลําน้ําหลัก นําจุดรวมน้ําที่ไดไปใชใน
การกําหนดขอบเขตลุมนํ้ารวมกับชั้นขอมูลทิศทางการไหลของน้ําที่ไดสรางไวในขั้นตอนเตรียมชุด
เครือขายลุมนํ้าพื้นฐาน และจําแนกลุมนํ้าเพื่อใหรหัสกํากับดวยขอมูลคาสะสมนํ้าและตําแหนง
พ้ืนที่รับน้ํา กระบวนการสรางขอบเขตลุมนํ้าโดยสรุปแสดงดังรูปที่ 7-3 

 
รูปที่ 7-3 แผนภาพขั้นตอนการสรางขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมน้ําตามระบบ Pfafstetter  
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รูปที่ 7-4 การใหรหัสกํากับและจัดลําดับชั้นลุมน้ําตามระบบ Pfafstetter 

สําหรับการใหรหัสกํากับลุมนํ้าพิจารณาจากคาสะสมน้ํา ณ จุดรวมน้ําที่ตั้งอยูบนโครงขาย
ลําน้ําหลักและจุดรวมน้ําที่ตั้งอยูบนโครงขายลําน้ําสาขา ซึ่งจุดรวมน้ําทั้งสองประเภทตองมีจุด
บรรจบหรือมีตําแหนงพ้ืนที่รับน้ํารวมกัน (NextDownID) ลุมนํ้าบนโครงขายลําน้ําหลักที่มีคา
สะสมน้ําสูงสุดในกรอบพื้นที่หน่ึงๆ จะมีรหัสกํากับเปนหมายเลข 1 (รูปที่ 7-4) สวนลุมนํ้าที่มีคา
สะสมน้ํามากนอยลดหลั่นกันลงมามีรหัสกํากับเปนหมายเลข 3, 5, 7 และ 9 ตามลําดับ การจําแนก
เพ่ือใหรหัสกํากับลุมนํ้าสําหรับลําน้ําสาขาพิจารณาจาก NextDownID ของลําน้ําสาขา ถาลําน้ํา
สาขาใดมี NextDownID เดียวกับลําน้ําหลักจะใหรหัสกํากับโดยพิจารณาทีละหมายเลขลําน้ํา 
กลาวคือ ลําน้ําสาขาหมายเลข 2 จะมี NextDownID เดียวกับลําน้ําหลักหมายเลข 3 สวนลําน้ํา
สาขาหมายเลข 4 มี NextDownID เดียวกับลําน้ําหลักหมายเลข 5 ลําน้ําสาขาหมายเลข 6 มี 
NextDownID เดียวกับลําน้ําหลักหมายเลข 7 และลําน้ําสาขาหมายเลข 8 มี NextDownID เดียว 
กับลําน้ําหลักหมายเลข 9 หลังจากนั้นถายังมีลุมนํ้าเหลืออยูแตไมมีรหัสกํากับ ใหใชรหัสกํากับ
เปนหมายเลข 0 

ทําการระบุชื่อเฉพาะภาษาไทยใหกับขอบเขตลุมนํ้าที่จําลองไดเพ่ือส่ือสารกับประชาชนใน
ทองถ่ินไดสะดวก โดยไดอาศัยชื่อเสนทางน้ําอางอิงที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ แตเน่ืองจาก
เสนทางน้ําอางอิงอาจมีความยาวพาดผานมากกวาหนึ่งลุมนํ้า ซึ่งเปนผลใหชื่อของลุมนํ้าที่ไดไม
เปนชื่อเฉพาะ  ดังน้ันชื่อเฉพาะลุมนํ้าจึงประกอบดวยชื่อเสนทางน้ําอางอิงที่ปรากฏในแผนที่ภูมิ
ประเทศ และมีหมายเลขตอทายในกรณีที่ทางน้ําอางอิงน้ันพาดผานมากกวาหนึ่งลุมนํ้า เชน นํ้า
แมขาน 1, นํ้าแมขาน 2 ตอไปจนกวาจะหมดลุมนํ้าที่เสนทางน้ําแมขานพาดผาน เปนตน การระบุ
หมายเลขเพื่อสรางชื่อเฉพาะใหกับลุมนํ้าที่มีลักษณะดังกลาว จะเริ่มตนจากลุมนํ้าลําดับชั้นตนๆ ที่
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ลุมนํ้ารหัสกํากับหมายเลข 9 ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ํา และเมื่อพบวาในลุมนํ้าลําดับชั้นที่ละเอียดถัดไป
ยังคงถูกพาดผานดวยทางน้ําอางอิงเดียวกัน ก็ใหหมายเลขตอเนื่องจากหมายเลขสุดทายของลุม
นํ้าลําดับชั้นกอนหนา (ในการศึกษาครั้งน้ีไดเริ่มตนที่ลุมน้ําลําดับชั้นที่ 3) 

สําหรับลุมนํ้าในลําดับชั้นที่ละเอียดลงไป ดําเนินการเชนเดียวกับกระบวนการดังกลาวใน
ขางตน โดยอาศัยขอบเขตลุมนํ้าที่กําหนดขึ้นจากลําดับชั้นสูงกวาเปนกรอบอางอิง และหากภายใน
ลุมนํ้าดังกลาวยังคงมีลําน้ําสาขา ใหทําการสรางตอไปในลําดับชั้นที่ต่ําลงมา จนกระทั่งปรากฏจุด
รวมน้ําหรือเสนทางน้ําเพียงหนึ่งเดียว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาไมมีลําน้ําสาขาอีกตอไปแลว แบบ
ปฏิบัติดังกลาวนี้ทําใหทราบไดวาขอบเขตลุมนํ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในพื้นที่เปาหมายเริ่มตน
จากคาสะสมน้ําเทาใด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เริ่มตนที่คาสะสมน้ํา 500 กริดเซลล (0.45 ตร.กม.) 
ดังน้ันการใหรหัสลุมนํ้ายอยเปาหมาย สามารถทําไดจากการนําหมายเลขกํากับลุมนํ้าในแตละ
ลําดับชั้นมาเรียงตอกันโดยเริ่มจากรหัสของลําดับชั้นสูงสุด จนถึงหมายเลขตัวสุดทายซึ่งเปนรหัส
ของลุมนํ้ายอยสุดที่เปนเปาหมาย 

การวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อสรางชุดขอมูลสมบัติลุมน้ํายอย 
เม่ือสรางขอบเขตลุมนํ้าและขอมูลอุทกวิทยาเสร็จแลว นําขอบเขตที่ไดไปทําการวิเคราะห

เชิงพ้ืนที่รวมกับชั้นขอมูล DEM การใชประโยชนที่ดิน หมูบาน ระบบชลประทาน และชั้นขอมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางขอมูลสมบัติของลุมนํ้ายอย ไดแก ระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง 
ความลาดชันของพื้นที่ สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกที่ใช นํ้า
ชลประทาน สัดสวนพื้นที่ถูกรบกวน และความหนาแนนของประชากรในลุมนํ้ายอย 

การสรางชุดเครือขายลุมน้ํา 
ชุดขอมูลเครือขาย (Network) เปนขอมูลที่จําลองความสัมพันธระหวางวัตถุเชิงพ้ืนที่และ

ทิศทางการเคลื่อนตัวของวัตถุ (Booth et al., 2002) โดยอาศัยโครงสรางความสัมพันธระหวางวัตถุ
เชิงพ้ืนที่ในชุดขอมูลเครือขาย (Zeiler, 1999) อันประกอบดวยชั้นของวัตถุ (Feature class) ที่
เรียกวา Edge network features และ Junction network features ซึ่งเปนวัตถุเชิงพ้ืนที่ประเภท
เสน (Line) และจุด (Point) ตามลําดับ โดยที่ Edge network features เชื่อมตอกันไดดวย 
Junction network features ชุดขอมูลเครือขายลุมนํ้าสรางขึ้นจากการจําลองทิศทางการไหลของ
นํ้าที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ําและบรรจบกันที่จุดหนึ่งๆ ดวยชั้นขอมูลประเภท Point และ Line ที่มีชื่อ
วา HydroJunction และ HydroEdges ตามลําดับ และแบบจําลองความสัมพันธ (Relationship 
class) ระหวาง HydroJunction กับขอบเขตลุมนํ้า ซึ่งชั้นขอมูลที่นํามาใชสรางชุดเครือขายลุมนํ้า 
ประกอบดวยขอบเขตลุมนํ้า โครงขายลําน้ํา และจุดรวมน้ํา โดยใชชุดเครื่องมือ Hydro Network 
Generation ใน Arc Hydro และเชื่อมโยงขอมูลฝายและแหลงนํ้าอางอิงเขาสูเครือขายดวย
แบบจําลองความสัมพันธ 
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ผลการศึกษา 

โครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
เน่ืองจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าที่จัดทําขึ้นในการศึกษาครั้งน้ีตองการ

แสดงใหเห็นภาพความสัมพันธของขอมูลในระบบลุมนํ้าและสื่อสารความเปนลําดับชั้นของ
ขอบเขตลุมนํ้าใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังน้ันจึงไดกําหนดโครงสรางฐานขอมูลดังผัง UML ในรูปที่ 7-5 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชุดขอมูลอุทกวิทยาอางอิง (Hydrography) ไดแก แหลงนํ้า (Waterbody) ทางน้ําอางอิง 
(Stream) และระบบชลประทานตําแหนงฝาย (Weir) ซึ่งแตละชั้นขอมูลดังกลาวไดอางอิงจากแผน
ที่ภูมิประเทศขนาดมาตราสวน 1:50,000 และขอมูลจากกรมชลประทาน โดยทําการจัดเก็บดวย 
Feature class ประเภท Polygon, Line และ Point ตามลําดับ 

ชุดขอมูลขอบเขตลุมน้ําและอุทกวิทยาจําลอง (Drainage) จัดเก็บขอมูลที่ไดจากการ
จําลองดวย DEM ประกอบดวยขอบเขตลุมนํ้า 4 ลําดับชั้น ไดแก ลุมนํ้าหลัก (Basin) ลุมนํ้าสาขา 
(Watershed) และลุมนํ้ายอย 2 ลําดับชั้นตามระบบ Pfafstetter (PfafstetterCatchmentLevel) ซึ่ง
จัดเก็บดวย Feature class ประเภท Polygon และสื่อสารความเปนลําดับชั้นของขอบเขตลุมนํ้า
ดวยแบบจําลองความสัมพันธ One to Many (1-*) น่ันคือภายใตลุมนํ้าหลักจะประกอบดวยหลาย
ลุมนํ้าสาขา แตละลุมนํ้าสาขาจะประกอบขึ้นจากหลายลุมนํ้ายอย ซึ่งแตละลุมนํ้ายอยก็จะมีหลาย
ลุมนํ้ายอยที่ละเอียดลงไป และภายใตขอบเขตลุมนํ้ายอยจะจัดเก็บขอมูลสมบัติที่ไดจากการ
วิเคราะหเชิงพ้ืนที่ดวยตารางขอมูลอรรถาธิบาย ในสวนขอมูลอุทกวิทยา ไดแก โครงขายลําน้ํา 
(DrainageLine) จัดเก็บดวย Feature class ประเภท Line พรอมระบุโครงขายลําน้ําหลักของแต
ละลุมนํ้า สวนจุดรวมน้ําของลุมนํ้า (DrainagePoint) จัดเก็บดวย Feature class ประเภท Point 
โดยแสดงความสัมพันธกับขอมูลขอบเขตลุมนํ้าแบบ One to One (1-1) ดวยรหัสกํากับลุมนํ้าที่
ระบุไวในชั้นขอมูลจุดรวมน้ํา 

สําหรับชุดเครือขายไดสรางขึ้นหลังจากนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่เขาสูฐานขอมูลเรียบรอยแลว 
ดังน้ันจึงไมไดปรากฏอยูในผัง UML 
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รูปที่ 7-5 ผัง UML แสดงชั้นของวัตถุและความสัมพันธในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 

ทําการสรางโครงของฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบ Personal Geodatabase จากโครงสราง
และความสัมพันธของชุดขอมูลในผัง UML (รูปที่ 7-5) โดยแปลงเปนแฟมขอมูลประเภท XMI เพ่ือ
นําเขาดวย CASE Tools ในสวน Schema Wizard Creation โครงสราง Geodatabase ที่ไดจะมี 
schema ที่ประกอบดวยชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ (รูปที่ 7-6) ไดแก 

(1) ชั้นขอมูลลุมนํ้าหลัก (Basin) จัดเก็บขอบเขตลุมนํ้าที่ไดจากการรวบรวมขอบเขตลุมนํ้า
สาขาโดยอางอิงตามฐานขอมูลลุมนํ้าในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2542) 

(2) ชั้นขอมูลลุมนํ้าสาขา (Watershed) จัดเก็บขอบเขตลุมนํ้าที่สรางโดยการกําหนดจุด
รวมน้ําอางอิงตามฐานขอมูลลุมนํ้าในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2542) 

(3) ชั้นขอมูลลุมนํ้ายอย (PfafstetterCatchmentLevel) จัดเก็บขอบเขตพื้นที่รับน้ําเปน
ลําดับชั้นตามหลักการกําหนดและจําแนกดวยระบบ Pfafstetter โดยเริ่มตนจากลุมนํ้ายอยซึ่งเปน
ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 3 ที่นับตอจากลุมนํ้าหลัก (ลําดับชั้นที่ 1) และลุมนํ้าสาขา (ลําดับชั้นที่ 2) จนถึง
ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 4 โดยในชั้นขอมูลลุมนํ้ายอยไดจัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายที่เปนขอมูลสมบัติ
ตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกับขอมูล DEM การใชประโยชนที่ดิน และชั้นขอมูลระบบ
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ชลประทาน ไดแก ระดับความสูงของพ้ืนที่ลุมนํ้า (MeanSeaLevelMin, MeanSeaLevelMax, 
MeanSeaLevelMean) เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นที่ (PercentSlopeMin, PercentSlopeMax, 
PercentSlopeMean) ความหนาแนนของประชากร (PopulationDensity) สัดสวนพื้นที่เกษตร 
(RatioAgriculturalLand) สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกใชนํ้าชลประทาน (RatioIrrigatedArea) และ
สัดสวนพื้นที่ถูกรบกวน (RatioDisturbedLand) 

(4) ชั้นขอมูลจุดรวมน้ําของลุมนํ้า (DrainagePoint) 
(5) ชั้นขอมูลโครงขายลําน้ํา (DrainageLine) จัดเก็บเสนทางน้ําในระบบลุมนํ้าซึ่งจําลอง

ไดจากชั้นขอมูล DEM  
(6) ชั้นขอมูลแหลงนํ้า (Waterbody) จัดเก็บตําแหนงและขอบเขตของแหลงนํ้าตาม

ธรรมชาติและแหลงนํ้าที่ถูกสรางขึ้นโดยอางอิงตามแผนที่ภูมิประเทศและชั้นขอมูลที่ไดจากการ
จําแนกดวยเทคนิคระยะไกล (Remote sensing) โดยชั้นขอมูลดังกลาวนี้ไดใชเปนขอมูลอางอิงใน
กระบวนการสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้า 

(7) ชั้นขอมูลเสนทางน้ําอางอิง (Stream) จัดเก็บเสนทางน้ําอางอิงที่ปรากฏในแผนที่ภูมิ
ประเทศ 

(8) ชั้นขอมูลฝาย (Weir) จัดเก็บตําแหนงฝาย (เมธีและวัฒนา, 2548) สําหรับใชในการ
สรางเครือขายลุมนํ้า 

 
รูปที่ 7-6 โครงสรางของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 
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ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 
การจําลองและจําแนกลุมนํ้าและขอมูลอุทกวิทยาดวยระบบ Pfafstetter จากชั้นขอมูล 

DEM ไดจัดทําขึ้นเปน 4 ลําดับชั้นตามโครงสรางขอมูลที่ไดออกแบบไว ประกอบดวยลุมนํ้าหลัก 
(Basin) ลุมนํ้าสาขา (Watershed) และลุมนํ้ายอย 2 ลําดับชั้น (ลําดับชั้นที่ 3 ถึงลําดับชั้นที่ 4) โดย
ลําดับชั้นลุมนํ้าหลัก (Basin) และลุมนํ้าสาขา (Watershed) ไดอางอิงดวยรหัสกํากับที่ปรากฏใน
โครงสรางขอมูลวางแผนการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2542) อยางไรก็ตามหากประสงคจะ
จําแนกลําดับชั้นมากขึ้นอาจทําไดดังตัวอยางในรูปที่ 7-7 ซึ่งแสดงการจําแนกลุมนํ้ายอยภายในลุม
นํ้าสาขาแมขานออกเปน 8 ลําดับชั้นโดยใชระบบ Pfafstetter โดยใหรหัสกํากับลุมนํ้าสาขาแมขาน
เปน “0608” ซึ่งลําดับชั้นที่ 1 ไดแกลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง ลําดับชั้นที่ 2 คือลุมนํ้าสาขาแมขาน และ
ลุมนํ้ายอยลําดับชั้นที่ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 อยูภายในลุมนํ้าแมขาน ความสัมพันธของลุมนํ้าลําดับ
ชั้นตางๆ ในระบบ Pfafstetter สามารถเห็นไดชัดจากโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ได
จัดทําผานการออกแบบดวย UML (รูปที่ 7-8) 

 
รูปที่ 7-7 ตัวอยางขอบเขตลุมน้ําลําดับชั้นตางๆ ในระบบ Pfafstetter 
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รูปที่ 7-8 ความสัมพันธระหวางลําดับชั้นของลุมน้ําผานโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

รหัสกํากับลุมนํ้าที่ไดจากการจําแนกตามระบบ Pfafstetter นอกจากจะแสดง
ความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ในการเปนพื้นที่ใหนํ้า-รับน้ําดวยหมายเลข 0 ถึง 9 ยังสามารถใชเปนรหัส
อางอิงลุมนํ้ายอย โดยการเรียงตัวเลขกํากับลุมนํ้าในแตละลําดับชั้นตอกัน เชน ลุมนํ้าหลักแมนํ้า
ปง (ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 1) ใชรหัส 06  ลุมนํ้าสาขาแมขาน (ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 2 ของลุมนํ้าหลัก
แมนํ้าปง) ใชรหัส 0608  ลุมนํ้ายอยสะเมิง (ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 3 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง) ใชรหัส 
06084 ลุมนํ้ายอยแมสาป (ลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 4 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง) ซึ่งครอบคลุมลําน้ําแม
สาปที่ไหลบรรจบกับน้ําแมสะเมิง ใชรหัส 060842 เปนตน  ระบบการอางอิงดังกลาวทําใหเกิดชื่อ
เฉพาะ (unique identification) ของลุมนํ้ายอย อันเปนขอสนเทศสําหรับอธิบายบทบาทและ
ตําแหนงของลุมนํ้าในเชิงเปรียบเทียบ ลุมนํ้าที่ไดจากการจําแนกโดยระบบอื่นจะไมปรากฏ
รายละเอียดดังกลาวนี้ 

ตัวอยางในรูปที่ 7-7 แสดงลุมนํ้ายอยลําดับชั้นที่ 8 ในลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง ลุมนํ้านี้มีรหัส
กํากับวา 0608428951 ตัวเลขนี้เกิดจากการจําแนกและตั้งชื่อแบบอัตโนมัติ เพ่ือใชอธิบายลําดับ
ชั้นและตําแหนงเชิงพ้ืนที่ของลุมนํ้าไดอยางเปนระบบโดยเริ่มตนจากหมายเลขตัวสุดทาย ดังน้ี 

หมายเลขตัวที่ 10 (หมายเลขตัวสุดทาย) เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 1 ซึ่งเปนลุมนํ้า
ลําดับชั้นที่ 8 ภายในลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 7 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 9 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 5 ซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 7 ภายในลุม
นํ้าลําดับชั้นที่ 6 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 8 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 9 ซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 6 ภายในลุม
นํ้าลําดับชั้นที่ 5 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 
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หมายเลขตัวที่ 7 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 8 ซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 5 ภายในลุม
นํ้าลําดับชั้นที่ 4 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 6 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 2 ซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 4 ภายในลุม
นํ้าลําดับชั้นที่ 3 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 5 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหมายเลข 4 ซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 3 ภายในลุม
นํ้าลําดับชั้นที่ 2 (ลุมนํ้าแมขาน) ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 4 และหมายเลขตัวที่ 3 เปนหมายเลข 08 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าแมขานซึ่ง
เปนลุมนํ้าสาขาและลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 2 ของลุมนํ้าหลักแมนํ้าปง 

หมายเลขตัวที่ 2 และหมายเลขตัวที่ 1 เปนหมายเลข 06 เปนรหัสกํากับลุมนํ้าหลักแมนํ้า
ปงซึ่งเปนลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 1 

ชุดขอมูลสมบัติลุมนํ้ายอยที่ไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ไดรับการจัดเก็บในตาราง
อรรถาธิบายของขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้า ซึ่งสามารถเรียกแสดงเปนแผนที่ได (รูปที่ 7-9) 
องคประกอบของชุดเครือขายลุมนํ้าที่สรางขึ้นจากขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้าในระบบ 
Pfafstetter และการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครือขายสรุปไวในรูปที่ 7-10 

 
รูปที่ 7-9 ตัวอยางขอมูลสมบัติลุมน้ํายอย 
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รูปที่ 7-10 การเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครือขายลุมน้ํา 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าที่ไดพัฒนาขึ้น สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร เชน การระบุสัดสวนพื้นที่ถูกรบกวนบริเวณตนน้ําที่มีความ
ลาดชันมากกวา 20% เน่ืองจากไดใหรหัสกํากับลุมนํ้าโดยระบบ Pfafstetter ดังน้ันจึงสามารถ
สืบคนเชิงพ้ืนที่ตามเงื่อนไขขางตน โดยเลือกบริเวณตนน้ําที่มีรหัสกํากับหมายเลข 9 พรอมทั้ง
แสดงชวงคาสัดสวนพื้นที่ถูกรบกวนบริเวณตนน้ําของลุมนํ้าลําดับที่ตองการได (รูปที่ 7-11) 

 
รูปที่ 7-11 ผลการสืบคนพื้นที่ถูกรบกวนบริเวณตนน้ําที่มีความลาดชันมากกวา 20% ในลุมน้ําลําดับชั้นที่ 5 
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โปรแกรมจัดลําดับชั้นและวิเคราะหเครือขายลุมน้ํา (L-Wshed) 
เน่ืองจากการกําหนดขอบเขตและจัดลําดับชั้นลุมนํ้าตามระบบ Pfafstetter มีหลายขั้นตอน

และตองอาศัยเครื่องมือใน ArcGIS หลายฟงกชัน หากดําเนินการวิเคราะหทีละขั้นตอนเอง อาจ
เกิดความยุงยากและขอผิดพลาด อีกทั้งใชเวลานานเมื่อทําการจําแนกลุมนํ้าในระดับที่ละเอียดขึ้น 
ดังน้ันจึงไดพัฒนาโปรแกรมจัดลําดับชั้นและวิเคราะหเครือขายลุมนํ้าหรือ L-Wshed (Lanna 
Watershed) สําหรับกําหนดขอบเขตและจัดลําดับชั้นลุมนํ้าแบบอัตโนมัติที่ใชขีดความสามารถของ 
ArcGIS เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานแบบตอเนื่องและปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
พรอมทั้งไดพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหที่ชวยวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ขององคประกอบตางๆ 
ของลุมนํ้า ทั้งน้ีเพ่ือการจําลองสถานการณที่อาจเปนประโยชนตองานสนับสนุนการตัดสินใจใน
การจัดการลุมนํ้า 

โปรแกรม L-Wshed ไดรับการจัดทําเปนไฟลประเภท DLL (Dynamic Link Library) 
สําหรับใชงานในโปรแกรม ArcMap ที่มี Spatial Analyst Extensions รวมอยูดวย ลักษณะของ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแสดงดังรูปที่ 7-12 ซึ่งประกอบดวย (1) ชุดเครื่องมือ (Tool) เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและจัดลําดับชั้นลุมนํ้า จํานวน 7 ชุดตามลําดับขั้นตอนการทํางาน และ (2) ชุดเครื่องมือ
วิเคราะหเครือขายลุมนํ้า จํานวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 7-12 ชดุเครื่องมือกําหนดขอบเขตและจัดลําดับชั้นลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter และชุดเครื่องมือ

วิเคราะหเครือขายลุมน้ําในโปรแกรม L-Wshed 
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ชุดเครือ่งมือกําหนดขอบเขตและจดัลําดับชั้นลุมน้าํ 
โปรแกรมการจําลองเชิงพ้ืนที่เพ่ือกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้าตามระบบ 

Pfafstetter ประกอบดวยชุดเครื่องมือ 7 ชุดที่ชวยการทํางานตางกันคือ (1) คนหาโครงขายลําน้ํา
หลัก (2) แกไขโครงขายลําน้ําหลัก (3) กําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้า (4) แกไขขอบเขต
ลุมนํ้า (5) อางอิงชื่อทางน้ํา (6) ตั้งชื่อลุมนํ้า และ (7) รวมชั้นขอมูล โดยแตละชุดเครื่องมือมีหลัก
และรายละเอียดในการทํางานดังตอไปนี้ 

1. คนหาโครงขายลําน้ําหลัก 

เม่ือคลิก คนหาโครงขายลําน้ําหลัก ระบบจะแสดงหนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-13 โดย
ผูใชตองนําเขาขอมูลตั้งตน ไดแก (1) ชั้นขอมูลโครงขายลําน้ํา ที่ประกอบดวยฟลดขอมูลคาสะสม
นํ้า (FlowAccumulation) ตําแหนงพ้ืนที่รับน้ํา (NextDownID) และ HydroID และ (2) ชั้นขอมูล
ลุมนํ้า สําหรับเปนกรอบพื้นที่การคนหาโครงขายลําน้ําหลัก 

 
รูปที่ 7-13 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือคนหาโครงขายลําน้ําหลัก 

การคนหาโครงขายลําน้ําหลักสามารถทําได 2 วิธีคือ คนหาโครงขายลําน้ําหลักแบบ
เจาะจง และ คนหาโครงขายลําน้ําหลักแบบอัตโนมัติ ซึ่งการคนหาแบบเจาะจงเปนการเปดโอกาส
ใหกับผูใชสามารถกําหนดโครงขายลําน้ําหลักในพื้นที่ดวยขอมูลบริบทอางอิง เชน ชื่อเสนทางน้ําที่
อางอิงตามแผนที่ภูมิประเทศ โดยเมื่อพบวา NextDownID ของโครงขายลําน้ําเปาหมายมีมากกวา
หน่ึง โปรแกรมจะแสดงหนาตางการคนหาแบบเจาะจงขึ้นมาใหผูใชระบุโครงขายลําน้ําที่ตองการ 
รูปที่ 7-14 เปนตัวอยางคนหาโครงขายลําน้ําหลักแบบเจาะจงในพื้นที่ลุมนํ้า 06089 โดยมีขอมูล
ชื่อทางน้ําอางอิง (DrainageLineName) ชวยในการตัดสินใจกําหนดโครงขายลําน้ําหลัก สวน
วิธีการคนหาโครงขายลําน้ําหลักแบบอัตโนมัติจะดําเนินตามเงื่อนไขของคาสะสมน้ํา โดยเริ่มตน
จากคามากที่สุด และเมื่อพบวา NextDownID ซ้ํามากกวาหนึ่ง โปรแกรมก็จะเลือกโครงขายลําน้ํา
ที่มีคาสะสมน้ําสูงสุด จากนั้นก็จะทํางานไปจนหมด NextDownID ที่ปรากฏในพื้นที่ 
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รูปที่ 7-14 การทํางานของ เครื่องมือคนหาโครงขายลําน้ําหลักแบบเจาะจง 

2. แกไขโครงขายลําน้ําหลัก 
เครื่องมือแกไขโครงขายลําน้ําหลัก มีไวเพ่ือปรับโครงขายลําน้ําหลักใหสอดคลองกันทุก

ลําดับชั้น ซึ่งมีหนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-15 โดยตองการขอมูลตั้งตน ไดแก ชั้นขอมูลโครงขาย
ลําน้ําหลักที่ไดจากฟงกชันคนหาโครงขายลําน้ําหลักในขั้นตอนขางตนและชั้นขอมูลขอบเขตลุมนํ้า
ลําดับชั้นเดียวกัน 

 
รูปที่ 7-15 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือแกไขโครงขายลําน้ําหลัก 
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3. กําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมน้าํ 

เครื่องมือกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้าตามระบบ Pfafstetter ตองการชั้นขอมูล
ตั้งตนดังรายละเอียดในตารางที่ 7-1 โดยมีหนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-16 

ตารางที่ 7-1 รายละเอียดชั้นขอมูลและฟลดสําหรับการกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมน้ํา 

ชั้นขอมูล รายละเอียดชั้นขอมูลและฟลดขอมูล 

จุดรวมน้ํา (Drainage Point) ชั้นขอมูลที่ไดจากขั้นตอนจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน 
ประกอบดวยฟลดขอมูลสําหรับทํางานดังตอไปนี้ 

ฟลดบรรจุขอมูล: จุดบรรจบน้ํา (JunctionID), GridID, คาสะสมน้ํา 
(FlowAccumulation), ตําแหนงพื้นที่รับน้ํา (NextDownID) 
ฟลดรับขอมูลจากการจําลอง: ประเภทโครงขายลําน้ํา (DrainageLineType) 
ซึ่งโปรแกรมจะกําหนดใหคา 1 เปนโครงขายลําน้ําหลัก (Main) และ  2 เปน
โครงขายลําน้ําสาขา (Tributary) รหัสกํากับลุมน้ํา (PfafstetterCode) เปน
ฟลดสําหรับรับคารหัสกํากับลุมน้ําที่จําแนกไดในแตละลําดับชั้น (Hierarchy) 

โครงขายลําน้ํา              
(Drainage Line) 

ชั้นขอมูลที่ไดจากขั้นตอนจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน        
ซึ่งประกอบดวยฟลดขอมูลสําหรับทํางานดังตอไปนี้ 
ฟลดบรรจุขอมูล: จุดบรรจบน้ํา (JunctionID), GridID, คาสะสมน้ํา 
(FlowAccumulation) 
ฟลดรับขอมูลจากการจําลอง: ประเภทโครงขายลําน้ํา (DrainageLineType) 
ซึ่งโปรแกรมจะกําหนดใหคา 1 เปนโครงขายลําน้ําหลัก (Main) และ  2 เปน
โครงขายลําน้ําสาขา (Tributary) 

โครงขายลําน้ําหลัก        
(Main Drainage Line) 

ชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําหลักไดจากฟงกชันการคนหาโครงขายลําน้ําหลักที่
แกไขเรียบรอยแลว 

ทิศทางการไหลของน้ํา 
(Flow direction) 

ชั้นขอมูลกริดแสดงทิศทางการไหลของน้ําซึ่งสรางจากชั้นขอมูล DEM               
ในขั้นตอนจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน 

ขอบเขตลุมน้ําสําหรับทํางาน ชั้นขอมูลลุมน้ําที่ตองการสรางลุมน้ํายอย โดยผูใชจะตองระบุฟลดสําหรบัใช
ตั้งชื่อไฟลผลลัพธ หากตองการใหงายตอการจัดการขอมูล ควรเลือกใชฟลดท่ี
บรรจุขอมูล PfafstetterCode ของลําดับชั้นที่ตองการสรางลุมน้ํายอยภายใน 
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รูปที่ 7-16 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมน้ํา 

ขั้นตอนการทํางานของ เครื่องมือกําหนดขอบเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้า เริ่มตนจากการ
คัดเลือกจุดรวมน้ําที่สอดคลองกับเงื่อนไขระบบ Pfafstetter พรอมกับจําแนกและระบุรหัสกํากับ
ลุมนํ้าเขาสูจุดรวมน้ําที่คัดเลือกไว จากนั้นจึงทําการกําหนดขอบเขตลุมนํ้าโดยมีขอมูลตั้งตนคือจุด
รวมน้ําที่คัดเลือกไวและชั้นขอมูลกริดทิศทางไหลของน้ํา (Flow direction) ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูป
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทเวกเตอรขอบเขตลุมนํ้าและจุดรวมน้ํา จากนั้นทําการยุบรวม (Dissolve) 
ขอบเขตลุมนํ้าใหมีรหัสไมซ้ํากันดวยเครื่องมือแกไขขอบเขตลุมนํ้า และใชวิธีการ Spatial Join 
ระหวางชั้นขอมูลจุดรวมน้ํากับขอบเขตลุมนํ้าที่ผานการแกไขแลว เพ่ือระบุขอมูลรหัสลุมนํ้าจากจุด
รวมน้ําเขาสูชั้นขอมูลลุมนํ้า 
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4. แกไขขอบเขตลุมน้ํา 
เครื่องมือแกไขขอบเขตลุมนํ้า ใชสําหรับยุบรวมขอบเขตบางลุมนํ้าที่อยูติดกัน ทําใหเกิด

ลุมนํ้าที่เปนเอกลักษณ (unique) โดยใชฟลด GridCode เปนฟลดสําหรับ Dissolve ซึ่งสามารถ 
Dissolve พรอมกันไดหลายชั้นขอมูลในกรณีที่มีโครงสรางขอมูลเหมือนกัน (รูปที่ 7-17) 

 
รูปที่ 7-17 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือแกไขขอบเขตลุมน้ํา 

5. รวมชั้นขอมูล 
ในกรณีที่ตองรวมหลายชั้นขอมูลเขาเปนหนึ่งชั้นขอมูลสามารถจัดการไดดวย เครื่องมือ

รวมชั้นขอมูล โดยมีหนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-18 

 
รูปที่ 7-18 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือรวมชั้นขอมูล 
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6. อางอิงชื่อทางน้ํา 

เม่ือไดขอบเขตลุมนํ้าตามเงื่อนไขระบบ Pfafstetter และปรับขอมูลจนมีความถูกตองตาม 
โครงสรางความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Topology) เรียบรอยแลว ทําการอางอิงชื่อทางน้ํา
อางอิงที่พาดผานลุมนํ้าดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ โดย เครื่องมืออางอิงชื่อทางน้ํา จะ
เปรียบเทียบตําแหนงระหวางโครงขายลําน้ํา ณ ตําแหนงจุดรวมน้ํากับเสนทางน้ําอางอิง แลว
ประมวลสรุปชื่อตามความยาวของทางน้ําอางอิงที่ปรากฏในระยะกันชน (Buffer distance) ของ
โครงขายลําน้ํา ผูใชสามารถกําหนดระยะกันชนไดตามตองการ ชื่อของทางน้ําอางอิงที่มีความยาว
มากที่สุดจะถูกจัดเก็บในฟลดขอมูลที่ผูใชสรางไว (รูปที่ 7-19) ขอมูลชื่อทางน้ําดังกลาวนี้จะถูก
นําไปใชในการตั้งชื่อลุมนํ้า 

 
รูปที่ 7-19 หนาตางการทํางานของ เครื่องมืออางอิงชื่อทางน้ํา 

7. ตั้งชื่อลุมน้าํ 
เครื่องมือตั้งชื่อเฉพาะลุมนํ้าแบบอัตโนมัติทํางานโดยสรุปชื่อทางน้ําอางอิงที่พาดผานลุม

นํ้าทุกลําดับชั้น แลวกําหนดหมายเลขตอทายใหกับชื่อทางน้ําที่สรุปได เม่ือพบวาชื่อทางน้ําหนึ่งๆ 
พาดผานมากกวาหนึ่งลุมนํ้า โดยเริ่มตนกําหนดหมายเลข 1 ใหกับลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 3 
(PfafstetterCatchmentLevel3) เน่ืองจากลุมนํ้าลําดับชั้นที่ 1 (แมนํ้าปง) และลําดับชั้นที่ 2 (นํ้าแม
ขาน) มีรหัสกํากับอยางเปนทางการแลว จากนั้นจึงกําหนดหมายเลขตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะหมด
ลุมนํ้าที่เสนทางน้ําอางอิงดังกลาวพาดผาน หนาตางการทํางานและผลลัพธของฟงกชันตั้งชื่อลุม
นํ้าแสดงดังรูปที่ 7-20 และ 7-21 ตามลําดับ 
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รูปที่ 7-20 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือตั้งชื่อลุมน้ํา 

 
รูปที่ 7-21 ตัวอยางผลลัพธจากการทํางานของ เครื่องมือตั้งชื่อลุมน้ํา 
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ชุดเครือ่งมือวิเคราะหเครอืขายลุมน้ํา 
สําหรับชุดเครื่องมือวิเคราะหเครือขายลุมนํ้าแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 

คนหาลุมนํ้าจากจุดรวมน้ํา คนหาแหลงกําเนิดตะกอน-มลพิษ คนหาเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบ 
และคนหาจุดขัดแยงเรื่องน้ํา ซึ่งชุดเครื่องมือเหลานี้เปดโอกาสใหผูใชสามารถคลิกที่หนาจอเพื่อ
ระบุตําแหนงของพื้นที่เปาหมายของการสืบคน โดยมีรายละเอียดการทํางานดังน้ี 

คนหาลุมน้าํจากจุดรวมน้ํา 
เครื่องมือคนหาลุมนํ้าจากจุดรวมน้ํา ทํางานโดยอาศัยรหัสกํากับลุมนํ้าที่ไดจากการ

จําแนกลุมนํ้าดวยระบบ Pfafstetter และการสืบคนเชิงตําแหนง (Select by location) โดยมี
หนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-22 และเมื่อคลิกจุดรวมน้ําเปาหมายที่หนาจอ (จุดสีแดงในรูปที่ 7-
24) โปรแกรมจะใหผูใชยืนยันตําแหนงจุดรวมน้ําเปาหมายโดยแสดงกรอบโตตอบดังรูปที่ 7-23 
หากผูใชคลิก Yes โปรแกรมจะทําการสืบคนลุมนํ้าที่เปนพื้นที่สงนํ้าใหกับจุดรวมน้ําดังกลาว แต
หากผูใชคลิก No โปรแกรมจะแสดงหนาจอในรูปที่ 7-22 ขึ้นมาอีกครั้งเพ่ือใหผูใชไดระบุชั้นขอมูล
และตําแหนงจุดรวมน้ําเปาหมายใหม ผลลัพธที่ไดจะเปนขอบเขตลุมนํ้าที่จะรวบรวมน้ําผานจุด
รวมน้ําเปาหมาย (รูปที่ 7-24) 

 
รูปที่ 7-22 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือคนหาลุมน้ําจากจุดรวมน้ํา 

 
รูปที่ 7-23 กรอบโตตอบยืนยันตําแหนงเปาหมายในการสืบคนของ เครื่องมือคนหาลุมน้ําจากจุดรวมน้ํา 
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รูปที่ 7-24 ลุมน้ําผลลัพธจากการคนหาดวย เครื่องมือคนหาลุมน้ําจากจุดรวมน้ํา 

คนหาแหลงกําเนิดตะกอน-มลพิษ 
เครื่องมือคนหาแหลงกําเนิดตะกอน-มลพิษ ใชในการสืบคนลุมนํ้าที่เปนพื้นที่ตนน้ําของ

เสนทางน้ําเปาหมาย โดยมีหนาตางการทํางานดังรูปที่ 7-25 เม่ือผูใชคลิกเสนทางน้ําเปาหมาย
และยืนยันตําแหนงเสนทางน้ําเปาหมาย โปรแกรมจะเลือกลุมนํ้าที่มีรหัสกํากับเดียวกันกับ
เสนทางน้ําดังกลาวและลุมนํ้าที่มีรหัสกํากับที่สูงกวา ตัวอยางลุมนํ้าผลลัพธแสดงดังรูปที่ 7-25 

 
รูปที่ 7-25 หนาตางการทํางานและลุมน้ําผลลัพธท่ีเปนแหลงกําเนิดตะกอนของ เครื่องมือคนหาแหลงกําเนิด

ตะกอน-มลพิษ 
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เสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบ 
เครื่องมือคนหาเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบ ใชในการสืบคนเสนทางน้ําที่ไดรับน้ําจากจุด

สนใจที่ผูใชกําหนดเองบนหนาจอภาพ โดยอาศัยขอมูล NextDownID ซึ่งเปนรหัสกํากับแสดง
ความเปนปลายน้ําในชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําหลัก โดยที่อางอิงจาก HydroID ตามหนาตางการ
ทํางานในรูปที่ 7-26 เม่ือตองการใชงานโปรแกรมนี้ ผูใชตองระบุชั้นขอมูลที่ใชในการสืบคนซึ่ง
ประกอบดวยชั้นขอมูลของลุมนํ้า 2 ลําดับชั้น กลาวคือ ลุมนํ้าระดับใหญสําหรับใชเปนขอบเขต
กวางสุดในการสืบคน และลุมนํ้าระดับเล็กที่ใชเปนกรอบพื้นที่สําหรับคนหาลําน้ําหลักที่ไดรับ
ผลกระทบจากจุดที่ผูใชเลือก จากนั้นเมื่อผูใชคลิกพ้ืนที่เปาหมายและยืนยันตําแหนงตามกรอบ
โตตอบ โปรแกรมจะทําการสืบคนเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบ โดยแสดงผลลัพธตามสีที่ไดระบุไว
ในหนาตางการทํางาน ตัวอยางในรูปที่ 7-27 แสดงผลการสืบคนเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบจาก
การใชที่ดินเพื่อทําไรหมุนเวียนผสมในบริเวณลุมนํ้าแมสรวยนอยซึ่งเปนลุมนํ้ายอยลําดับชั้นที่ 3 
ของลุมนํ้าสาขาน้ําแมสรวย 

 
รูปที่ 7-26 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือคนหาเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบ 

 
รูปที่ 7-27 ผลการสืบคนเสนทางน้ําที่ไดรับผลกระทบจากการทําไรหมุนเวียนผสมในลุมน้ําสาขาน้ําแมสรวย 
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คนหาจดุขัดแยงเรื่องน้ํา 
เครื่องมือคนหาจุดขัดแยงเรื่องน้ํา ใชสําหรับคนหาจุดที่อาจเกิดความขัดแยงเรื่องน้ํา

ชลประทานในระบบเหมืองฝาย โปรแกรมจะทําการสืบคนฝายตนน้ําที่อยูบนเครือขายลําน้ําที่อาจ
สงผลกระทบตอฝายเปาหมายหรือคนหาฝายปลายน้ําที่อาจไดรับผลกระทบจากการใชนํ้าของฝาย
เปาหมายตนน้ําที่ระบุโดยผูใช การทํางานของโปรแกรมนี้อาศัยชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําและการ
สืบคนเชิงตําแหนง โดยมีหนาตางการทํางานของเครื่องมือคนหาฝายตนน้ํา-ฝายปลายน้ําดังรูปที่ 
7-28 ชั้นขอมูลที่ตองการประกอบดวยชั้นขอมูลลุมนํ้าสําหรับกําหนดขอบเขตการสืบคนฝาย
ผลลัพธ ชั้นขอมูลฝาย และชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําที่มีตําแหนงฝายบนลําน้ํา และขอมูลที่ระบุ 
downstream ของโครงขายลําน้ํา (NextDownID และ HydroID) ตัวอยางการใชเครื่องมือคนหาจุด
ขัดแยงเรื่องน้ําแสดงดังรูปที่ 7-29 และรูปที่ 7-30 ซึ่งเปนการคนหาฝายผลลัพธที่สง/รับผลกระทบ
ตอฝายเปาหมายในลุมนํ้าสาขาแมขาน 

 
รูปที่ 7-28 หนาตางการทํางานของ เครื่องมือคนหาจุดขัดแยงเรื่องน้ําโดยการคนหาฝายตนน้ํา-ฝายปลายน้ํา 

 
รูปที่ 7-29 ฝายตนน้ําผลลัพธท่ีสงผลกระทบตอ ฝายนอน ซึ่งเปนฝายเปาหมายในลุมน้ําสาขาแมขาน 
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รูปที่ 7-30 ฝายปลายน้ําผลลัพธท่ีสงผลกระทบตอ ฝายนอน ซึ่งเปนฝายเปาหมายในลุมน้ําสาขาแมขาน 

สรุป 
โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้า ผานกระบวนการ

ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลดวย UML จากนั้นจึงสรางชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ขอบเขตลุมนํ้าและ
ขอมูลอุทกวิทยาแบบอัตโนมัติใน GIS จากขอมูล DEM รวมกับชั้นขอมูลเสนทางน้ําและแหลงนํ้า
อางอิงในมาตราสวน 1:50,000 โดยมีการจัดลําดับชั้นและการใหรหัสกํากับลุมนํ้าตามระบบ 
Pfafstetter ผลการกําหนดขอบเขตลุมนํ้าและจัดลําดับชั้นลุมนํ้าบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบวาสามารถ
จัดลุมนํ้าได 8 ลําดับชั้น โดยลําดับชั้นใหญสุดคือลุมนํ้าหลัก รองลงมาเปนลุมนํ้าสาขา และลุม
นํ้ายอยภายในลุมนํ้าสาขาอีก 6 ลําดับชั้น หนวยลุมนํ้าที่เล็กที่สุดมีคาการสะสมน้ําที่จุดรวมน้ํา
มากกวา 500 กริดเซลล (0.45 ตร.กม.) อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีไดจัดเก็บขอมูลลุมนํ้าไว
เพียง 4 ลําดับชั้นเพื่อสะดวกในการใชงานและอางอิงชื่อกับทางน้ําที่มีการตั้งชื่อเปนทางการ อัน
ประกอบดวยลุมนํ้าหลัก ลุมนํ้าสาขา และลุมนํ้ายอยภายในลุมนํ้าอีก 2 ลําดับชั้นคือลุมนํ้ายอย
ลําดับชั้นที่ 3 และลุมนํ้ายอยลําดับชั้นที่ 4 ลุมนํ้าที่ไดจากการจัดลําดับดวยวิธีการดังกลาวสามารถ
อางอิงดวยรหัสกํากับที่ไดจากการกําหนดดวยหมายเลข 0 ถึง 9 เรียงตอกันตามลําดับชั้น เปนผล
ใหเกิดรหัสเฉพาะของแตละลุมนํ้ายอย ซึ่งเปนขอสนเทศที่อาจใชเปนมาตรฐานอางอิงลุมนํ้าใดๆ 
ได นอกจากนี้รหัสกํากับลุมนํ้ายังบงบอกถึงตําแหนงภายในลุมนํ้าที่อยูในลําดับชั้นที่สูงถัดไป 

การกําหนดขอบเขตและจัดลําดับชั้นลุมนํ้าตามระบบ Pfafstetter สามารถทําไดอยาง
อัตโนมัติดวยโปรแกรมจัดลําดับชั้นและวิเคราะหเครือขายลุมนํ้าหรือ Lanna Watershed (L-
Wshed) โปรแกรม L-Wshed ที่พัฒนาขึ้นทํางานรวมกับ ArcGIS ที่ประกอบดวย Spatial Analyst 
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Extensions โดยโปรแกรมดังกลาวอยูในรูปแบบไฟล DLL (Dynamic Link Library) ซึ่งมีชุด
เครื่องมือกําหนดขอบเขตและจัดลําดับชั้นพรอมฟงกชันระบุชื่อเฉพาะของลุมนํ้าและชุดเครื่องมือ
วิเคราะหเครือขายลุมนํ้า ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาเมื่อตองทําการสราง
ฐานขอมูลลุมนํ้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด ผลิตซ้ําไดอยางเปนระบบ และสามารถจัดทํา
ขอมูลสมบัติของลุมนํ้ายอยไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่รวมกับชั้นขอมูล DEM การใชประโยชน
ที่ดิน หมูบาน และระบบชลประทาน โดยไดจัดเก็บเปนขอมูลอรรถาธิบายของชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่
ลุมนํ้า สําหรับชุดขอมูลตางๆ ที่สรางขึ้นไดรับการจัดเก็บในฐานขอมูลประเภท Geodatabase โดย
ฐานภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้าดังกลาวนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน
การจัดการทรัพยากร เชน การระบุพ้ืนที่ถูกรบกวนบริเวณตนน้ําหรือการระบุพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิด
ความขัดแยงดานการใชนํ้าทางเกษตรในพื้นที่ปลายน้ํา เปนตน ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนใน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการลุมนํ้าตอไปในอนาคต 
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ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแหลงน้าํชลประทานและพืน้ทีรั่บน้ําในภาคเหนือตอนบน 

เมธี เอกะสิงห1  และ  วัฒนา พัฒนถาวร2 

คํานํา 
การจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพตองการระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่ระบบ

ชลประทานพรอมการเชื่อมโยงเครือขายการสงนํ้าสูแปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่สามารถ
ตอบสนองความตองการการเรียกใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือนํามาใชสําหรับการสนับสนุน
การวิเคราะห ตัดสินใจ และวางแผนการจัดสรรน้ําไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามในพื้นที่ศึกษา
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน ขอมูลเหลานี้ยังไมไดรับการรวบรวมและพัฒนาระบบการ
จัดเก็บใหในรูปที่สะดวกตอการนํามาใชงาน เชน ขอมูลพื้นที่รับน้ํา ขอมูลคลองสงนํ้าจัดเก็บในรูป
แผนที่กระดาษ สวนอาคารในคลองสงนํ้าและรายละเอียดประกอบอื่นๆ ไดจัดเก็บในรูปของบัญชี
รายชื่อหรือตารางของสํานักงานชลประทาน นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็กที่
กอสรางในอดีตอยูเปนจํานวนมากที่ไมไดมีการจัดเก็บในรูปของแผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการที่
ชัดเจน อีกทั้งยังไมสามารถระบุขอบเขตการสงนํ้าชลประทานของโครงการเหลานี้ได เน่ืองจากอยู
ในรูปของรายงาน รวมทั้งความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลคอนขางนอยเนื่องจากวิธีการจด
บันทึกขอมูลและวัสดุที่ใชในการจัดเก็บที่เปนกระดาษ และยังไมไดรับการปรับแกพิกัดเชงิตาํแหนง
ใหถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล ทําใหการนําขอมูลตางๆ เหลานี้มาวิเคราะหรวมกับขอมูล
อื่นๆ เชน ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ขอมูลลุมนํ้า ขอมูลภูมิอากาศ และขอมูลดิน ในรูปแบบเชิง
พ้ืนที่เปนไปดวยความยากลําบาก นอกจากนี้ในการประเมินประสิทธิภาพและผลิตภาพของน้ําใน
เชิงเศรษฐศาสตรของแตละโครงการชลประทาน ยังตองการขอมูลที่สามารถระบุถึงที่มาของแหลง
นํ้าในแตละพื้นที่เพาะปลูก เน่ืองจากการใชนํ้าจากแหลงนํ้าแตละประเภทมีตนทุนตอหนวยของน้ํา
ที่ใชสําหรับการผลิตแตกตางกัน  

ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
Systems, GIS) ซึ่งประกอบดวยฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูล
เชิงวัตถุ (Zeiler, 1999) จากผัง UML (Unified Modeling Language) โดยมีโครงสรางตามลักษณะ
ชนิดของขอมูลเชิงลําดับชั้น (Hierarchical data structure) เพ่ือสืบทอดคุณสมบัติและวิธีการจาก
ชั้นที่อยูสูงกวา (Parent classes) รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางชั้นขอมูล (Relationship 
classes) มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 142 

เพ่ือการเกษตรอยางหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการวางแผนและบริหารจัดการน้ํา (Papajorgji 
and Shatar, 2004) วิธีการดังกลาวทําใหการนําเขาและปรับปรุงขอมูล การสืบคนขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลการสงนํ้าชลประทานรวมกับการเพาะปลูกพืช การพัฒนาแบบจําลองและการ
เชื่อมโยงกับแบบจําลองอื่น ตลอดจนการสรุปผลในรูปของตารางและแสดงผลการวิเคราะหในรูป
ของแผนที่ ทําไดโดยงาย สะดวกและรวดเร็วขึ้น (Tsihrintzis et al., 1996; Ines et al., 2002; 
Todorovic and Steduto, 2003; Boken et al., 2004) 

ขอมูลระบบชลประทานในรูปแบบตางๆ สวนใหญไดรับความอนุเคราะหจากกรม
ชลประทาน โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว (เมธี และคณะ, 2543) และ
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร โดยสามารถนําเขาขอมูลแผนที่ให
อยูในรูปของขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยกระบวนการทางระบบภูมิสารสนเทศ เชน การดิจิไทซ (Digitize) 
หรือการสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ใหม (Generate) ใหอยูในรูปขอมูลตําแหนงที่ตั้งโครงการ ตามระบบ 
Projection Indian 1975 ในระบบพิกัดภูมิศาสตร UTM zone 47 พรอมทั้งขอมูลรายละเอียดของ
โครงการและในรูปแบบของตารางความสัมพันธตางๆ ซึ่งจะนําเสนอในลําดับถัดไป อยางไรก็ตาม 
ขอมูลที่มีความสําคัญและยังไมสมบูรณ คือ ขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่รับน้ําชลประทานของ
โครงการอางเก็บน้ําและฝายขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงที่มาของแหลงนํ้า
ชลประทานกับพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง สําหรับประเมินผลิตภาพการใชนํ้าชลประทานได 

ปญหาการเชื่อมโยงระหวางแหลงนํ้าตนทุนกับพื้นที่รับน้ําชลประทานมีพบในหลาย
ประเทศ วิ ธีการแกไขสวนใหญตองใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ เ พ่ือสรางและจัดเก็บ
ความสัมพันธดังกลาว เพ่ือใหทราบวาน้ําตนทุนถูกสงไปที่แปลงของเกษตรกรใดบางหรือแปลง
เพาะปลูกแตละผืนไดรับน้ําตนทุนจากแหลงใด รวมทั้งสัดสวนการไดรับน้ําจากแหลงนํ้าประเภท
ตางๆ หากพื้นที่ใชนํ้าจากแหลงนํ้ามากกวาหนึ่งแหลง เชน จากโครงการเหมืองฝายของชุมชนใน
ฤดูฝนและจากบอน้ําตื้นของตนเองในฤดูแลง เปนตน  ในรายงานของ Contor (2003) ไดอธิบาย
การจัดทําฐานขอมูลพรอมทั้งความสัมพันธดังกลาวในระบบภูมิสารสนเทศ โดยนําเขาขอมูลเชิง
พ้ืนที่จากแผนที่ขอบเขตโครงการชลประทานและแหลงนํ้าประเภทอื่นที่มีอยูแลว แตในกรณีของ
พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยปจจุบัน ขอมูลที่ไดมีการจัดทําไวแลวเพียงรายงานพิกัดตําแหนงและ
รายงานขนาดพื้นที่ชลประทานของแตละโครงการที่ไดจากการประเมินเบื้องตนเทานั้น 

ในการศึกษานี้จึงมุงที่จะพัฒนาฐานขอมูลระบบชลประทาน (Irrigation systems) และ
เครือขายของระบบสงนํ้า (Irrigation networks) พรอมทั้งการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล 
เชิงวัตถุในรูปของระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหลายชั้น
ขอมูลซึ่งมีรูปรางตางกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับตารางและขอมูลอรรถาธิบายใหเกิดเปนกลุมขอมูลที่
ใหรายละเอียดของขอมูลที่เปนไปตามธรรมชาติ (Perencsik et al., 2004) ฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นมี
การจัดโครงสรางอยางเปนลําดับชั้นและมีความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งจะทําใหการแกไข 
ปรับปรุง และสืบคน ทําไดโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
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นําไปใชรวมกับฐานขอมูลอื่นๆ สําหรับสนับสนุนงานดานการวางแผนสงนํ้าและบํารุงรักษา 
ติดตามผล ตลอดจนทําใหการแสดงชั้นขอมูลระบบชลประทานในระบบสนับสนุนการวางแผน
จัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ (รสทก.) มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลสําหรับการสรางหนวยแผนที่ดินเพื่อการประเมินคุณภาพที่ดินและน้ําได
เปนอยางดี การพัฒนาวิธีการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงแหลงนํ้ากับพื้นที่รับน้ําชลประทาน
แตละประเภท ยังจําเปนสําหรับการสรางขอมูลในการประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพการใช
นํ้าชลประทานอีกดวย 

การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล 
การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทานเริ่มจากการออกแบบโครงสรางขอมูล

ทั้งหมด ในรูปแบบของผัง UML (Booch et al., 2001) โดยใชโปรแกรม Microsoft Visio 2002 ซึ่ง
สามารถใชรวมกับแบบจําลองเชิงวัตถุที่ไดออกแบบไวในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของโปรแกรม 
ArcGIS (ESRI, 2002) โดยโครงสรางขอมูลไดแบงกลุมขอมูลออกเปนชุดขอมูลยอย (Sub-packages) 
หลายสวน (รูปที่ 8-1) ไดแก ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Feature dataset) 2 ชุด คือ ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ระบบ
ชลประทาน (IrrigationSystems) และชุดขอมูลเครือขายการสงนํ้า (IrrigationNetwork) นอกจากนี้ยัง
มีสวนที่ใชสําหรับควบคุมความถูกตองของขอมูล (IrrigationDomain) และสวนที่เก็บขอมูลการ
เชื่ อมโยงความสัมพันธ ระหว า งข อมูล เชิ ง พ้ืนที่ และตารางข อมูลอรรถาธิบายต างๆ 
(IrrigationRelationships) สําหรับสวนสุดทายเปนสวนที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประเภทอื่นๆ 
(OtherObjects) เชน ขอมูลปริมาณน้ําตนทุนที่สงในแตละสัปดาห สําหรับแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟอนุกรมเวลา (Time series) และขอมูลประเภทตาราง (Non-spatial tables) สําหรับการ
เชื่อมโยงเพิ่มเติม โดยในแตละชุดขอมูลยอยไดออกแบบใหเก็บขอมูลชนิดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 8-1 โครงสรางขอมูลหลักในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 144 

ชุดขอมูลเชิงพื้นที่ระบบชลประทาน (IrrigationSystems) 
ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที่ระบบชลประทาน ประกอบดวย (1) ขอมูลแบบพื้นที่หรือรูปเหล่ียมปด 

(Polygons) ซึ่งบรรจุขอมูลพื้นที่ชลประทาน (IrrigatedArea) ที่ไดรับน้ําจากโครงการชลประทาน 
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา และการสูบน้ําในรูปแบบอื่นๆ ทั้งแหลงนํ้าผิวดินและใตดิน โดย
เกษตรกรเปนผูดําเนินการ กลาวคือเปนพื้นที่ที่พบวามีการปลูกพืชในฤดูแลงหรือพืชครั้งที่ 2 ซึง่ได
จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 7 ในหลายชวงเวลาของป พ.ศ.2543 (ชาญชัย และคณะ, 
2548) (2) ขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบเสน (Lines) เก็บขอมูลคลองสงนํ้าและทอสงนํ้า (IrrigationCanal) 
ของโครงการชลประทานและโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (3) ขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบตําแหนงหรือจุด 
(Points) ประกอบดวยที่ตั้งโครงการชลประทาน ไดแก ที่ตั้งของเขื่อน อางเก็บน้ํา และฝาย 
(IrrigationProject) โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (PumpProject) และบอน้ําบาดาล (WellProject) 
รวมทั้งอาคารในคลองชลประทาน (IrrigationStructure) ของโครงการชลประทานขนาดใหญและ
ขนาดกลางบางโครงการ อาทิเชน ประตูระบายน้ํา อาคารบังคับน้ํา ทอสงนํ้าเขานา รวมถึงบอพัก
นํ้าของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ดังรายละเอียดในรูปที่ 8-2 

 
รูปที่ 8-2 Class Diagram โครงสรางชุดขอมูลระบบชลประทาน 
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ชุดขอมูลเครือขายการสงนํ้า (IrrigationNetwork) 
ชุดขอมูลเครือขายการสงนํ้า ประกอบดวย (1) ขอมูลเชิงพ้ืนที่ เสนทางการสงนํ้า 

(IrrigationPath) ซึ่งไดมาจากการสราง Route บนขอมูลเชิงพ้ืนที่คลองสงนํ้า (IrrigationCanal) และ 
(2) ขอมูลเชิงพ้ืนที่ประตูระบายน้ําและทอสงนํ้าเขานา (Regulators) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของขอมูลเชิง
พ้ืนที่อาคารในคลองชลประทาน (IrrigationStructure) รวมทั้งกําหนดความสัมพันธระหวางเสนทาง
การสงนํ้ากับประตูระบายน้ํา (IrrigationNetwork) ในรูปแบบของ Geometric network ที่สราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงเสน (Edges) กับจุดเชื่อมตอ (Junctions) ดังแสดงในรูปที่ 8-3 

 
รูปที่ 8-3 Class Diagram ชุดขอมูลเครือขายชลประทาน 

ชุดขอมูลความสัมพันธ (IrrigationRelationships) 
ชุดขอมูลความสัมพันธเปนชุดขอมูลยอยที่ออกแบบและกําหนดความสัมพันธระหวาง

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ หรือความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่กับตารางอรรถาธิบาย หรือความสัมพันธ
ระหวางตารางอรรถาธิบายดวยกันเอง ตัวอยางเชน ในขอมูลเชิงพ้ืนที่คลองสงนํ้า 1 คลองจะ
ประกอบดวยอาคารในคลองสงนํ้าหลายๆ อาคารและมีความสัมพันธแบบ Composition กลาวคือ 
ในคลองสงนํ้าจะประกอบไปดวยอาคารชลประทานตางๆ เพ่ือควบคุมการสงนํ้า ซึ่งหากเสนคลอง
ถูกถมหรือทําลาย ขอมูลอาคารในคลองจะตองถูกลบไปจนไมอาจทํางานไดอีกตอไป การเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางที่ตั้งโครงการกับพื้นที่รับน้ําชลประทาน เปนรูปแบบความสัมพันธแบบ 
Many to Many กลาวคือโครงการหนึ่งสามารถสงนํ้าไดในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่อาจรับไดจาก
หลายแหลง ทําใหตองสรางตาราง IrrigatedArea2Point ซึ่งเปนตารางชั่วคราว ที่จะใชสําหรับ
เชื่อมความสัมพันธแบบ Association ระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งสอง ผานฟลดที่เปนกุญแจหลักชื่อ 
IrrSysCode เพ่ือใหทราบวาพื้นที่ดังกลาวรับน้ําจากโครงการใด (รูปที่ 8-4) 
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รูปที่ 8-4 Class Diagram ชุดขอมูลความสัมพันธ 

ชุดขอมูลควบคุมความถูกตองของขอมูล (IrrigationDomains) 
ชุดขอมูลควบคุมความถูกตองของขอมูลไดออกแบบไวเพ่ือปองกันความผิดพลาด

เน่ืองจากการนําเขาขอมูลในเบื้องตน นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บขอมูลและทําใหการ
นําเขาขอมูลทําไดงายขึ้น โดยการกําหนดชวงหรือรหัสของขอมูลที่เปนไปไดกํากับไวแทนที่จะใส
ขอความยาวๆ ประกอบดวย (1) ขอมูลควบคุมรูปแบบการกําหนดทิศทางการไหลของเสนทางการ
สงนํ้า (IrrigationFlowDirections) (2) ขอมูลควบคุมประเภทของโครงสรางอาคารชลประทาน 
(IrrigationStructureType) และ (3) ขอมูลควบคุมระดับของคลองสงนํ้า (IrrigationCanalOrder) 
ดังที่ไดแสดงไวในรูปที่ 8-5 

 
รูปที่ 8-5 Class Diagram ชุดขอมูลควบคุมความถูกตองของขอมูล 
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ชุดขอมูลเชิงวัตถุอื่นๆ (OtherObjects) 
ขอมูลเชิงวัตถุอื่นๆ ที่ เปนองคประกอบของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน 

ประกอบดวยขอมูลตาราง 2 ตารางคือ ตารางปริมาณน้ําตนทุนรายสัปดาห (IrrigationSupply) ที่
ใชเชื่อมโยงกับโครงสรางในคลองชลประทาน (IrrigationStructure) และตารางชั่วคราวสําหรับ
เชื่อมขอมูลพื้นที่ชลประทานกับตําแหนงที่ตั้งของโครงการชลประทาน (IrrigationArea2Point) ดัง
แสดงในรูปที่ 8-6 

 
รูปที่ 8-6 Class Diagram ชุดขอมูลเชิงวัตถุอ่ืนๆ 

โครงสรางของขอมูลที่ออกแบบในผัง UML ที่ไดทําเสร็จแลวจะนําไปใชสรางโครงของ
ฐานขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (Geodatabase schema) ตามที่ไดออกแบบไว โดยใช 
ArcCatalog ซึ่งเปนโปรแกรมยอยในระบบ ArcGIS 9 ซึ่งไดผลลัพธดังรูปที่ 8-7 พรอมที่จะนําเขา
ขอมูลในลําดับถัดไป 

 
รูปที่ 8-7 โครงสรางของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน 
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การนําเขาและปรับปรุงขอมูล 
การนําขอมูลเขาจัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง

คือ ในกรณีที่ขอมูลภูมิสารสนเทศอยูในรูปขอมูลเชิงดิจิตอล สามารถนําเขาโดยใชเครื่องมือของ 
ArcCatalog ไดโดยตรง ตัวอยางเชน ขอมูลของโครงการชลประทานในจังหวัดเชียงใหมที่ไดจาก
ผลลัพธของโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว (เมธี และคณะ, 2543) แลวทํา
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยจากขอมูลที่ไดรับจากสํานักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน สวนใน
กรณีที่ขอมูลอยูในรูปของแผนที่กระดาษหรือรายงานที่ไดรับจากโครงการชลประทานเชียงราย 
จะตองนําเขาโดยการพิมพ การดิจิไทซ (Digitize) ขอมูลจากแผนที่ตนฉบับมาตราสวน 1:50,000 
หรือการสรางขอมูลเชิงพ้ืนที่ใหม (Generate) จากขอมูลพิกัดของโครงการชลประทาน สวน
ตําแหนงของอาคารชลประทานสรางโดยวิธีอัตโนมัติจากขอมูลระยะหางของแตละอาคารจาก
จุดเริ่มตนของแตละคลองสงนํ้า โดยใชชุดคําส่ัง Dynamic segmentation ในสวนการวิเคราะห
เครือขาย (Network analysis) ของโปรแกรม ArcInfo (เมธีและสุรียพร, 2541) แลวทําการปรับ
ระบบพิกัดทางภูมิศาสตรของขอมูลทั้งหมดใหสอดคลองกับชั้นขอมูลอางอิงอื่นๆ โดยใชการ snap 
เขาหาชั้นขอมูลอางอิง เชน ที่ตั้งโครงการฝายและอางเก็บน้ําตองอยูบนเสนทางน้ํา และโครงสราง
อาคารในคลองชลประทานตองอยูบนคลองสงนํ้า เปนตน เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองเชิงตําแหนง 

การสรางเครือขายการสงนํ้าชลประทาน (IrrigationNetwork) เปนการสรางความสัมพันธ
เชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของ Geometric network ที่สรางความสัมพันธระหวางจุดเชื่อมตอ (Junctions) 
และขอมูลเชิงเสน (Edges) โดยประตูระบายน้ําปากคลอง ทอสงนํ้าเขานา และประตูระบายน้ํา
ปลายคลอง เปรียบเสมือนจุดเชื่อมตอที่ใชควบคุมทิศทางการไหลและปริมาณน้ําตนทุนในแตละ
คลอง ชั้นขอมูลอาคารในคลอง (Regulators) และเสนทางการสงนํ้า (IrrigationPath) สรางจาก
ขอมูลโครงสรางในคลองชลประทาน (IrrigationStructure) และคลองชลประทาน (IrrigationCanal) 
แลวนํามากําหนดทิศทางการสงนํ้าและความสัมพันธในเชิงระบบเครือขาย (Logical network) 
ระหวางสองชั้นขอมูล โดยใช ArcCatalog และ Arc Hydro (Maidment (ed.), 2002) 

ขอมูลภูมิสารสนเทศหนึ่งๆ นอกจากประกอบไปดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และ 
ขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute data) ที่ใชแสดงรายละเอียดของแตละหนวยแผนที่แลว ขอมูลอีก
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญกับผูใชฐานขอมูลอยางมากคือ Metadata เน่ืองจากเปนขอมูลที่อธิบาย
รายละเอียดตางๆ ของแตละชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ ไดแก ชื่อชั้นขอมูล พ้ืนที่ศึกษา วัตถุประสงค 
ระบบอางอิงทางภูมิศาสตร ผูจัดทํา ที่มาของขอมูล และรูปแบบของตารางอรรถาธิบาย เปนตน 
ทําใหผู ใชทราบขอจํากัดรวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ของขอมูลกอนที่จะนําขอมูลไปใชงานตาม
วัตถุประสงคตางๆ ตอไป ตามมาตรฐานของ FGDC (Federal Geographic Data Committee) 
ตัวอยางในรูปที่ 8-8 แสดง Metadata ของขอมูลพื้นที่ชลประทาน (IrrigatedArea) 
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รูปที่ 8-8 Metadata ของขอมูลพื้นที่ชลประทานในสวนคําอธิบายทั่วไป (Description) 

ขอมูลที่ต้ังโครงการชลประทาน 
ขอมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (ProjectSite) เปนชั้นขอมูลประเภทจุด (IrrigationPoint) 

ประกอบดวยชั้นขอมูลโครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 3 ชั้นขอมูลหลัก ไดแก ที่ตั้ง
โครงการชลประทาน (IrrigationProject) ที่ตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (PumpProject) และที่ตั้ง
บอน้ําบาดาล (WellProject) 

ท่ีตั้งโครงการชลประทาน (IrrigationProject) 
ชั้นขอมูลที่ตั้งโครงการชลประทานเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าจําพวกเขื่อน อางเก็บน้ํา 

และฝาย ที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน (รูปที่ 8-9 และ 8-10) มีการแบงประเภทของโครงการ
ออกเปนโครงการขนาดใหญ กลาง และเล็กตามปริมาณน้ําที่กักเก็บและขนาดของพื้นที่
ชลประทาน (ตารางที่ 8-1) โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางที่สําคัญ ที่ดําเนินงาน
โดยกรมชลประทาน (โครงการชลประทานหลวง) ไดแก โครงการฯ แมแตง โครงการฯ แมแฝก-
แมงัด โครงการฯ แมกวง โครงการฯ แมลาว โครงการฯ แมสาย และโครงการฝายชลขันธพินิจ  
คลอบคลุมพ้ืนที่กวาครึ่งหน่ึงของพื้นที่ชลประทาน แตละแหงจะมีสํานักงานโครงการฯ ของตนเอง 
สําหรับบริหารและวางแผนการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โครงการชลประทานราษฎร (ระบบเหมืองฝาย) เปนภูมิปญญาของเกษตรกรในภาคเหนอื 
ในการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนเปนผูดําเนินการเองมีประวัติศาสตรความเปนมากวา 700 ป 
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กอนที่จะมีการจัดตั้งกรมกองตางๆ เขามาชวยเหลืออยางในปจจุบัน สวนใหญเปนฝายขนาดเล็ก 
เดิมทําดวยไมไผหรือหินทิ้ง ปจจุบันหลายฝายไดเปลี่ยนเปนคอนกรีต มีลําเหมือง (ทางน้ําที่
เกษตรกรขุดขึ้น) สําหรับผันน้ําไปยังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในชุมชน จวบจนปจจุบันยังคง
สามารถใชงานไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีองคกรทองถ่ิน (กลุมผูใชนํ้า) ที่คอยบริหารจัดการและ
รวมมือกันทํานุบํารุงอยูเสมอ (วันเพ็ญ, 2528; สุวรรณ, 2545) ขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
ขอมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน นอกจากนี้มีหลายโครงการไดรับการพัฒนาและปรับปรุงโดยกรม
ชลประทาน ซึ่งไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากฐานขอมูลแหลงนํ้าของสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สถาบันวิจัยสังคม, 2548) รายงานการศึกษาวิจัย (พรพิไลและอรุณรัตน, 
2546; บริษัท ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท ซิกมาไฮโดรคอนซัลแตนท จํากัด, 2546) 
และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา (สาโรจน, 2541; เบญจภา, 2546) 

โครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษาที่รวบรวมไวในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน
พบวามีทั้งหมด 744 โครงการ (ตารางที่ 8-1) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 2,053,813 ไร คิดเปน 46 
เปอรเซ็นตของพื้นที่เกษตรกรรม (4,432,784 ไร) พ้ืนที่สวนใหญไดรับน้ําจากโครงการชลประทาน
ขนาดใหญและขนาดกลาง อยางไรก็ตาม โครงการขนาดเล็กก็มีความสําคัญไมนอยกวาโครงการ
ขนาดใหญเน่ืองจากเปนระบบการบริหารที่ดําเนินการโดยองคกรทองถ่ินเพื่อทองถ่ินเอง ทําให
สามารถบริหารและจัดการน้ําเพื่อประโยชนทางการเกษตรไดอยางคุมคากวา 

 
รูปที่ 8-9 ท่ีตั้งโครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 8-10 รายละเอียดของที่ตั้งโครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษา 

ตารางที่ 8-1 สรุปจํานวนและพื้นที่โครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษา 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
จังหวัด จํานวน 

(โครงการ) 
พื้นที่ 
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

พื้นที่  
(ไร) 

จํานวน 
(โครงการ) 

พื้นที่  
(ไร) 

เชียงใหม 3 449,238 15 97,946 428 455,206 
เชียงราย 1 184,000 8 285,100 153 328,360 
ลําพูน 0 0 9 107,500 127 146,463 
รวม 4 633,238 32 490,546 708 930,029 

ท่ีตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (PumpProject) 
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาเปนโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูนอกเขตชลประทาน

หรือประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และความเดือดรอนเรงดวนเปนสําคัญ ในอดีตดําเนินการโดยศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
(สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ภูมิภาคที่ 3, 2545) หลังจากมีการปรับปรุงระบบกระทรวง 
ทบวง กรม ตามภารกิจและหนาที่ ไดโอนยายมาสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ลักษณะโครงการสวนใหญจะดําเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้ํา ทําการสูบน้ําดวยไฟฟาจาก
แหลงนํ้าธรรมชาติที่มีนํ้าบริบูรณตลอดป ดวยอัตราประมาณ 0.5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ผานทอ
รับน้ําแรงดันไปยังบอพักนํ้าที่อยูในพื้นที่สูง และจายน้ําโดยอาศัยแรงโนมถวงไปตามคลองสงนํ้า
ดาดคอนกรีต โดยคลองสงนํ้าสายหลักมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร คลองซอยยาวประมาณ 6 
กิโลเมตร สามารถชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 500-5,000 ไร (สุวรรณ, 2545; สุรศักดิ์, 
2545) อยางไรก็ตาม หลังจากกอสรางเสร็จแลวก็โอนงานใหแกองคกรบริหารสวนตําบลในการ
กํากับดูแลตอไป 
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ปจจุบันโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในพื้นที่ศึกษามีทั้งส้ิน 115 โครงการ (รูปที่ 8-11 และ 8-
12) โดยจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 61 โครงการ สวนใหญสูบน้ําจากแมนํ้าปง โดยเฉพาะบริเวณ
เขตอําเภอจอมทอง ฮอด และดอยเตา มีการจัดตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกลําไยและขาวนาปรังอยูเปนจํานวนมาก จังหวัดลําพูนและเชียงรายมีโครงการสูบ
นํ้าดวยไฟฟา 16 และ 38 โครงการ ตามลําดับ โดยในพื้นที่ศึกษาพบวามีพ้ืนที่รับน้ําจากโครงการ
สูบน้ําดวยไฟฟารวมทั้งส้ินประมาณ 168,000 ไร 

 
รูปที่ 8-11 ท่ีตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 

 
รูปที่ 8-12 รายละเอียดของที่ตั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
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ท่ีตั้งบอน้าํบาดาล (WellProject) 
นํ้าใตดินเปนแหลงนํ้าอีกแหลงหน่ึงที่มีศักยภาพในการนํามาใชในบริเวณที่ไมมีแหลงนํ้า

ผิวดิน บอน้ําบาดาลที่เจาะแตละแหงมีคุณสมบัติของน้ําแตกตางกัน ทั้งแรธาตุ ความกระดางของ
นํ้า คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ทําใหการนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนตองคํานึงถึงคุณภาพ
ของนํ้าบาดาลเปนสําคัญ ขอมูลตําแหนงบอน้ําบาดาลพรอมทั้งผลการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา
และศักยภาพของบอน้ําไดมีการรวบรวมไวโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในรูปแบบของขอมูลภูมิ
สารสนเทศรายจังหวัด มาตราสวน 1: 100,000 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2544)  

ผลการนําขอมูลเขาเปนชั้นขอมูลหนึ่งในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน พบวามีบอ
นํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษาที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและมีการจดทะเบียนไวทั้งส้ินกวา 
10,000 บอ เพ่ือการใชประโยชนทั้งดานการอุปโภคบริโภค (ประปา) อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
อยางไรก็ตามยังคงมีบอน้ําบาดาลในระดับตื้น (บอตอก) มีระดับความลึกนอยกวา 50 เมตรที่
เกษตรกรดําเนินการขุดเองเพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับไมผล ไดแก ลําไยและมะมวง และการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลง ไดมีการรวบรวมในลักษณะบัญชีรายชื่อ แตยังไมสามารถระบุตําแหนงของ
บอตอกที่ชัดเจนเชิงพ้ืนที่ได (รูปที่ 8-13 และรูปที่ 8-14) 

 
รูปที่ 8-13 ท่ีตั้งบอน้ําบาดาล 
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รูปที่ 8-14 รายละเอียดของที่ตั้งบอน้ําบาดาล 

ขอมูลคลองชลประทาน (IrrigationCanal) 
ตามที่ไดออกแบบโครงสรางขอมูลในรูปแผนภาพ UML (รูปที่ 8-2) ขอมูลในรูปแบบเสน

ทั้งหมด (IrrigationLine) ไดรวบรวมไวในชั้นขอมูลคลองชลประทาน (IrrigationCanal) ทําใหชั้น
ขอมูลนี้จะเก็บขอมูลคลองสงนํ้าของโครงการชลประทาน รวมทั้งคลองและทอสงนํ้าของโครงการ
สูบน้ําดวยไฟฟา เน่ืองจากมีลักษณะโครงสรางของขอมูลคลายกันและทําใหเกิดความสะดวกใน
การจัดเก็บและสืบคนขอมูล (รูปที่ 8-15 และรูปที่ 8-16) 

แผนที่คลองชลประทานที่ไดรับอนุเคราะห สวนใหญเปนของโครงการขนาดใหญและ
ขนาดกลางที่สรางบนแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และมี
รายละเอียดชื่อคลองสงนํ้ากํากับอยู หลังจากนําเขาขอมูลและปรับใหสอดคลองกับชั้นขอมูลทาง
นํ้าอางอิงแลว จะสรางรหัสคลองสงนํ้าแตละคลองที่บอกถึงประเภทของคลองชลประทาน ชื่อคลอง
สงนํ้าและทิศทางการแยกจากคลองสายหลัก เชน MT-14L-1R คือ 300742 หมายถึงคลองแยก
ซอยระดับที่ 1 มีรหัสคลอง 0074 และแยกออกทางขวาจากคลองหลัก เพ่ือใชสําหรับเชื่อมโยงกับ
ชั้นขอมูลโครงสรางในคลองชลประทานและชั้นขอมูลอื่นตอไป นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมรายละเอียดใน
สวนของประเภทหรือระดับของคลองชลประทานเพื่อสะดวกในการแสดงผล ชั้นขอมูลชลประทาน
น้ีจะเปนขอมูลสําคัญที่ใชสําหรับการสรางเครือขายสงนํ้าชลประทาน ซึ่งจะไดกลาวในลําดับถัดไป 
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รูปที่ 8-15 คลองชลประทานและทอสงน้ํา 

 
รูปที่ 8-16 รายละเอียดคลองชลประทานและทอสงน้ํา 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 156 

ขอมูลโครงสรางในคลองชลประทาน (IrrigationStructure) 
อาคารในคลองชลประทานเปนสวนที่มีความจําเปนอยางยิ่งในทุกโครงการชลประทาน 

ตองไดรับการวางแผนและออกแบบเปนอยางดี สําหรับใชในการบังคับทิศทางการไหลและควบคุม
ปริมาณของน้ําในคลองชลประทาน โดยเฉพาะในฤดูแลง จากที่สงจากหัวงานของโครงการ ไปตาม
คลองสงนํ้าสายใหญ คลองซอย คลองแยกซอย จนกระทั่งถึงแปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกร โดย
จะมีการสรางอาคารชลประทานตางๆ เชน ประตูระบายทดน้ํากลางคลอง ประตูระบายปากคลอง
ซอย ทอสงนํ้าเขานา ทอเชื่อม และทอลอด เปนตน ซึ่งทางสํานักงานโครงการฯ จะมีเจาหนาที่ 
(โซนแมน) คอยควบคุมการสงนํ้าในแตละโซนสงนํ้า นอกจากนี้บอพักนํ้าที่เปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางในคลองของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ไดรวบรวมอยูในชั้นขอมูลนี้ดวย เน่ืองจากมี
วัตถุประสงคการใชงานและโครงสรางขอมูลเหมือนกัน (รูปที่ 8-17 และ 8-18) 

 
รูปที่ 8-17 โครงสรางในคลองชลประทาน 
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รูปที่ 8-18 รายละเอียดโครงสรางในคลองชลประทาน 

ความสัมพันธระหวางตําแหนงของอาคารกับเสนคลองชลประทาน (รูปที่ 8-4) ทําโดยการ
สรางความสัมพันธผานฟลดขอมูลรหัสคลองชลประทาน (IrrCanalCode) ทําใหสามารถทราบ
ขอมูลที่เกี่ยวของกันของทั้งสองชั้นขอมูล ตัวอยางในรูปที่ 8-19 เปนการ Identify ประตูระบายน้ํา
ปากคลอง (รูปที่ 8-19(ก)) ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับรายละเอียดตางๆ ของคลองที่ประตูตั้งอยู 
(รูปที่ 8-19(ข)) ในทางกลับกัน ถาหากทําการ Identify ที่คลองชลประทาน ทําใหสามารถทราบ
รายชื่ออาคารชลประทานทั้งหมดที่ตั้งอยูบนคลองชลประทานนั้น พรอมทั้งรายละเอียดของแตละ
อาคาร ทั้งน้ีเน่ืองจากไดออกแบบใหมีความสัมพันธแบบ Composition โดยชั้นขอมูลคลอง
ชลประทานจะควบคุมการคงอยู (Life time) ของชั้นขอมูลโครงสรางในคลองชลประทาน หากมี
การยกเลิกชั้นขอมูลคลองชลประทานแลว ชั้นขอมูลโครงสรางในคลองชลประทานก็จะถูกยกเลิกดวย 

   
(ก) รายละเอียดอาคารชลประทาน  (ข) รายละเอียดคลองสงน้ํา 

รูปที่ 8-19 รายละเอียดความสัมพันธของอาคารกับคลองชลประทาน 
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ขอมูลเครือขายการสงนํ้า (IrrigationNetwork) 
ขอมูลเครือขายการสงนํ้า (รูปที่ 8-3) ไดแยกออกเปนชุดขอมูลเฉพาะจากชุดขอมูลเชิง

พ้ืนที่ระบบชลประทาน (IrrigationSystems) เน่ืองจากมีโครงสรางการจัดเก็บและการวิเคราะห
ขอมูลที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางอาคารในคลองชลประทาน
และคลองสงนํ้าไมใชเพียงการเชื่อมโยงตาราง (Relationship) ของทั้งสองชั้นขอมูลผานกุญแจหลัก 
(Primary key) เทานั้น แตจะตองสรางความเกี่ยวของกัน (Connectivity) ของขอมูลเชิงพ้ืนที่
ทั้งหมดเปนเครือขายเชิงพ้ืนที่ (Geometric network) ซึ่งมีองคประกอบพื้นฐานคือขอมูลเชิงเสน 
(Edge) และจุดเชื่อมตอ (Junction) รวมทั้งสถานะของขอมูล (Validation rule) ดวย 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ในชุดขอมูลเครือขายการสงนํ้าประกอบดวยขอมูลเสนทางการสงนํ้า 
(IrrigationPath) และจุดควบคุมการสงนํ้า (Regulator) ซึ่งเปรียบเสมือนเสนทางและจุดเชื่อมตอ
ของเครือขาย การกําหนดทิศทางการไหลของน้ํา (Flow direction) จากหัวงานชลประทานจนถึง
ปลายคลองสงนํ้า ทําไดโดยการกําหนดจุดควบคุมการสงนํ้าวาเปนจุดเริ่มตน (Source) หรือจุด
ปลาย (Sink) ของเสนทางการสงนํ้า (รูปที่ 8-20) นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดตางๆ ไดอีกดวย เชน กรณีที่มีการซอมแซมประตูระบายน้ําปากคลองทําใหตองปดประตู
ระบายน้ําชั่วคราวก็สามารถกําหนดใหมีคุณสมบัติคลายกับส่ิงกีดขวาง (Barrier) ได โดยการ
กําหนดคุณสมบัติไมใหสามารถทํางานได (Disable) 

 
รูปที่ 8-20 เครือขายการสงน้ําของคลองซอย 23 โครงการฯ แมแตง 

เครือขายเชิงตรรก (Logical network) ถูกสรางขึ้นพรอมกับการสรางเครือขายเชิงพ้ืนที่
สําหรับจัดเก็บขอมูลความเกี่ยวของกัน (Connectivity rule) ของขอมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปของตาราง
ความสัมพันธระหวางจุดเชื่อมตอกับรอยตอ (Connectivity table) วาจุดเชื่อมตอควบคุมการไหล
ของน้ําเสนใดบาง 
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ตัวอยางการประยุกตใชงานเครือขายการสงนํ้าชลประทาน (รูปที่ 8-21) เปนการคนหา
เสนทางการสงนํ้า (Find path) โดยใชเครื่องมือ Utility Network Analysis ใน ArcMap ของคลอง
ซอยยอย 3L-23L ที่สงนํ้าใหโซนสงนํ้าที่ 14 ในโครงการชลประทานแมแตง โดยน้ําที่สงตาม
เสนทางการสงนํ้าสีแดง จะมทีอสงนําเขานาเพื่อสงนํ้าใหกับพื้นที่การเกษตรตอไป 

 
รูปที่ 8-21 ตัวอยางเสนทางการสงน้ําของโซนที่ 14 

ขอมูลพื้นที่ชลประทาน (IrrigatedArea) 
ในบริบทของระบบเกษตรชลประทาน ขอมูลที่มีความตองการและนําไปประยุกตใช

ประโยชนมากที่สุดคือขอมูลเชิงพ้ืนที่ชลประทาน เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําการ
เกษตรกรรมแบบเขมขน (Intensive agricultural systems) เปนพื้นที่เปาหมายของทั้งนักวิจัยและ
นักสงเสริมการเกษตรในการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุด ขอมูลเชิงพ้ืนที่
ชลประทานประกอบดวยพื้นที่ชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง รวมทั้งโครงการขนาดเล็ก
บางโครงการ (รูปที่ 8-22 และรูปที่ 8-23) นอกจากนี้ยังไดรวมขอมูลพื้นที่โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา และพื้นที่ที่ มีการปลูกพืชครั้งที่สองในปพ .ศ .2543 ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ โครงการ
ชลประทานราษฎรไวในขอมูลชั้นนี้ดวย 
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รูปที่ 8-22 พืน้ที่ชลประทานในพื้นที่ศึกษา 

 
รูปที่ 8-23 รายละเอียดพื้นที่ชลประทาน 
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เน่ืองจากพบวามีบางโครงการที่มีพ้ืนที่โครงการซอนทับกัน เชน โครงการสูบน้าํดวยไฟฟา
กับโครงการชลประทาน หรือโครงการชลประทานขนาดเล็กกับขนาดใหญ เน่ืองจากบางครั้งพ้ืนที่
ที่อยูทางดานทายของโครงการไดรับน้ําไมเพียงพอ หากในบางปมีปริมาณน้ําตนทุนนอย จึงไดมี
การพัฒนาแหลงนํ้าเพิ่มเติมขึ้น ในการออกแบบการเชื่อมโยงขอมูลพื้นที่ชลประทานกับที่ตั้ง
โครงการชลประทาน (รูปที่ 8-4) จึงตองสรางตารางชั่วคราว (IrrigatedArea2Point) สําหรับเชื่อม
ความสัมพันธแบบ Many to Many ระหวางชั้นขอมูลทั้งสอง กลาวคือในพื้นที่หน่ึงสามารถไดรับ
นํ้าจากแหลงนํ้าหลายแหลง ตัวอยางการสืบคนขอมูลในรูปที่ 8-24 แสดงรายละเอียดของพื้นที่
หน่ึงที่ไดรับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาขุนคง อําเภอหางดง ที่สรางขึ้นเพื่อชวยสงนํ้า
ในพื้นที่บางสวนของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 

  
(ก) รายละเอียดโครงการฯ แมแตง   (ข) รายละเอียดสถานีสูบน้ําบานทาขุนคง 

รูปที่ 8-24 รายละเอียดความสัมพันธของพื้นที่กับที่ตั้งโครงการ 

การเชื่อมโยงระหวางแหลงน้ําและพื้นที่เพาะปลูกพืช 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน (รูปที่ 8-25) ที่ไดจัดทําขึ้นแมจะมีคุณคาในตัวเอง 

แตในการวิเคราะหและประเมินผลเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สมบูรณและ
สามารถนําไปใชงานไดจริง ไมอาจหลีกเลี่ยงการนําฐานขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับ
ฐานขอมูลอื่นได ในหัวขอนี้จะเปนการประยุกตใชงานฐานขอมูลชลประทานรวมกับฐานขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน สภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) และลุมนํ้า เพ่ือ
แสดงใหเห็นภาพของการใชประโยชนทรัพยากรน้ําจากแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกไดชัดเจนขึ้น 
โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแหลงนํ้ากับพื้นที่เพาะปลูกในระบบภูมิสารสนเทศ จะทําให
ทราบวาพื้นที่ดังกลาวไดรับน้ําจากแหลงนํ้าประเภทใดบาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห
ผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชนํ้าในพื้นที่เกษตรชลประทานตอไป 
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รูปที่ 8-25 ท่ีตั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําและพื้นที่ชลประทาน 

ขอมูลพื้นที่ปลูกพืชในเขตชลประทานเปนขอมูลที่สํานักงานโครงการชลประทานขนาด
ใหญไดจัดทําเปนรายงานไวเปนอยางดี เน่ืองจากตองใชสําหรับการประเมินความตองการน้ําเพื่อ
การวางแผนการสงนํ้าในแตละฤดูการเพาะปลูก มีเจาหนาที่ควบคุมการสงนํ้า (โซนแมน) คอย
จัดสรรน้ําและสํารวจพื้นที่เพาะปลูกอยูตลอดเวลา แตการสํารวจเปนการประเมินในภาคสนาม
แลวรายงานตามแบบฟอรมที่กําหนด ยังมิไดมีการจัดทําเปนขอมูลในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ ทําใหไม
สามารถแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจน โดยเฉพาะการประชุมรวมกับเกษตรกรในการวางแผนการใช
นํ้าในฤดูแลง นอกจากนี้ในโครงการขนาดเล็กโดยเฉพาะโครงการชลประทานราษฎร ขอมูลพื้นที่
รับน้ําในเชิงพ้ืนที่เปนจํานวนมากยังขาดความสมบูรณ อันเปนผลทําใหการแกปญหาการขาด
แคลนน้ําทําไดไมเต็มความสามารถ การจัดการและแกปญหาดังกลาวผูบริหารตองการทราบถึง
ภาพรวมและความเชื่อมโยงของการใชนํ้าทั้งหมดเพื่อสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม 
บนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน แตการเขาไปสํารวจขอมูลภาคสนามในดานการใชนํ้าของ
พ้ืนที่ปลูกพืชแตละแหง เปนส่ิงที่ทําไดยากลําบากในทางปฏิบัติ รวมทั้งส้ินเปลืองงบประมาณและ
เวลาเปนอยางมาก ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือระบุ
ความเชื่อมโยงระหวางแหลงนํ้ากับพื้นที่การเกษตร 
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กรอบแนวคดิการสรางความเชื่อมโยง 
เน่ืองจากขอมูลพื้นที่ชลประทานและที่ตั้งโครงการชลประทานไดทําการจัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทานแลว แตขอมูลนี้ยังไมสามารถเชื่อมโยงกับที่ตั้งโครงการ
ชลประทานไดทั้งหมด เพราะโครงการชลประทานขนาดเล็กหลายแหงยังไมมีขอบเขตโครงการ 
อยางเปนทางการ แตจากการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (ชาญชัย และคณะ, 2548) ทํา
ใหสามารถระบุพ้ืนที่หลายแหงที่สามารถปลูกพืชครั้งที่สอง (พืชฤดูแลง) ได พ้ืนที่ดังกลาวจะตอง
ไดรับน้ําจากแหลงนํ้าอื่นเพิ่มเติม เชน จากการสูบน้ําหรือจากโครงการชลประทานราษฎร 

ดังน้ันกรอบแนวคิดการเชื่อมโยง (รูปที่ 8-26) จะเริ่มจากการรวบรวมขอมูลขอบเขต
โครงการชลประทานจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศชลประทาน สําหรับในสวนโครงการที่ยังไมมี
ขอบเขตของโครงการ ไดพัฒนาชุดคําส่ังสําหรับการสรางขอบเขตโครงการเชิงพ้ืนที่รวมกับขอมูล
เชิงพ้ืนที่อื่น ไดแก ขอมูลการใชที่ดิน ภูมิประเทศ และลุมนํ้า จากนั้นทําออกแบบฐานขอมูล
ความสัมพันธและเชื่อมโยงฐานขอมูลแหลงนํ้ากับพื้นที่เพาะปลูก โดยการซอนทับพื้นที่โครงการ
ตางๆ กับพื้นที่เพาะปลูกพืช เพ่ือใหทราบวาพื้นที่ดังกลาวตกอยูในพื้นที่ของโครงการใดบาง พ้ืนที่
ที่อยูนอกเหนือขอบเขตโครงการขางตนไดตั้งสมมติฐานวาไดรับน้ําจากการสูบน้ําตางๆ ทั้งจากบอ
นํ้าบาดาล บอน้ําตื้น และทางน้ําธรรมชาติ ผลลัพธที่ไดจะนํามาสรุปตามประเภทของแหลงนํ้าใน
แตละพื้นที่เพาะปลูกตอไป 

 

โครงการชลประทาน การใชประโยชนที่ดิน 

ตารางความสัมพันธ 

ภูมิประเทศ ลุมน้ํา 

 
รูปที่ 8-26 กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงแหลงน้ําและพื้นที่ชลประทาน 

การรวบรวมขอมูล 
การจัดทําระบบภูมิสารสนเทศที่แสดงความสัมพันธดังกลาวตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่ของ

แหลงนํ้าชลประทานประเภทตางๆ ดังรายละเอียดขางตน (รูปที่ 8-25) นอกจากนี้ใชขอมูลพื้นที่
เพาะปลูกพืช ซึ่งเปนผลลัพธจากโครงการการจําแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดิน (ชาญชัย และคณะ, 2548) ไดแก ขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะพื้นที่ปลูก
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ขาว ขาว+พืชครั้งที่ 2 และไมผล (ลําไย สม มะมวง และลิ้นจี่) ขอมูลภูมิประเทศเชิงพ้ืนที่และขอมูล
เครือขายลุมนํ้ายอยที่ไดจากการสรางขอบเขตและเชื่อมโยงเครือขายลุมนํ้าและโครงขายลําน้ํา 
(ปนเพชร และคณะ, 2548) 

การวิเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแหลงนํ้าตนทุนและพื้นที่เพาะปลูกพืช 

ดําเนินการโดยยึดพื้นที่ปลูกพืชเปนหลัก แลววิเคราะหวาพื้นที่ดังกลาวไดรับน้ํามาจากแหลงนํ้าใด 
การจัดลําดับการวิเคราะหตามประเภทของแหลงนํ้าเริ่มจากพื้นที่ในเขตโครงการชลประทาน 
พ้ืนที่รับน้ําจากอางเก็บน้ําและฝาย โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และสูบน้ําจากแหลงนํ้าอื่น 
ตามลําดับ เน่ืองจากแหลงนํ้าแตละแหงมีรูปแบบการสงนํ้าและขอจํากัดของขอมูลแตกตางกัน 

โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางมีขอบเขตพื้นที่โครงการชัดเจน ทําให
สามารถวิเคราะหพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทานไดโดยตรง โดยการซอนทับกับพื้นที่เพาะปลูก 
(รูปที่ 8-27) นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกพืชตอพื้นที่โครงการของ
แตละโครงการไดอยางชัดเจน 

 
รูปที่ 8-27 การซอนทับพื้นที่โครงการชลประทานกับพื้นที่เพาะปลูกพืช 

ในกรณีโครงการอางเก็บน้ําและฝายขนาดเล็ก หากมีรายงานศึกษาวิจัยจะสามารถ
ซอนทับกับพื้นที่เพาะปลูกไดโดยตรง แตสวนใหญจะมีเพียงตําแหนงของโครงการและรายงาน
พ้ืนที่โครงการเทานั้น ในการศึกษานี้ไดพัฒนาวิธีการสรางขอบเขตพื้นที่โครงการโดยอาศัยขอมูล
และวิธีการในระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลหลักที่นํามาชวยในพิจารณาพื้นที่รับน้ํา ไดแก ขอมูลภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลข ขอบเขตลุมนํ้ายอย และโครงขายลําน้ํา 
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ขั้นตอนการวิเคราะหอาศัยหลักการสงนํ้าตามแรงโนมถวงโลก จากที่ตั้งโครงการไปตาม
ระดับของเสนชั้นความสูง (คณาจารยภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน, 2546) ไดดําเนินการแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (รูปที่ 8-28) โดยสรางขอบเขตจากแนวคลองสงนํ้าซึ่งอยูระดับเดียวกันกับฝายไปยัง
พ้ืนที่ต่ํากวาจนกระทั่งไดพ้ืนที่โครงการตามที่รายงานระบุ การเตรียมขอมูลจะทําการซอนทับ
ขอมูลลุมนํ้าที่โครงการชลประทานตั้งอยูกับขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลขเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับความ
สูงต่ํากวาตําแหนงที่เริ่มตนสงนํ้า จะไดพ้ืนที่ที่มีโอกาสรับน้ําจากโครงการ การวิเคราะหขอบเขต
พ้ืนที่รับน้ําดําเนินการโดยใชชุดคําส่ังใน ArcInfo เพ่ือเลือกพื้นที่ที่อยูใกลกับตําแหนงปากคลองสง
นํ้าสายใหญแลวขยายขอบเขตพื้นที่รับน้ําออกไปจนกระทั่งไดพ้ืนที่โครงการตามที่รายงาน จากนั้น
แปลงขอบเขตที่ไดจากขอมูลในรูปแบบกริด (Grids) ใหอยูในรูปขอมูลแบบเวกเตอร สําหรับใชใน
การวิเคราะหแบบซอนทับกับขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตอไป 

 
รูปที่ 8-28 ขัน้ตอนการวิเคราะหพื้นที่รับน้ําจากอางเก็บน้ําและฝายขนาดเล็ก 

การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําของโครงการอางเก็บน้ํา
และฝายขนาดเล็ก ดําเนินการโดยการเปรียบเทียบความสอดคลองกันระหวางพื้นที่รับน้ําที่
วิเคราะหไดกับขอมูลพื้นที่โครงการจากรายงาน (สํานักพัฒนาแหลงนํ้า 1, 2545; บริษัท ปญญา
คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท ซิกมาไฮโดรคอนซัลแตนท จํากัด, 2546) โครงการที่ใชเปน
ตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบมีจํานวน 20 โครงการ โดยแบงเปนโครงการฝายขนาดเล็ก 15 โครงการ
และโครงการอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 5 โครงการ 

ในกรณีของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่มีเพียงตําแหนงของคลองและทอสงนํ้า ไดทําการ
วิเคราะหโดยใชหลักการคลายกับการวิเคราะหขอบเขตโครงการของฝายและอางเก็บน้ําขนาดเล็ก   
แตเปลี่ยนจากการหาพื้นที่ที่อยูต่ํากวาที่ตั้งของโครงการ เปนการวิเคราะหเชิงพ้ืนทีเ่พ่ือหาบรเิวณที่
อยูต่ํากวาคลองสงนํ้า โดยใชคําส่ัง VIEWSHED ใน ArcGIS และกําหนดใหเห็นพื้นที่จากตําแหนง
ของคลองสงนํ้า ผลลัพธที่ไดเปนพื้นที่ที่มีโอกาสรับน้ําจากโครงการ สวนขอบเขตพื้นที่รับน้ําจริงได
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จากการวิเคราะหรวมกับระยะทางจากคลองชลประทาน โดยเลือกพื้นที่ที่อยูใกลกับคลองสงนํ้า
กอนจนกระทั่งไดพ้ืนที่ครบตามพื้นที่เปาหมาย ผลลัพธที่ไดจะนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน เพ่ือหาพื้นที่ปลูกพืชที่รับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาตอไป การตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก โดยเลือกทดสอบ
จํานวน 20 โครงการ 

พ้ืนที่ปลูกพืชฤดูแลงรวมทั้งพ้ืนที่ปลูกไมผล (ลําไย สม มะมวง ลิ้นจี่) โดยเฉพาะสวนไมผล
ขนาดกลางและขนาดใหญที่ปลูกเพ่ือการคาสวนใหญจะมีการจัดสรางระบบน้ําของตนเอง (ธวัชชัย 
และคณะ, 2547) และอยูนอกพื้นที่รับน้ําจากการวิเคราะหขางตน ไดจัดอยูในกลุมที่ไดรับน้ํา
ชลประทานจากการสูบน้ํา ซึ่งหมายความรวมถึงการสูบน้ําจากบอบาดาล บอน้ําตื้น บอน้ําในไรนา 
และแมนํ้าลําธาร ทั้งน้ีเน่ืองจากมีขอจํากัดในการรวบรวมขอมูลดังกลาว 

ผลการวิเคราะห 
พ้ืนที่ของโครงการชลประทานขนาดใหญในพื้นที่ศึกษารวมทั้งส้ินประมาณ 633,238 ไร 

พบวาในฤดูฝนปการเพาะปลูก พ.ศ. 2543 ทําการเพาะปลูกพืชประมาณ 486,610 ไร คิดเปน 77 
เปอรเซ็นตของพื้นที่โครงการ (ตารางที่ 8-2) ในฤดูแลง สามารถสงนํ้าเพื่อเพาะปลูกพืชครั้งที่สอง
และไมผลไดประมาณ 186,681 ไร คิดเปน 29 เปอรเซ็นตของพื้นที่โครงการ 

ตารางที่ 8-2 สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ 

พื้นที่เพาะปลูกพืช 
ปพ.ศ. 2543 (ไร) 

สัดสวน 
(รอยละ) ช่ือโครงการ 

พื้นที่ 
โครงการ 

(ไร) ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง 175,000 144,572 39,290 0.83 0.22 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมลาว 184,000 155,598 17,783 0.85 0.10 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง 174,238 103,773 70,208 0.60 0.40 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด 100,000 78,185 66,481 0.78 0.66 

รวมทั้งสิ้น 633,238 486,610 186,681 0.77 0.29 

อยางไรก็ตาม สัดสวนของพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงและชนิดของพืชที่ปลูกมีความแตกตางกัน
ในแตละโครงการ เชน โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง มีการจัดสรรน้ําชลประทานสวนใหญ
ใหแกขาวนาปรัง ถ่ัวเหลือง และหอมหัวใหญ รวมทั้งสงนํ้าใหการประปาเชียงใหมเพ่ือผลิต
นํ้าประปา สวนพื้นที่ตอนบนของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง ใชประโยชนในการปลูก
มะมวง พืชฤดูแลงที่ปลูก ไดแก ยาสูบและขาวนาปรัง เน่ืองจากศักยภาพในการสงนํ้าของแตละ
โครงการและความตองการใชนํ้าของพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน ทําใหผลิตภาพของที่ดิน
และประสิทธิภาพของการใชนํ้าในแตละพื้นที่แตกตางกัน 
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โครงการขนาดกลางที่มีขอบเขตโครงการชัดเจน จํานวน 26 โครงการ มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 459,400 ไร ทําการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนรอยละ 85 และในฤดูแลงรอยละ 35 พืชที่
เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญ ไดแก ขาวนาปรัง และถั่วเหลือง นอกจากนี้พบวาเกษตรกรที่ปลูก
ลําไยในโครงการฝายชลขันธพินิจ มีการสูบน้ําใตดินเพิ่มเติมจากน้ําที่ไดรับจากโครงการ 

โครงการชลประทานราษฎรที่เคยมีผูศึกษาไวแลว สามารถนําขอบเขตโครงการมา
วิเคราะหรวมกับพื้นที่เพาะปลูกพืชไดโดยตรง ตัวอยางรูปที่ 8-29 แสดงพื้นที่โครงขายของฝายใน
ลุมนํ้าแมวาง 

 
รูปที่ 8-29 พืน้ที่โครงการฝายขนาดเล็กบริเวณลุมน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม สรางจากวิทยานิพนธ                

ของเบญจภา (2546) 

ผลการตรวจสอบความถูกตองของวิธีการหาพื้นที่รับน้ําจากฝายและอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
จากพื้นที่ทดสอบจํานวน 20 โครงการ พบวาพื้นที่โครงการที่วิเคราะหมีความสอดคลองในเชิง
พ้ืนที่กับขอบเขตโครงการจริงประมาณรอยละ 80  รูปที่ 8-30 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบพื้นที่
รับน้ําที่ไดจากการวิเคราะห (พ้ืนที่สีเขียว) กับขอบเขตโครงการจากรายงาน (เสนสีมวง) ของ
โครงการฝายขุนปง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ ความไม
สมบูรณของขอมูลแนวคลองชลประทาน ซึ่งชวยในการวิเคราะหรูปแบบการสงนํ้าและรัศมีการสงนํ้า 
หรืออาจเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของการประมาณพื้นที่รับน้ําชลประทานจากแผนที่ภูมิ
ประเทศดังปรากฏในรายงาน (รูปที่ 8-30(ข)) 

ความคลาดเคลื่อนอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากกระบวนการวิเคราะห เน่ืองจากไดกําหนด
พ้ืนที่ที่มีโอกาสรับน้ําชลประทานเปนพื้นที่ที่อยูต่ํากวาจุดเริ่มตนสงนํ้า ทําใหมีพ้ืนที่ที่วิเคราะห
บางสวนอยูนอกแผนที่โครงการจริง (Commission error) หรือบางครั้งพ้ืนที่โครงการจริงอาจไมถูก
คัดเลือก (Omission error) รวมทั้งความคลาดเคลื่อนบางสวนที่เกิดจากแปลงขอมูลที่วิเคราะหใน
รูปแบบกริดเปนขอมูลสําหรับการแสดงผลแบบลายเสน 
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(ก) ขอบเขตพื้นที่จากการวิเคราะห   (ข) ขอบเขตพื้นที่โครงการฝายขุนปง 

รูปที่ 8-30 เปรียบเทียบขอบเขตพื้นที่โครงการที่ไดจากการวิเคราะหกับพื้นที่โครงการจริง 

พ้ืนที่การเกษตรในฤดูฝนปพ.ศ. 2543 ที่ไดรับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟามีประมาณ 
144,000 ไร สวนในฤดูแลงมีพ้ืนที่ประมาณ 52,000 ไร เพ่ือจายน้ําใหกับพื้นที่ปลูกลําไยเปนหลัก 
มีการบริหารจัดการโดยองคกรสวนทองถ่ิน ซึ่งจะตองจายคาไฟฟาในอัตราหนวยละ 60 สตางค 
ผลการตรวจสอบความถูกตองพบวาขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากโครงการมีความสอดคลองกันโดย
เฉลี่ยรอยละ 72 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ตัวอยางในรูปที่ 8-31 เปนการเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานหลวง ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  
(ก) ขอบเขตพื้นที่จากการวิเคราะห (ข) ขอบเขตพื้นที่โครงการสูบน้ํา 

รูปที่ 8-31 เปรียบเทียบขอบเขตพื้นที่โครงการที่ไดจากการวิเคราะหกับพื้นที่โครงการจริง                            
ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานหลวง ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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พ้ืนที่ชลประทานที่อยูนอกเหนือการวิเคราะหขางตน (รูปที่ 8-32) ไดแก พ้ืนที่ปลูกพืชฤดู
แลงและพื้นที่ปลูกไมผล (ชาญชัย และคณะ, 2548) โดยในพื้นที่ไมผลที่ใชนํ้าชลประทานไดจาก
การวิเคราะหรวมกับขอมูลบอน้ําบาดาลและสวนไมผลตัวอยางที่ไดจากการสํารวจภาคสนามของ 
ธวัชชัยและคณะ (2547) ซึ่งหากพื้นที่ดังกลาวอยูนอกพื้นที่ของโครงการขนาดใหญ กลาง เล็ก และ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่วิเคราะหในขางตน จะจัดใหอยูในกลุมที่ไดรับน้ําจากการสูบน้ําจาก
แหลงนํ้าอื่น 

 
รูปที่ 8-32 พืน้ที่ปลูกพืชฤดูแลงและไมผลนอกเขตโครงการชลประทาน อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรที่นํามาวิเคราะหโดยการซอนทับกับขอบเขต
โครงการชลประทาน สามารถออกแบบความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งสองไดดังรูปที่ 
8-33 เพ่ือระบุประเภทของแหลงนํ้าที่ใชสําหรับการเพาะปลูกในแตละพื้นที่ 

 
รูปที่ 8-33 แผนภาพ UML เชื่อมโยงแหลงน้ําและพื้นที่เพาะปลูก 
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รูปที่ 8-34 และรูปที่ 8-35 แสดงตัวอยางของผลลัพธการเชื่อมโยงขอมูล แบงตามประเภท
ของแหลงนํ้า 2 ประเภทตามตนทุนการใชนํ้าคือการสงนํ้าตามแรงโนมถวงและการสูบน้ํา โดยที่
การสูบน้ําไดแยกออกเปนการสูบน้ําดวยไฟฟาในพื้นที่โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาและการสูบน้ําจาก
แหลงนํ้าทั้งผิวดินและใตดินที่เกษตรกรสูบน้ําใชเอง 

 
รูปที่ 8-34 การจําแนกประเภทของแหลงน้ําเพื่อเพาะปลูก 

 
รูปที่ 8-35 ตารางความสัมพันธระหวางการใชท่ีดินกับแหลงน้ําเพื่อการชลประทาน 

การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่เพาะปลูกพืชกับแหลงนํ้าในระบบภูมิสารสนเทศ 
ทําใหเห็นภาพของการใชประโยชนจากน้ําชลประทานแตละแหลงไดเปนอยางดี การวิเคราะห
สามารถทําไดสะดวกโดยอาศัยการซอนทับพื้นที่โครงการชลประทานกับขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินหากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าแตละแหลงมีพ้ืนที่รับน้ําที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงพ้ืนที่
รับน้ําของโครงการขนาดเล็กเทาที่ปรากฏในรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณ  
โดยเฉพาะโครงการที่กอสรางเสร็จแลวมาเปนเวลานาน การกําหนดขอบเขตพื้นที่รับน้ําของแตละ
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โครงการโดยใชแผนที่แบบที่เคยปฏิบัติจะใชเวลานาน บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางพื้นที่เพาะปลูกในระบบภูมิสารสนเทศโดยอาศัยแบบจําลองขอมูลภูมิประเทศเชิง
ตัวเลข โครงขายลําน้ํา ขอบเขตลุมนํ้า และพื้นที่รับน้ําตามรายงานของโครงการชลประทาน ผล
การวิเคราะหทําใหทราบวาพื้นที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่ศึกษารับน้ํามาจากแหลงนํ้าประเภทใด ซึ่ง
จะเปนขอมูลที่มีความจําเปนตอการวิเคราะหผลิตภาพของการใชนํ้าเพื่อการเกษตรของแตละพื้นที่
ในเชิงเศรษฐศาสตร อันจะนําไปสูการสรางระบบสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

สรุป 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศระบบชลประทานในรายงานนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายาม

ในการออกแบบและรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับระบบชลประทานในพื้นที่ศึกษาจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย และลําพูน ไดแก โครงการชลประทานหลวงและราษฎร โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา และบอน้ําบาดาล ทั้งในรูปของแผนที่และรายงานใหเปนขอมูลเชิงวัตถุ ซึ่งมีความสัมพันธ
กันระหวางชั้นขอมูล และมีสวนควบคุมความถูกตองของการนําเขาขอมูลอรรถาธิบาย ทั้งน้ีเพ่ือ
รวบรวมขอมูลแหลงนํ้าชลประทานที่ไดรับการจัดเก็บในหลายองคกรใหอยูในฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศเดียวกันในรูปแบบขอมูลเชิงวัตถุ รวมถึงการสรางความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ในรูปของ
เครือขายสงนํ้าชลประทาน เพ่ือใชในระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และการบริการ (รสทก.) รวมถึงการวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอื่นตามเงื่อนไขตางๆ ตอไป 

นอกจากนี้การประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพในการใชนํ้าชลประทานในระดับ
โครงการ ยังตองการขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและขอบเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานของแตละประเภท
แหลงนํ้า เน่ืองจากตนทุนการสงนํ้าของโครงการแตละประเภทไมเทากัน ถึงแมวาขอมูลขอบเขต
พ้ืนที่รับน้ําของโครงการแตละประเภทไมสมบูรณพอที่จะใชวิธีนําเขาจากแผนที่ได การวิเคราะห
เชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิสารสนเทศโดยอาศัยตําแหนงของโครงการชลประทาน แนวคลองสงนํ้า 
รวมกับระดับความสูงของพื้นที่ เครือขายลุมนํ้า และพื้นที่เพาะปลูกพืช สามารถชวยใหในการ
จัดทําขอบเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติไดเปนอยางดี มีความถูกตองประมาณ   
รอยละ 80 ขอมูลความเชื่อมโยงระหวางแหลงนํ้าและพื้นที่รับน้ําชลประทานที่ได นอกจากจะ
นําไปใชประโยชนในการประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพของโครงการชลประทานขนาดตางๆ 
แลว ยังสามารถนําไปใชประโยชนรวมกับขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นเพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอไป 
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ระบบประเมินผลิตภาพของน้ําชลประทานเชิงพื้นที ่

วัฒนา พัฒนถาวร1  และ  เมธี เอกะสิงห 2 

บทนํา  
เปาหมายหลักของการกอสรางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร คือ การยกระดับรายได

ของเกษตรกร โดยลดขอจํากัดดานการขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูก ทําใหภารกิจหลักของ
เจาหนาที่ประจําโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง คือ การจัดสรรน้ําใหแกพ้ืนที่
เพาะปลูกในปริมาณและชวงเวลาที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกรอยางทั่วถึง 
นอกเหนือจากการทํานุบํารุงรักษาระบบโครงสรางและอาคารตางๆ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ   
งานดานการวางแผนการจัดสรรน้ํามีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งปริมาณน้ําตนทุน การใช
ที่ดินเพื่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศและคุณสมบัติของดิน และมีการคํานวณที่คอนขางมาก 
อยางไรก็ตาม รูปแบบและวิธีการดําเนินงานของแตละโครงการมีลักษณะที่คลายคลึงกัน ทําใหมี
การเริ่มนําระบบสารสนเทศมาใชสําหรับจัดเก็บ วิเคราะห วางแผน ติดตามและประเมินผล อยาง
หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน (ภารดา, 2542; Mateos et al., 2002; อังกูร, 2546) 

แมวางานวิจัยสวนใหญไดมุงเนนการวางแผนการจัดสรรน้ําเปนหลัก โดยอาศัยเทคนิค
วิธีการตางๆ ไดแก แบบจําลองความตองการน้ําของพืช (Smith, 1992) แบบจําลองเชิงเสนตรง 
(นันดา, 2535; Donkwa, 1997) แบบจําลองพันธุกรรม (Kuo et al., 2000; Bhaktikul, 2001) 
แบบจําลองโดยเกณฑแบบฟซซี (ภาณุวัฒนและเอกสิทธ์ิ, 2546) หรือเครื่องมืออื่นๆ มาใชสําหรับ
วางแผนการจัดสรรน้ําอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด แตงานวิจัยสวนใหญยังขาดการ
เชื่อมโยงขอมูลชลประทานกับขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นในระบบภูมิสารสนเทศ ใหสามารถระบุปญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การประเมินผลการดําเนินงานจัดสรรน้ํายังมีนอย      
ไมสมบูรณ และขาดการพัฒนาใหอยูในรูปแบบที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน งานวิจัยในสวนนี้จึงมุงที่จะพัฒนาระบบสําหรับประเมินผลดานประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของโครงการชลประทานที่ผานมา ในรูปของผลิตภาพของการใชนํ้า (Molden, 1997)
จากการเปรียบเทียบทั้งในระดับโครงการและโซนสงนํ้าของโครงการชลประทานขนาดใหญและ
ขนาดกลางบางโครงการ ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย เพ่ือชี้ใหเห็นถึง
สถานการณของการจัดสรรน้ําที่สะทอนจากมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร อันจะเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการวางแผนการจัดสรรน้ํา โดยเฉพาะในฤดูแลง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ทั้งน้ี
ไดทําการวิเคราะหขอมูลในปพ.ศ.2543 และปพ.ศ.2531 รวมทั้งไดพัฒนาระบบจําลองสถานการณ 

                                                  
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สําหรับการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ตนทุนการผลิต ราคาสินคา และ
ปริมาณน้ําตนทุนตอความตองการและผลิตภาพของการใชนํ้า เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

หลักการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การประเมินความตองการน้ํา 
การดําเนินงานจัดสรรน้ําของโครงการชลประทานแตละแหง จําเปนตองทราบถึงชวงเวลา 

ปริมาณในการสงนํ้า และพื้นที่รับน้ํา ซึ่งโดยปกติฝายจัดสรรน้ําจะทําการประเมินจากความ
ตองการใชนํ้าภายในโครงการกอน โดยเฉพาะการประเมินความตองการน้ําเพื่อการเกษตรจาก
การเพาะปลูกพืชในพื้นที่สงนํ้าชลประทานและขอมูลการสงนํ้าในปที่ผานมา อยางไรก็ตาม
โครงการชลประทานขนาดใหญในพื้นที่ศึกษา ไดแก โครงการฯ แมแตง และแมกวง จะตอง
คํานึงถึงความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคดวย เน่ืองจากจะตองสงนํ้าใหกับสํานักงาน
ประปาเชียงใหมเพ่ือผลิตน้ําประปาใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและพื้นที่ขางเคียง 

พ้ืนที่ภายในโครงการชลประทานมีความหลากหลายของชนิดพืชที่เกษตรกรเพาะปลูก ทํา
ใหพ้ืนที่แตละแหงมีความตองการน้ําแตกตางกัน การคํานวณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด 
ดําเนินงานโดยสถานีทดลองการใชนํ้าชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งมีงานวิจัยดานการใชนํ้าของ
พืชในภาคสนาม เพ่ือหาปริมาณการใชนํ้าของพืชบนพื้นฐานของคาการคายระเหยน้ําของพืชอางอิง 
(Reference evapotranspiration, ETO) และคาสัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช (Crop coefficient, KC) 
โดยคาการคายระเหยน้ําของพืชอางอิงเปนคาในเชิงอุดมคติของปริมาณการใชนํ้าของหญาที่ปลูกใน
สภาพที่มีนํ้าและธาตุอาหารอุดมสมบูรณ รวมถึงปราศจากโรคและแมลงรบกวน ขึ้นปกคลุมดินเต็ม
พ้ืนที่ ไดรับการดูแลโดยตัดใหส้ัน ถือเปนศักยภาพการใชนํ้าสูงสุดของหญา ซึ่งผลการวิจัยพบวาคา
ดังกลาวนี้มีความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศบริเวณแปลงทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
ปจจุบันสมการที่เปนถือเปนมาตรฐานสําหรับการคํานวณความตองการน้ําของพืชอางอิงคือสมการ 
FAO Penman-Monteith ที่เสนอโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Allen et al., 
1998) ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกพ้ืนที่ 

คาสัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืชเปนคาที่เกิดจากการเปรียบเทียบปริมาณความตองการ
นํ้าของพืชแตละชนิดกับพืชอางอิงในชวงระยะเวลาตางๆ เชน ในแตละสัปดาห หรือในแตละชวง
การเจริญเติบโตของพืช (Allen et al., 1998; สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา, 2548) คาดังกลาวนี้
เปนคาที่ไดจากการเก็บขอมูลในแปลงทดลอง ดังน้ันปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด 
(Crop evapotranspiration, ETC) จะหาไดจากผลคูณของคาการคายระเหยน้ําอางอิงกับคา
สัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืชแตละชนิดดังสมการที่ (9-1) 

COC KETET ×=       (9-1) 
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เม่ือ ETC คือ ปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด (มม.), ETO คือ คาการคาย
ระเหยน้ําของพืชอางอิง (มม.) และ KC คือ คาสัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช 

วิธีการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในรายงานวิจัยสวนใหญ ใชการ
ประเมินจากผลคูณของปริมาณความตองการน้ําของประชากรของแตละคนในหนึ่งวันกับจํานวน
ประชากรในพื้นที่ศึกษา ซึ่งในการศึกษาไดแบงความตองการน้ําดังกลาวออกเปน 2 ประเภท คือ 
ความตองการน้ําในเขตเมืองและในชนบท พบวาประชากรในเขตเมืองมีอัตราการใชนํ้าโดยเฉลี่ย 
300 ลิตร/คน/วัน (สุภลักษณ และคณะ, 2546) สวนประชากรในเขตชนบทนั้นกรมอนามัยกําหนด 
ใหมีอัตราการใชนํ้าเฉลี่ย 50 ลิตร/คน/วัน (สุธีราพร และคณะ, 2545) 

อยางไรก็ตาม ความตองการน้ําของพืชที่คํานวณไดเปนปริมาณการใชนํ้าของตนพืช แต
ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจากปากคลองสงนํ้าสายใหญ จะตองพิจารณารวมกับประสิทธิภาพ
ชลประทาน ซึ่งโดยปกติระหวางเสนทางการสงนํ้าจะเกิดการสูญเสียปริมาณนํ้าบางสวน อัน
เน่ืองมาจากการระเหยและการรั่วซึมของคลองโดยเฉพาะคลองสงนํ้าที่เปนคลองดิน รวมถึงความ
แตกตางกันของรูปแบบการใหนํ้าแกพืชของเกษตรกร ประกอบกับในชวงฤดูฝน หากพืชไดรับ
นํ้าฝนเพียงพอแลวหรือดินยังมีสภาพเปยกชื้นอยู เกษตรกรไมมีความจําเปนตองใชนํ้าชลประทาน 
ปริมาณน้ําที่ตองสงจากหัวงานสามารถหาไดจากสมการที่ (9-2) (Tingsanchali and Suiadee, 2002) 

Eff

EffC

I
RET

IWR
−

=        (9-2) 

เม่ือ IWR คือ ความตองการน้ําชลประทาน (ลบ.ม.), ETC คือ ปริมาณความตองการน้ํา
ของพืชแตละชนิด (มม.), REff คือ ปริมาณน้ําฝนที่เปนประโยชนตอพืช (มม.) และ IEff คือ คา
ประสิทธิภาพชลประทาน 

ผลกระทบของการขาดน้ําตอผลผลิตพืช 
นํ้าเปนปจจัยหนึ่งที่จําเปนตอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช หากพืชขาดน้ํายอม

สงผลตอกระบวนการตางๆ โดยเฉพาะกระบวนการสรางผลผลิต ในรายงานของ Doorenbos and 
Kassam (1979) ไดเสนอความสัมพันธระหวางการใชนํ้าของพืชกับผลผลิตในรูปของสมการเสนตรง 
(สมการที่ (9-3)) 
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เม่ือ Ya คือ ผลผลิตที่ไดรับจริง (กก.), Ym คือ ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของพืช (กก.),  
Ky คือ สัมประสิทธ์ิการตอบสนองของผลผลิตพืช, ETc adj คือ ปริมาณการใชนํ้าของพืช (มม.) และ 
ETc คือ ความตองการน้ําของพืช (มม.) 
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การประเมินผลิตภาพของน้ํา 
ผลิตภาพของน้ํา (Water productivity) เปนดัชนีตัวหนึ่งที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบชลประทาน (Ahmad et al., 2004) สถาบันจัดการน้ํานานาชาติ (International Water 
Management Institute, IWMI) ไดเสนอแนวคิดดานการประเมินประสิทธิภาพของการใชนํ้าในรูป
ผลิตภาพของน้ํา ซึ่งคํานวณไดจากสัดสวนของมูลคาผลผลิตทางการเกษตรตอปริมาณน้ําที่ใช ดัง
สมการที่ (9-4) ตัวชี้วัดดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการใชนํ้าเพื่อการผลิตทางดาน
การเกษตรในภาวะที่ปญหาการขาดแคลนน้ําทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชนํ้าในพื้นที่ที่มีผลิตภาพของน้ําต่ํา นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวคิดเรื่องของการ
จัดทําบัญชีนํ้า (Water accounting) ในรูปของแผนภูมิแสดงที่ใหเห็นผังการไหลของน้ําตั้งแตเขา
มาในระบบ ไปยังแหลงตางๆ จนกระทั่งออกจากระบบ โดยเนนถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชนํ้า
ของแตละกิจกรรม การกักเก็บน้ําไวใชในระบบสําหรับอนาคต ตลอดจนการสูญเสียน้ําไปดวย
สาเหตุตางๆ (Molden, 1997; Droogers and Kite, 2001) 

InflowNet
tyProductivityproductiviWater =     (9-4) 

เม่ือ Water productivity คือ ผลิตภาพของน้ํา (บาท/ลบ.ม.) Productivity คือ ผลผลิต
ทางการเกษตร (บาท) และ Net inflow คือ ปริมาณน้ําที่วัดจากปากคลองสงนํ้า (ลบ.ม.) 

การใชระบบภูมิสารสนเทศในงานชลประทาน 
ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการชลประทานมีความหลากหลายทั้งชนิดของพืชที่ปลูก 

สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จึงตองการ
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดการที่เหมาะสม (Todorovic and Steduto, 
2003) งานวิจัยของ Boken (2004) ไดแสดงใหเห็นถึงการใชเทคนิคการประมาณคาเชิงพ้ืนที่
รวมกับการเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อหาความตองการน้ําในแตละโซนการใชนํ้า นอกจากนี้ Li et al. 
(2003) ไดรวมกันพัฒนาเครื่องมือสําหรับคํานวณศักยภาพการคายระเหยของน้ําเชิงพ้ืนที่ดวย
วิธีการตางๆ ที่สามารถทํางานรวมกับโปรแกรม ArcGIS โดยใชขอมูลจากสถานีตรวจวัด
ภูมิอากาศและแผนที่การใชที่ดิน ผลลัพธที่ไดถูกนํามาแสดงในรูปแบบกริด ในขณะที่งานวิจัยของ 
Rowshon et al. (2003) และ Fortes et al. (2005) ไดนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมในระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการตารางสงนํ้าชลประทานในแตละพื้นที่ ณ ชวงเวลาตางๆ โดยคํานวณ
ความตองการน้ําชลประทานจากสมการสมดุลของน้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก แลวแสดงผลความ
ตองการน้ําในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ 
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วิธีการศึกษา 

การพัฒนาระบบประเมินผลิตภาพของน้ําชลประทานเชิงพื้นที่ (WaterPro) 
ระบบประเมินผลิตภาพของน้ําเชิงพ้ืนที่ในเขตชลประทานไดพัฒนาขึ้นโดยใชภาษา Visual 

Basic เวอรชัน 6 ในรูปของไฟล Dynamic link library (.dll) เพ่ือเปนโปรแกรมเสริมสําหรับทํางาน
รวมกับโปรแกรม ArcView เวอรชัน 9 (ESRI, 2004) ซึ่งไดรับการออกแบบในรูปของโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object oriented design) ที่เรียกวา ArcObjects (Chang, 2004) โดยแถบเครื่องมือ (Toolbar) 
ที่พัฒนาขึ้นมีเมนูและหนาตางโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย เพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศกับสวนประมวลผลตางๆ ภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบดวยโครงการชลประทานขนาด
ใหญและขนาดกลางจํานวน 5 แหง ไดแก โครงการฯ แมแตง แมกวง แมแฝก-แมงัด แมลาว และ
ฝายชลขันธพินิจ 

การคํานวณความตองการน้ําของโครงการชลประทานใชขอมูลการใชประโยชนที่ดินป 
พ.ศ. 2543 และขอมูลภูมิอากาศรายสัปดาห สําหรับปริมาณการใชนํ้าในแตละพื้นที่อางอิงจาก
ขอมูลปริมาณน้ําตนทุนจากปากคลองสงนํ้า ผลลัพธจากการคํานวณจะถูกจัดเก็บและแสดงผลการ
กระจายตัวของความตองการน้ําเชิงพ้ืนที่พรอมทั้งสรุปขอมูลในรูปของตารางตามประเภทตางๆ 
เชน ตามการใชประโยชนที่ดิน หรือตามโซนสงนํ้า เปนตน ในสวนของการประเมินผลิตภาพน้ํา 
ไดเชื่อมโยงพื้นที่เพาะปลูกกับขอมูลผลผลิตพืชที่ไดจากการประเมินคุณภาพที่ดินเชิงเศรษฐกิจ
ตามศักยภาพของพื้นที่ในเขตชลประทานโดยไมมีขอจํากัดเรื่องน้ํา (เฉลิมพล และคณะ, 2548) 
ผลลัพธที่ไดจะถูกบันทึกสําหรับใชแสดงผลเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งการสรุปขอมูล ผลลัพธดังกลาว
นอกจากจะใชเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําภายในพื้นที่โครงการฯ แลว ยังสามารถใชสําหรับ
เปรียบเทียบระหวางโครงการฯ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชนํ้าชลประทาน พรอมทั้ง
ประเมินโอกาสและแนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพของการใชนํ้าของโครงการชลประทานให
สูงขึ้นตอไปในอนาคต 

การสรางหนวยจําลองแผนที่ 
ระบบฯ ไดออกแบบใหทํางานบนพื้นฐานของขอมูลเชิงพ้ืนที่รูปแบบเวกเตอร (Vector 

data format) โดยอาศัยหนวยแผนที่ของที่ดิน (Land Mapping Units, LMU) เปนตัวแทนของแต
ละหนวยการผลิตพืชในพื้นที่ศึกษา แตละ LMU มีองคประกอบของขอมูลดานชลประทาน การใช
ที่ดิน กลุมชุดดิน และเขตภูมิอากาศ ที่สรางจากการนําชั้นขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหโดยการ
ซอนทับ แลวขจัดพื้นที่ที่มีขนาดเล็กออก ซึ่งหนวยแผนที่ดินที่ไดน้ีจะเปนหนวยแผนที่ดินเดียวกัน
กับที่ใชในระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกันไดโดยตรง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากระบบฯ ไดออกแบบใหสามารถเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตได จึงตองทําการซอนทับกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินปพ.ศ.2531 
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินที่ไดสรางขึ้นนี้ จะเปนชั้นขอมูลหลักของฐานขอมูลการ
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ประเมินผลิตภาพน้ําชลประทาน สําหรับเชื่อมโยงความสัมพันธกับตารางอื่นๆ ที่จัดเก็บ
รายละเอียดขอมูลแตละประเภท รวมทั้งผลลัพธที่ไดจากการประเมินตอไป 

การเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําของป พ.ศ. 2531 กับ 2543 
การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบผลิตภาพของการใชนํ้าในแตละโครงการฯ ในอดีต (ป

พ.ศ. 2531) กับขอมูลในปพ.ศ. 2543 จะทําใหทราบวาระบบการเพาะปลูกพืชและปริมาณน้ําตนทุน
โดยเฉพาะผลิตภาพของน้ําในชวงสิบปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไมอยางไร เพ่ือ
คนหาพื้นที่ที่มีการใชนํ้าเพิ่มขึ้นหรือพื้นที่ที่กําลังมีปญหาเรื่องการใชนํ้า อันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการจัดสรรน้ํา สําหรับหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป นอกจากนี้ผล
การวิเคราะหยังแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความตองการใชนํ้าในอนาคต 

การสรางสถานการณจําลอง 
เน่ืองจากปจจัยแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรลวนมีอิทธิพลตอการผลิตพืชของ

เกษตรกร ไมวาจะเปนนโยบายของรัฐบาล การสงเสริมจากภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลง
ของราคาปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต รวมถึงการบริหารจัดการปริมาณน้ําตนทุนที่เจาหนาที่
จัดสรรน้ําตองวางแผนและติดตามอยูตลอดเวลา สวนของการจําลองสถานการณในระบบประเมิน
ผลิตภาพของน้ําจึงไดออกแบบใหผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลิตภาพของ 
การใชนํ้า อันไดแก ระบบการผลิตพืชในพื้นที่โครงการ ปริมาณน้ําตนทุนที่คาดวาจะไดรับ       
กลยุทธการจัดสรรน้ําในแตละโซนสงนํ้า ตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงในรูปของ
รอยละ เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2543 โดยปริมาณนํ้าที่เปลี่ยนแปลงจะสงผลตอผลผลิตที่คาดวาจะ
ไดรับ ผลลัพธที่ไดจากการปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆ จะทําใหผูใชสามารถทดสอบ เปรียบเทียบ และ
ประเมินผลจากสถานการณสมมติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือชวยใหมีการบริหารจัดการน้ําได
อยางเหมาะสม 

ผลการศึกษา 

การออกแบบระบบ 
องคประกอบของระบบ WaterPro มี 3 สวนหลัก (รูปที่ 9-1) คือ (1) ฐานขอมูลภูมิสาร 

สนเทศสําหรับการประเมินผลผลิตภาพของน้ํา รวมทั้งชั้นขอมูลอางอิงและตารางเชื่อมโยงตางๆ 
(2) สวนการวิเคราะหและประเมินผลความตองการและผลิตภาพของน้ํา รวมทั้งการจําลอง
สถานการณ และ (3) สวนของการแสดงผลขอมูลที่ไดจากการประเมินในรูปแบบกราฟ แผนที่ 
และตารางสรุป 
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รูปที่ 9-1 องคประกอบของระบบประเมินผลิตภาพของน้ําชลประทานเชิงพื้นที่ (WaterPro) 

ความสามารถของระบบ 
ระบบฯ ไดออกแบบใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ศึกษาทั้งในระดับโครงการชลประทานและ

ระดับโซนสงนํ้า โดยสามารถแสดงขอมูลพื้นฐานตางๆ ของโครงการชลประทาน การใชประโยชน
ที่ดินและเขตภูมิอากาศ  วิเคราะหและประเมินผลความตองการน้ําและผลิตภาพของน้ําในพื้นที่
ศึกษา รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหระหวางปพ.ศ. 2531 กับ 2543 ในสวนการจําลอง
สถานการณไดออกแบบใหผูใชสามารถวิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือปริมาณ
นํ้าตนทุน รวมทั้งตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตที่มีผลตอความตองการน้ําและผลิตภาพของน้ํา
ในอนาคต 

การออกแบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศใน WaterPro อยูในรูปของ Personal Geodatabase โดย

ออกแบบโครงสรางและความสัมพันธของขอมูลดังแผนภาพ Unified Modeling Language (UML) 
ในรูปที่ 9-2 ซึ่งสามารถแบงขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลตาราง
ความสัมพันธ ขอมูลเชิงพ้ืนที่พ้ืนฐานคือชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดิน (LMU) ซึ่งอยูในรูปของรูป
เหลี่ยมปด (Polygon)  มีเขตขอมูลหลักสําหรับเชื่อมโยงหนวยแผนที่กับตารางขอมูลอื่นๆ ไดแก 
ตารางสัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช (tblCrpCoeff) เก็บขอมูลคาความตองการน้ําในแตละสัปดาห 
ตารางขอมูลเขตภูมิอากาศรายสัปดาห (tblClzWeekly) ประกอบดวยปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ
สูงสุด-ต่ําสุด คาสุริยะรังสี ความเร็วลม และการคายระเหยน้ําอางอิง ตารางการสงนํ้าตนทุนราย
สัปดาห (tblIrrSupply) ที่วัดจากปากคลองสงนํ้าสายใหญและคลองซอย และตารางการประเมิน
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ (tblEconSuit) ของแตละพืช ซึ่งไดจากระบบประเมินความเหมาะสม
ที่ดินเชิงเศรษฐกิจของแตละพืช จัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ราคาผลผลิต รายได
สุทธิ และผลตอบแทนสุทธิ ดังแสดงโครงสรางความสัมพันธในรูปที่ 9-2 
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รูปที่ 9-2 โครงสรางความสัมพันธในฐานขอมูลผลิตภาพของน้ํา 

การใชงาน WaterPro 
ผูใชสามารถเรียกใชงานระบบ WaterPro ผานแถบเครื่องมือ (WaterPro toolbar) ประกอบ 

ดวย 4 เมนู คือ เมนูเลือกพื้นที่ศึกษา แสดงขอมูลพื้นฐาน ผลิตภาพของน้ํา และวิเคราะห
สถานการณ ตามโครงสรางของระบบเมนูหลักและเมนูยอยในรูปที่ 9-3 

 
รูปที่ 9-3 แถบเครื่องมือระบบประเมินผลิตภาพของน้ําชลประทานเชิงพื้นที่ (WaterPro) 
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การเลือกพื้นที่ศึกษา 
ผูใชสามารถเลือกพื้นที่โครงการชลประทาน ผานเมนู “เลือกพื้นที่ศึกษา” จาก 5 

โครงการ คือ โครงการฯ แมแตง แมแฝก-แมงัด แมกวง แมลาว และฝายชลขันธพินิจ ตามขนาด
ของโครงการ ทั้งในระดับโครงการและโซนสงนํ้า เม่ือผูใช “ตกลง” เลือกพื้นที่โครงการฯ ที่ตองการ
แลว ระบบจะทําการสืบคนชั้นขอมูลที่เลือก แลวแสดงผลในรูปของชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดิน ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 9-4 ซึ่งแสดงผลการเลือกพื้นที่โครงการชลประทานแมแตง 

 
รูปที่ 9-4 การเลือกพื้นที่ศึกษา โครงการชลประทานแมแตง 

ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
เมนูหลัก “แสดงขอมูลพื้นฐาน” ใชสําหรับสืบคนและแสดงรายละเอียดทั่วไปของ

โครงการฯ ประกอบดวย 3 เมนูยอย ไดแก เมนูยอย “โครงสรางและปริมาณน้ําชลประทาน” 
เมนูยอย “การใชประโยชนท่ีดิน” และเมนูยอย “เขตภูมิอากาศ” (รูปที่ 9-3) 

เม่ือผูใชเลือกเมนูยอย  “โครงสรางและปริมาณน้ําชลประทาน” ระบบจะแสดง
หนาตางสําหรับแสดงขอมูลดานการชลประทาน (รูปที่ 9-5) แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนการ
แสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่และกราฟปริมาณน้ําตนทุน โดยขอมูลเชิงพ้ืนที่แบงออกเปน 5 ชั้นขอมูล 
คือ ขอมูลที่ตั้งโครงการ ขอบเขตโครงการ ขอบเขตโซนสงนํ้า คลองชลประทาน และอาคาร
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ชลประทาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการกอสรางระบบสงนํ้าภายในพื้นที่โครงการฯ ใน
สวนของปริมาณน้ําตนทุน จะแสดงปริมาณน้ําชลประทานรายสัปดาหที่สงจากหัวงานในชวง  5 ป 
ยอนหลัง (พ.ศ. 2543-2547) พรอมทั้งคาเฉลี่ยของชวงระยะเวลาดังกลาว ในรูปของกราฟเชิงเสน 
จากรูปแสดงใหเห็นถึงการจัดสรรน้ําในโครงการฯ แมแตง ที่มีการแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงการ
เพาะปลูกในฤดูฝน (มิถุนายน-พฤศจิกายน) และการสงนํ้าสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง 
(ธันวาคม-เมษายน) สวนในชวงเดือนพฤษภาคม โครงการฯ ยังคงมีการสงนํ้าแตไมมากนัก
สําหรับใชในการผลิตน้ําประปา 

 
รูปที่ 9-5 หนาตางและการแสดงผลขอมูลพื้นฐานของโครงการชลประทาน 

หนาตางของเมนูยอย  “การใชประโยชนท่ีดิน” แบงออกเปน 3 สวนคือ “กรอบแผนที่
การใชที่ดิน ป 2543” “กรอบสืบคนการใชที่ดิน” และ “กรอบรูปแบบการใชที่ดิน” (รูปที่ 9-6) 

ภายในกรอบ “แผนที่การใชที่ดิน ป 2543” ผูใชสามารถเลือกแสดงแผนที่ ซึ่งแบงออกเปน 
3 ประเภทตามชวงการเพาะปลูก คือ แผนที่การใชที่ดินทั้งป แผนที่การใชที่ดินฤดูฝน และแผนที่
การใชที่ดินฤดูแลง ตัวอยางการเลือกแสดงแผนที่การใชประโยชที่ดินทั้งปของโครงการฯ แมแตง 
แสดงดังรูปที่ 9-7 
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รูปที่ 9-6 หนาตางการแสดงผลและสืบคนขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

 
รูปที่ 9-7 ผลการสืบคนขอมูลการใชท่ีดินภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 
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กรอบ “สืบคนการใชที่ดิน” ใชสําหรับคนหาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่สนใจตามเงื่อนไข
ที่ผูใชกําหนด โดยแบงเปนการสืบคนการใชที่ดินในฤดูฝนและการใชที่ดินในฤดูแลง โดยตัวอยาง
ในรูปที่ 9-6 แสดงวิธีการคนหาพื้นที่ของระบบปลูกพืชขาวนาปตามดวยถั่วเหลืองในพื้นที่
โครงการฯ แมแตง หลังจากที่ผูใชเลือกปุม “แสดงผลการสืบคน” ระบบจะแสดงผลลัพธจากการ
คนหาตามเงื่อนไขโดยสรางเสนกรอบสีฟารอบบริเวณพ้ืนที่ที่คนพบ (รูปที่ 9-7) 

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชที่ดินในพื้นที่โครงการฯ แสดงอยูในรูปของปฏิทินการ
เพาะปลูกพืช ภายในกรอบ “รูปแบบการใชที่ดิน” เพ่ือใหผูใชทราบถึงวันที่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูก 
ระยะเวลาในการเพาะปลูก และวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของแตระบบการใชที่ดิน ในรูปที่ 9-6 แสดง
ปฏิทินการเพาะปลูกของระบบขาวนาป+ถ่ัวเหลือง นอกจากนี้ในสวนลางสุดของหนาตาง “การใช
ประโยชนที่ดิน” จะมีปุม “คาสัมประสิทธ์ิความตองการน้ํา” สําหรับแสดงคาสัมประสิทธ์ิในแตละ
ชวงการเจริญเติบโตของพืชที่ไดจากตาราง tblCrpCoeff ในรูปของตารางและกราฟ (รูปที่ 9-8) 

 
รูปที่ 9-8 สัมประสิทธิ์ความตองการน้ําของถั่วเหลือง 

ขอมูลภูมิอากาศภายในพื้นที่ โครงการสามารถสืบคนไดจากเมนูยอย  “เขต
ภูมิอากาศ” โดยหนาตางในรูปที่ 9-9 แบงการแสดงผลออกเปน 2 สวน คือ กรอบการแสดงผลใน
รูปของแผนที่ (“แผนที่เขตภูมิอากาศ”) และกรอบการแสดงผลในรูปของตาราง (“ขอมูลภูมิอากาศ
รายสัปดาห”) ขอมูลแผนที่เขตภูมิอากาศแบงออกเปน 2 ชวงตามระบบการปลูกพืช คือ เขต
ภูมิอากาศของชวงฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) และชวงฤดูแลง (ม.ค.-มิ.ย.) ตัวอยางแสดงเขตภูมิอากาศ
ของโครงการฯ แมแตง ในฤดูฝน แบงออกเปน 3 เขตภูมิอากาศ สวนรายละเอียดของขอมูล
ภูมิอากาศรายสัปดาหในแตละโซน สามารถสืบคนไดจากกรอบ “ขอมูลภูมิอากาศรายสัปดาห” ที่
อยูทางดานลาง ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด (องศา
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เซลเซียส) คารังสีอาทิตย (เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน) และการคายระเหยน้ําของพืชอางอิง 
(มิลลิเมตร) ตามชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเขตภูมิอากาศ ซึ่งไดจัดเก็บไวในตารางขอมูลเขต
ภูมิอากาศ (tblClzWeekly) 

 
รูปที่ 9-9 หนาตางและการแสดงผลขอมูลเขตภูมิอากาศภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 

การประเมินผลิตภาพของน้ํา 
ภายใตเมนู “ผลิตภาพของน้ํา” แบงออกเปน 2 กลุม คือ การประเมินในป พ.ศ. 2543 และ

การเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางป พ.ศ. 2531 กับ 2543 โดยในแตละกลุมแบงออกเปน 2 
เมนูยอยคือ การวิเคราะห “ความตองการน้ํา” และการประเมิน “ผลิตภาพของน้ํา” (รูปที่ 9-3) 

เม่ือผูใชเลือกเมนูยอย  “ความตองการน้ํา” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับวิเคราะห
และแสดงผลความตองการน้ําในป พ.ศ. 2543 ประกอบดวย 3 สวน คือ กรอบการ “คํานวณความ
ตองการน้ํา” กรอบ “สรุปผลความตองการน้ํา” และกรอบแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ “แผนที่ความ
ตองการน้ํา ป 2543” (รูปที่ 9-10) 
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ผูใชสามารถวิเคราะหความตองการน้ําใหมจากกรอบการ “คํานวณความตองการน้ํา” โดย
เปลี่ยนแปลงคาคงที่ตั้งตนที่โปรแกรมไดกําหนดไวกอนแลว เชน ประสิทธิภาพการสงนํ้าของ
โครงการ ปริมาณน้ําสําหรับใชในการเตรียมแปลง และความตองการน้ําอุปโภคบริโภค เปนตน 
เม่ือผูใชกําหนดคาตางๆ แลวเลือกปุม “ตกลง” โปรแกรมจะคํานวณความตองการน้ําของแตละ
หนวยแผนที่ดินใหม โดยจะแสดงแถบสถานะการทํางานที่ดานลางของหนาตางการทํางาน 

 
รูปที่ 9-10 หนาตางวิเคราะหและแสดงผลความตองการน้ําภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 

กรอบ “สรุปความตองการน้ํา” ใชในการสรุปความตองการน้ําตามรูปแบบตางๆ ไดแก 
สรุปความตองการน้ําตาม “โครงการ” ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบระหวางโครงการฯ หรืออาจ
สรุปตามรูปแบบ “การใชที่ดิน” ถาผูใชเลือกสรุปตาม “กลุมการใชที่ดิน” จะแบงการใชที่ดินเปน   
2 ประเภท คือ การใชที่ดินเพื่อการเกษตร และพื้นที่อยูอาศัย (ชุมชน)  ในสวนสุดทายจะเปนการ
สรุปความตองการน้ําตาม “โซนสงนํ้า” โดยในแตละประเภทไดแบงการสรุปตามชวงเวลา คือ ชวง 
“ฤดูฝน” “ฤดูแลง” และตลอด “ทั้งป” ตัวอยางในรูปที่ 9-10 แสดงการสรุปความตองการใชนํ้าทั้งป 
ตามโซนสงนํ้าของโครงการฯ แมแตง 

นอกจากนี้ ระบบสามารถแสดงผลขอมูลความตองการน้ําเปนเชิงพ้ืนที่จากกรอบแสดง 
“แผนที่ความตองการนํ้าป 2543” โดยผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลและ
จํานวนชั้นขอมูลที่ตองการจําแนกได ตัวอยางในรูปที่ 9-11 เปนการแสดงผลความตองการน้ําเชิง
พ้ืนที่ตามวิธีแบงชั้นขอมูลตามธรรมชาติ (Natural break) ออกเปน 15 ชั้น ทําใหสามารถ
เปรียบเทียบและแสดงใหเห็นลําดับความสําคัญของแตละโซนในการจัดสรรน้ํา โดยพื้นที่สีนํ้าเงิน
เขม ไดแก โซนที่ 1 2 12 และ 14 ของฝายสงนํ้าที่ 1 และ 4 มีความตองการใชนํ้ามากกวาโซนทีมี่สี
ออนกวา ทําใหเจาหนาที่ตองใหความสําคัญในการจัดสรรน้ํามากเปนพิเศษ 
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รูปที่ 9-11 แผนที่ความตองการน้ําทั้งปในแตละโซนสงน้ําภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 

เมนูยอย  “ผลิตภาพของน้ํา” ใชสําหรับประเมินผลิตภาพของน้ําในป พ.ศ. 2543 โดย
หนาตางในรูปที่ 9-12 ประกอบดวย 3 สวน คลายกับหนาตางวิเคราะหความตองการน้ํา กลาวคือ 
ประกอบดวยกรอบรายละเอียดของ “ขอมูลการผลิตพืช” กรอบ “สรุปผลิตภาพของน้ํา” และกรอบ 
“แผนที่ผลิตภาพของน้ํา ป 2543” 

ในกรอบ “ขอมูลการผลิตพืช” ระบบจะสรุปขอมูลดานเศรษฐศาสตร อันไดแก ตนทุนการ
ผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ราคาผลผลิต รายไดรวม และกําไรสุทธิของพืชแตละชนิด โดยเฉลี่ยภายใน
พ้ืนที่ศึกษาที่ไดจากระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน สวนปุม “คํานวณผลิต
ภาพน้ํา” ใชสําหรับประเมินผลิตภาพน้ําของป พ.ศ. 2543 เพ่ือทําการปรับปรุงขอมูลใหมในกรณีที่
ผูใชมีการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหขอมูลความตองการน้ํา 

กรอบ “สรุปผลิตภาพของน้ํา” ใชสําหรับสรุปผลิตภาพของน้ําตามประเภทของ ”โครงการ” 
“การใชที่ดิน” หรือ “โซนสงนํ้า” ตัวอยางในรูปที่ 9-12 แสดงการสรุปขอมูลผลิตภาพของน้ําทั้งป 
ตามรูปแบบการใชที่ดิน พบวาโครงการฯ แมแตงมีผลิตภาพของน้ําประมาณ 0.82 บาท/ลบ.ม. 
โดยพื้นที่พืชผักและปลูกไมผลมีผลิตภาพการใชนํ้าสูงกวาระบบการปลูกพืชชนิดอื่น เน่ืองจากใช
นํ้าไมมากนักแตใหผลตอบแทนที่คอนขางสูง รองลงมา ไดแก ระบบขาว+หอมหัวใหญ/กระเทียม 
แตเกษตรกรมีความเสี่ยงดานราคาและมีการลงทุนสูง และระบบขาวนาป+ขาวนาปรังที่มีการใช
นํ้าตอไรคอนขางมาก 
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รูปที่ 9-12 หนาตางประเมินและแสดงผลิตภาพของน้ําภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 

ผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดจากกรอบ “แผนที่ผลิตภาพของน้ํา ป 2543” ซึ่ง
สามารถเลือกชวงของสีและจํานวนของชั้นขอมูลที่ตองการแสดงได ตัวอยางในรูปที่ 9-13 แสดงผล
การจําแนกผลิตภาพของน้ําออกเปน 9 ชั้น โดยที่พ้ืนที่สีเขียวเขมทางตอนลางของโครงการฯ เปน
บริเวณที่ปลูกลําไยมีผลิตภาพในการใชนํ้าสูงกวาพื้นที่ที่มีสีเขียวออนกวา ดังน้ันในกรณีที่มีนํ้า
จํากัด พ้ืนที่สีเขียวออนจึงเปนพื้นที่ที่จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงการใชนํ้าใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สวนพื้นที่สีแดงเปนพื้นที่ไมไดมีการประเมินผลิตภาพน้ํา เน่ืองจากไมใชพ้ืนที่เกษตรกรรม 
โดยสวนใหญเปนพื้นที่ชุมชน 

 
รูปที่ 9-13 ผลิตภาพของน้ําเชิงพื้นที่ในแตละหนวยที่ดินภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 
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หนาตางการเปรียบเทียบความตองการน้ํา อยูภายใตเมนูยอย  “ความตองการน้ํา ป 
31-43” (รูปที่ 9-14) โดยที่กรอบ “สรุป” มีทางเลือกใหผูใชเปรียบเทียบความตองการน้ําในแตละ
ชวงฤดูการผลิต หรือตามการใชที่ดินทั้งป รูปที่ 9-15 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินระหวางปพ.ศ. 2531 กับ พ.ศ. 2543 แสดงใหเห็นถึงการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกในระบบขาว+
ถ่ัวเหลืองทางตอนลางของโครงการฯ โดยบางสวนเปลี่ยนไปเปนระบบขาว+หอมหัวใหญ/กระเทียม 
และลําไย นอกจากนี้แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ทําใหความ
ตองการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกลดลง รูปที่ 9-16 แสดงความตองการน้ําระหวางสองปดังกลาว ผูใช
สามารถเรียกแสดงไดจากปุม “แสดงแผนที่” ภายในกรอบ “แผนที่ความตองการน้ํา ป 2531” 

 
รูปที่ 9-14 หนาตางเปรียบเทียบความตองการน้ํา ป พ.ศ. 2531 กับ 2543 

ผูใชสามารถประเมินผลิตภาพของน้ําที่เปลี่ยนไปในแตละหนวยแผนที่ของที่ดินจาก    

เมนูยอย  “ผลิตภาพของน้ํา ป 31-43” อันเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและ
การจัดสรรน้ําตนทุน ดังน้ันจึงสามารถคนหาพื้นที่ที่มีศักยภาพการใชนํ้าที่ลดลง เพ่ือระบุบริเวณที่
สมควรไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชนํ้าใหสูงขึ้นตอไป ทั้งในระดับโครงการและระดบัโซน
สงนํ้า หนาตางในรูปที่ 9-17 แสดงการเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําในตามการใชที่ดิน ทั้งในเรื่อง
ดานผลตอบแทนสุทธิ ปริมาณการใชนํ้า และผลิตภาพตอหนวยการใชนํ้า โดยอางอิงราคาและ
ตนทุนการผลิตในปพ.ศ. 2543 พบวาโครงการฯ ไดลดปริมาณการสงนํ้าลง ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการน้ําในพื้นที่ ประกอบกับมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการปลูกไมผล ทําใหผลิตภาพของน้ําใน
ภาพรวมของโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.30 บาท/ลบ.ม. ดังรูปที่ 9-18 
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(ก) แผนที่การใชประโยชนท่ีดิน ป 2531 (ข) แผนที่การใชประโยชนท่ีดิน ป 2543 

รูปที่ 9-15 การเปรียบเทียบการใชประโยชนท่ีดินป พ.ศ. 2531 กับ 2543 

  
(ก) แผนที่ความตองการน้ํา ป 2531 (ข) แผนที่ความตองการน้ํา ป 2543 

รูปที่ 9-16 การเปรียบเทียบความตองการน้ําป พ.ศ. 2531 กับ 2543 ภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 
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รูปที่ 9-17 หนาตางเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําป พ.ศ. 2531 กับ 2543 

  
(ก) แผนที่ผลิตภาพของน้ํา ป 2531 (ข) แผนที่ผลิตภาพของน้ํา ป 2543 

รูปที่ 9-18 การเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําป พ.ศ. 2531 กับ 2543 ภายในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 
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การวิเคราะหสถานการณ 
เมนู “วิเคราะหสถานการณ” ใชสําหรับวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณที่อาจเกิดขึน้ใน

อนาคตหรือประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ตอผลิตภาพของน้ํา เพ่ือเปน
แนวทางในการหามาตรการสําหรับบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมตอไป เมนูน้ีประกอบดวย 3 
เมนูยอย คือ “เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน บางสวน” “เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ท้ังหมด” ทั้ง
โครงการฯ และ “เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํา ราคาและตนทุน” 

ในเมนูยอย  “เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน บางสวน” (รูปที่ 9-19) ไดออกแบบใหผูใช
สามารถกําหนดพื้นที่เฉพาะที่ตองการจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได จาก
เครื่องมือ       Select Feature เพ่ือเลือกหนวยแผนที่ดิน หรือเลือกปุม “สืบคนขอมูลตามเงื่อนไข” 
ดังรูปที่ 9-20 แสดงตัวอยางการเลือกพื้นที่ปลูกขาวนาป+หอมหัวใหญ/กระเทียม ที่มีผลิตภาพของ
นํ้าต่ํากวา 0.85 บาท/ลบ.ม. ผลการเลือกจะแสดงในหนาตางเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินบางสวน 
โดยเขตขอมูลแรก (#) แสดงรหัสของหนวยแผนที่ที่ถูกเลือก ผูใชสามารถกําหนดประเภทการใช
ที่ดินใหมได ตัวอยางรูปที่ 9-19 แสดงการเปลี่ยนพื้นที่บางสวนของระบบขาวนาป+หอมหัวใหญ/
กระเทียม เปนระบบขาวนาป+ถ่ัวเหลือง และลําไย 

 
รูปที่ 9-19 หนาตางเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินบางสวน 
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รูปที่ 9-20 หนาตางสืบคนขอมูลตามเงื่อนไข 

ผลการจําลองพบวาพื้นที่ที่เปลี่ยนจากขาวนาป+หอมหัวใหญ/กระเทียม เปนขาวนาป+ 
ถ่ัวเหลือง มีความตองการน้ําลดลง 0.08 ลาน ลบ.ม. และมีผลิตภาพของน้ําลดลงเล็กนอยประมาณ 
0.01 บาท/ลบ.ม. สวนพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเปนลําไยตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.21 ลาน ลบ.ม. 
แตมีผลิตภาพการใชนํ้าสูงขึ้น 0.61 บาท/ลบ.ม. ทําใหในภาพรวมของโครงการฯ พบวามีความ
ตองการน้ําเพิ่มขึ้น 0.12 ลาน ลบ.ม. แตผลิตภาพของน้ําไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  

เม่ือผูใชเลือกเมนูยอย  “เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ท้ังหมด” ระบบจะแสดงหนาตาง 
(รูปที่ 9-21) สําหรับจําลองการเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกพืชเดิมในป พ.ศ. 2543 เปนระบบการ
ปลูกพืชใหมจากรายชื่อพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพรอมทั้งกําหนดวันเพาะปลูก เพ่ือจําลองการใชนํ้า
ของพืช การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินนี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเดิมทั้งหมดในพื้นที่
ศึกษา เพ่ือประเมินศักยภาพการใชนํ้าของพื้นที่โดยสังเขป ตัวอยางในรูปที่ 9-21 แสดงการ
ประเมินผลิตภาพการใชนํ้าโดยการลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ/กระเทียมในพื้นที่โครงการฯ แมแตง 
ที่มีความเสี่ยงดานราคาคอนขางสูง แลวหันไปเพิ่มพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลือง สําหรับตอบสนองความ
ตองการใชภายในประเทศ หลังจากที่ผูใชตกลง “วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง” ระบบฯ จะปรับปรุง
ขอมูลและแสดงแผนที่การใชที่ดินของชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินใหม (LMU) พรอมทั้งวิเคราะห
ความตองการและประเมินผลิตภาพของน้ําใหม จากนั้นจะแสดงหนาตางสรุปและแสดงผลการ
วิเคราะหตอไป 
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รูปที่ 9-21 หนาตางเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินทั้งหมด 

ผลการวิเคราะหพบวาหากเปลี่ยนพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ/กระเทียมเปนถ่ัวเหลือง จะทํา
ใหการใชนํ้าลดลง 3.97 ลาน ลบ.ม. และผลิตภาพการใชนํ้าเพิ่มขึ้น 1.57 บาท/ลบ.ม. ที่ราคา
กระเทียมเทากับ 4.0 บาท/กก. ราคาหอมหัวใหญเทากับ 3.0 บาท/กก. และราคาของถั่วเหลือง
เทากับ 15 บาท/กก. 

 
รูปที่ 9-22 หนาตางเปรียบเทียบความตองการน้ําจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
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รูปที่ 9-23 หนาตางเปรียบเทียบผลิตภาพของน้ําจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

  
(ก) แผนที่ความตองการน้ําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การใชท่ีดิน 
(ข) แผนที่ผลิตภาพของน้ําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง         

การใชท่ีดิน 

รูปที่ 9-24 แผนที่ความตองการน้ําและผลิตภาพของน้ําหลังจากเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
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ปริมาณน้ําตนทุนเปนปจจัยที่ สําคัญที่ สุดในการบริการจัดการน้ํา เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีความแปรปรวนสูง ซึ่งหากปใดมีปริมาณน้ําตนทุนมาก การ
จัดสรรน้ําทําไดโดยงาย แตหากปใดมีนํ้านอยไมเพียงพอกับการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะในฤดูแลง
ซึ่งมักขาดแคลนน้ําอยูเสมอ ทําใหเกษตรกรตองรวมมือกันใชนํ้าอยางประหยัด ตัวแปรดาน
เศรษฐศาสตรที่นํามาใชรวมวิเคราะหสถานการณ ไดแก ราคาผลผลิตและตนทุนการผลิต โดย
สามารถประเมินไดจากเมนูยอย  “เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํา ราคาและตนทุน” 

หนาตางวิเคราะหสถานการณในฤดูแลงแสดงดังรูปที่ 9-25 มีกรอบ “สถานการณจําลอง
เม่ือเทียบกับป 2543” เปนกรอบหลักในการกําหนดสถานการณ ซึ่งไดออกแบบใหสามารถจัดเก็บ
สถานการณที่เคยวิเคราะหไวแลวจํานวน 4 สถานการณ เพ่ือใหผูใชสามารถนําผลของแตละ
สถานการณมาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกันได โดยระบบฯ กําหนดใหผูใชเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรอืลด
ปริมาณของปจจัยตางๆ ในรูปของรอยละ เม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2543 ตัวอยางในรูปที่ 9-25 
แสดงการวิเคราะหในกรณีที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าโดยพยายามลดปริมาณการสงนํ้า
และตนทุนการผลิต ประกอบกับเกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น โดยรูปแบบการ
จัดสรรปริมาณน้ําตนทุน สามารถกําหนดไดจากกรอบ “กลยุทธในการสงนํ้า” ทางดานซายของ
หนาตาง เพ่ือกําหนดจากคาถวงน้ําหนักของปริมาณน้ําที่แตละโซนจะไดรับ โดยอาศัยการประเมิน
จาก 3 ทางเลือก คือ ตามความตองการน้ําชลประทาน ตามผลิตภาพของการใชนํ้า หรือผูใช
กําหนดตามความเหมาะสม หลังจากที่ผูใชไดกําหนดคาตางๆ เรียบรอยแลว การวิเคราะหทําได
โดยเลือกปุม “วิเคราะหสถานการณ” ทางดานลางซายของหนาตาง หลังจากที่ระบบฯ ไดประเมิน
สถานการณจําลองเสร็จแลว จะแสดงหนาตางสรุปผลการเปลี่ยนแปลงในรูปของตาราง
เปรียบเทียบ (รูปที่ 9-26) และสามารถแสดงขอมูลผลิตภาพของการใชนํ้าเชิงพื้นที่ของแตละโซน
ดังรูปที่ 9-27 

 
รูปที่ 9-25 หนาตางเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตนทุน ตนทุน และราคาผลผลิต 
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รูปที่ 9-26 หนาตางสรุปผลการจําลองสถานการณท่ี 1 โครงการฯ แมแตง 

 
รูปที่ 9-27 ผลิตภาพของน้ําในแตละโซน หลังเปลี่ยนกลยุทธในการจัดสรรน้ํา 

สรุป 
การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่โครงการชลประทานมีการเปลี่ยนแปลง

อยูทุกฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งจะสงผลตอความตองการน้ําและผลิตภาพโดยรวมของโครงการ
ชลประทาน จึงจําเปนตองมีระบบและฐานขอมูลอันทันสมัย ที่สามารถตอบสนองความตองการ
ตางๆ และมีเครื่องมือสําหรับชวยติดตามการใชทรัพยากรน้ําและบริหารจัดการปญหาดังกลาวได
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อยางเปนรูปธรรม ระบบ WaterPro ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชประเมินผลิตภาพของการใชนํ้าเชิง
พ้ืนที่ สําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย และลําพูน โดยอาศัยขอมูลการใชที่ดิน ปริมาณน้ําตนทุน และการประเมินคุณภาพที่ดินที่
ไดจากระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน นอกจากนี้ผูใชระบบสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของการเปลี่ยนพืชหรือระบบพืชเมื่อนโยบายหรือแผนการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนไป ทํา
ใหผูใชทราบถึงปริมาณความตองการน้ําและผลิตภาพของน้ําที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทําใหเกิด
ความพรอมในการวางแผนจัดสรรน้ําและเตรียมการรับมือกับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและที่ดินในโครงการชลประทานใหสูงขึ้น 

เอกสารอางอิง 
เฉลิมพล สําราญพงษ, เมธี เอกะสิงห และ เบญจพรรณ เอกะสิงห. 2548. ระบบประเมินความ

เหมาะสมเชิงเศรษฐกจิของที่ดิน. ใน เมธี เอกะสิงห และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนจดัการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบรกิาร 
ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: การใชทรพัยากรและระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (ระบบ
กลาง). เชียงใหม: ศูนยวิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม. น. 73-94. 

นันดา ตรยีากิจ. 2535. การจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดของโครงการชลประทานแมงัด. 
วิทยานิพนธ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

ภานุวัฒน ปนทอง และเอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชัย. 2546. แบบจําลองโดยเกณฑแบบฟซซีสําหรับการ
จัดการอางเก็บน้ํา: กรณศีึกษาเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ. วิศวกรรมสาร มก. 51:17-31. 

ภารดา มีอําพล. 2542. การพัฒนา WASAM 3.0 และการประยุกตใชในการจัดสรรน้ําและติดตาม
ประเมินผลการสงนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทามะกา. วิทยานิพนธ วิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

สํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน. 2548. คาสัมประสทิธ์ิ (Kc) ของพืช 30 ชนิด
[Online]. Available: http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/Kc/Kc.pdf. (25 
มกราคม 2548). 

สุธีราพร นิมิตรไพบูลย, ไตรรงค ปมปา และ รุงนภา เยี่ยมสาคร. 2545. อัตราการใชนํ้าและ
พฤติกรรมการใชนํ้าของประชาชนจากระบบประปาหมูบานของกรมอนามัย. กองประปา
ชนบท กรมอนามัย. 

สุภลักษณ จันทรสมบัต,ิ จรญัธร บุญญานุภาพ และ ชฎา ณรงคฤทธ์ิ. 2546. การพยากรณความ
ตองการน้ําประปาในพื้นที่เทศบาลนครพษิณุโลก โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร. ใน รายงานการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสาร 



ระบบประเมินผลิตภาพของนํ้าชลประทานเชิงพื้นที่ 201

สนเทศแหงชาติ ประจาํป 2546: การสํารวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน, วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร. กรุงเทพ: สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). น.1-22 (GIS&MAP). 

อังกูร วองตระกูล. 2546. การกาํหนดพื้นที่เปาหมายการสงนํ้าและวางแผนการปลูกพืชในฤดูแลง 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดของโครงการชลประทานแมกวงอุดมธารา. วิทยานิพนธ วิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ (วิศวกรรมโยธา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

Ahmad, M.D., I. Masih, and H. Turral. 2004. Diagnostic analysis of spatial and temporal 
variations in crop water productivity: A field scale analysis of the rice-wheat cropping 
system of Punjab, Pakistan. Journal of Applied Irrigation Science 39: 43-63. 

Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes, and M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration: 
Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation Drainage Paper 
No.56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Bhaktikul, K. 2001. The development of a genetic algorithm for real time water allocation 
and water scheduling in complex irrigation systems. Thesis Ph.D. School of Civil 
and Environmental Engineering, University of Edinburgh. 

Boken, V.K. G. Hoogenboom, J.E. Hook, D.L. Thomas, L.C. Guerra, and K.A. Harrison. 
2004. Agricultural water use estimation using geospatial modeling and a 
geographic information system. Agricultural Water Management 67: 185-199. 

Chang, K.T. 2004. Programming ArcObject with VBA: A Task-Oriented Approach. Florida: 
CRC Press. 

Donkwa, M. 1997. Optimum irrigation water allocation in Huai Toey irrigation project, 
changwat Khon Kean. Ph.D. Thesis, (Agricultural Economics). Kasetsart 
University. 

Doorenbos , J. and A.H. Kassam. 1979. Yield response to water. FAO Irrigation Drainage 
Paper No.33. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Droogers, P. and Kite. 2001. Estimate productivity of water at different spatial scales using 
simulation modeling. Research Report 53. Colombo, Sri Lanka: International Water 
Management Institute. 



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 202 

ESRI. 2004. ArcGIS Desktop. [Computer Software]. California: Environmental Systems 
Research Institute. 

Fortes, P.S., A.E. Platonov, and L.S. Pereira. 2005. GISAREG-A GIS based irrigation 
scheduling simulation model to support improved water use. Agricultural Water 
Management 77: 159-179. 

Kuo, S.F., G.P. Merkley, and C.W. Liu. 2000. Decision support for irrigation project 
planning using a genetic algorithm. Agricultural Water Management  45: 243-266. 

Li, S., D. Tarboton, and M. McKee. 2003. Development of an ArcMap toolbar for regional 
evapotranspiration modeling. 23rd ESRI International User Conference, July 7-11, 
2003, San Diego, California. 

Mateos, L., I. Lopez-Cortijo, and J.A. Sagardoy. 2002. SIMIS: the FAO decision support 
system for irrigation scheme management. Agricultural Water Management  56: 
193-206. 

Molden, D. 1997. Accounting for water use and productivity. SWIM Paper 1. Colombo, Sri 
Lanka: International Water Management Institute. 

Rowshon, M.K., C.Y. Kwok, and T.S. Lee. 2003. GIS-based scheduling and monitoring of 
irrigation delivery for rice irrigation system: Part I Scheduling. Agricultural Water 
Management 62: 105-116. 

Smith, M. 1992. CROPWAT-a computer program for irrigation planning and management. 
FAO Irrigation and Drainage Paper 46. Rome: Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. 

Tingsanchali, T. and W. Suiadee. 2002. Water operation model for Nam Oon irrigation 
project. Proceedings 8 th National Conference on Civil Engineering Institute of 
Thailand. 23-25 October, 2002. Vol. 2, pp. WRE 13-18. 

Todorovic, M. and P. Steduto. 2003. A GIS for irrigation management. Physics and 
Chemistry of the Earth 28: 163-174. 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากร 
เพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.) 

เมธี  เอกะสิงห1 ชาฤทธิ์  สุมเหม2 และ เฉลิมพล  สําราญพงษ2 

คํานํา 
ระบบเรียกใชเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะเปนสวน

เชื่อมโยงระหวางผูใชกับขอมูลเชิงพ้ืนที่และผลลัพธจากการวิเคราะหสถานการณ แทที่จริงแลว
ระบบภูมิสารสนเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายตางมีสวนการนําเขาขอมูล การแสดงผล การ
สืบคน การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ และการพิมพผลลัพธในรูปแผนที่ ตาราง หรือขอความครบถวน 
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญของระบบดังกลาวคือเมนูโตตอบกับผูใชเปนภาษาอังกฤษ มี
องคประกอบของการใชงานซับซอน ตองการเวลาในการเรียนรูมาก อีกทั้งในการเลือกพื้นที่ และ
ชั้นขอมูลที่พัฒนาขึ้นจากหนวยงานตางๆ เพ่ือวิเคราะหรวมกันในงานบูรณาการทําไดไมสะดวก 
ทําใหเปนอุปสรรคในการระดมความคิด การวางแผน ตลอดจนการใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ในการ
กระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบเรียกใชขอมูลเชิงพ้ืนที่อาจเปนไปในลักษณะเจาะจงตาม
วัตถุประสงคของผูใช ขอดีของการพัฒนาในลักษณะนี้คือผูใชไมตองใชเวลาเรียนรูมากนัก 
เน่ืองจากองคประกอบของระบบไมซับซอน และผูพัฒนาระบบมักจัดทําเมนูการเรียกใชจํานวน
จํากัดเฉพาะเทาที่ผูใชเปาหมายตองการ ขอจํากัดของการพัฒนาระบบเรียกใชที่เฉพาะเจาะจง
เกินไปคือไมสามารถตอบสนองกับกลุมผูใชที่กวางขวางขึ้นและความตองการของงานที่ตองการ
บูรณาการขอมูลหลากหลายประเภทดังเชนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบเรียกใชที่สามารถทํางานรวมกับระบบภูมิ
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนระบบที่เปดกวางที่สามารถนําเขาขอมูลไดหลายรูปแบบ มี
หนาตางอํานวยความสะดวกในการใชเปนภาษาไทย มีเครื่องมือการใชงาน แสดงขอมูลที่จัดเก็บ
ไว สืบคนขอมูลอรรถาธิบายและขอมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการ
แสดงผลการวิเคราะหในรูปแผนที่และตาราง พรอมทั้งพิมพแผนที่ไดตามตองการ สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบูรณาการขอมูลทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรและการบริการใน
ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด หรืองานจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชลุมนํ้าสาขาและลุมนํ้ายอย
ระดับตางๆ เปนกรอบในการบูรณาการ ซึ่ง รสทก. เปนระบบพัฒนาขึ้นเพื่อสนองความตองการ
ดังกลาว 

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แนวคิดในการพัฒนาระบบ รสทก. 
แนวคิดที่สําคัญของการพัฒนาระบบ รสทก. คือการสรางระบบที่สามารถบูรณาการขอมูล

เชิงพ้ืนที่และขอมูลอื่นที่เปนผลลัพธของกลุมโครงการในเครือขาย ใหสามารถนํามาวิเคราะห
รวมกัน (รูปที่ 10-1) เพ่ือใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรกับระบบการผลิตในรูปของ
ชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ ขอมูลอรรถาธิบาย และภาพเหตุการณจําลองที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีการ
ผลิต เปาหมายในการผลิต การจัดสรรทรัพยากร หรือผลกระทบจากนโยบาย ทําใหการตัดสินใจ
ในโครงการบูรณาการระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
สนองความตองการของโครงการหรืองานอื่นที่ตองการใชงาน รสทก. เพ่ือการแสดงผลและสืบคน
ขอมูลเชิงพ้ืนที่อันเปนผลจากการวิเคราะหหรือจําลองสถานการณในโครงการเหลานั้น 

 
รูปที่ 10-1 ความเชื่อมโยงระหวาง รสทก. และองคประกอบอื่นของโครงการ ครส.ลานนา 

การออกแบบ รสทก. จึงตองคํานึงถึงความตองการดังกลาว ดังน้ันจึงมีกรอบแนวคิดหลัก 
คือ (1) ใชขีดความสามารถของระบบภูมิสารสนเทศ (2) จัดขอมูลเปนลําดับชั้น (3) เปนระบบเปด 
และ (4) ความสามารถในการบูรณาการชั้นขอมูลทรัพยากร 

การทํางานบนระบบภูมิสารสนเทศ 
การเชื่อมโยงองคประกอบสวนตางๆ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเขาดวยกันเพื่อให

ผูใชมีความสะดวกในการใชงานเปนสวนสําคัญของการพัฒนาระบบ รสทก. ความตองการพื้นฐาน

ครส.ลานนา 

การบริการ 

ระบบการผลติ 

ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรที่ดิน 

หนวยจัดการที่ดิน คุณภาพที่ดิน

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

ระบบชลประทาน เครือขายลุมน้ํา 

ผูรู องคความรู
ยุทธศาสตร 

ผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

ระบบ รสทก. 

การทองเที่ยว ธุรกิจเกษตร 

ระบบพืช 
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ของระบบดังกลาวคือ ระบบเรียกใชตองทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System, GIS) ระบบที่ดีควรสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับผูใชหลายประเภท 
ดังน้ันจึงควรออกแบบใหมีโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบใหมีความซับซอนแตกตาง
กันได ตามวัตถุประสงคของผูใช เชน นักวางแผนจัดการทรัพยากรอาจตองการเลือกแสดงขอมูล
โดยมีขอบเขตเปนลุมนํ้าระดับตางๆ  ในขณะที่ผูวางแผนและนโยบายระดับจังหวัดตองการขอมูลที่
แสดงภาพรวมของทรัพยากรและระบบการผลิตและบริการทางเกษตรโดยอาศัยขอบเขตการ
ปกครองระดับตางๆเปนหลัก ระบบ รสทก. เชื่อมโยงสวนตางๆ ของโครงการ ครส.ลานนา ให
สามารถบูรณาการกับโครงการอื่นที่นําขอมูลเชิงพ้ืนที่ไปใชในการวิเคราะหและแสดงผล ดังน้ัน
การพัฒนาระบบ รสทก. จึงตองดําเนินการในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีสวนเชื่อมโยงกับผูใชเปน
ภาษาไทยเพื่ออํานวยความสะดวกตอการใชงาน 

การตัดสินใจเลือกระบบ GIS ที่จะใชในการพัฒนาระบบ รสทก. จะสงผลกระทบตอทั้ง
การพัฒนาและการใชงานระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากแตละระบบมีความตองการใชทรัพยากร  ขีด
ความสามารถในการใชงาน และความยากงายในการใชงานแตกตางกัน ระบบ GIS ที่อาจใช
พัฒนาระบบ รสทก. ไดแก 

(1) ArcView 3.2 และภาษา Avenue ระบบนี้ไดรับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตใชงานอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีชุดคาํส่ังพรอมใชงานดานการจดัการ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายมากพอที่จะพฒันาโปรแกรมประยุกตใชงานได
ตามวัตถุประสงค ขอจํากัดของโปรแกรมนี้คือผูใชจะตองจัดหาโปรแกรม ArcView 
ประกอบการทํางานของระบบเรียกใชและแสดงผล นอกจากนี้ผูผลติโปรแกรม 
ArcView ไดประกาศแลววาจะไมมีการพัฒนาโปรแกรมนี้ตอไปในอนาคต 

(2) MapObjects และ Microsoft Visual Basic (VB) การพฒันาระบบ รสทก. อาจทําได
โดยการเขียนโปรแกรมดวยภาษา VB เพ่ือเรียกใช object ของขอมูลเชิงพ้ืนที่และ
ขอมูลอรรถาธิบายตามที่ผูใชตองการ ขอดีของการพฒันาในรูปแบบนี้คือผูพัฒนา
ระบบสามารถคอมไพลโปรแกรมการใชงานโดยที่ผูใชไมตองจัดหาซอฟตแวร GIS 
เพ่ิมเติม อยางไรก็ตามขอจาํกัดของการพัฒนาในแนวทางนีค้ือชุดคาํส่ังพรอมใชงาน
ในโปรแกรม MapObjects มีจํานวนจํากดั ไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหเชิง
พ้ืนที่เพ่ือประยุกตใชงานในหลายลักษณะได 

(3) ArcGIS และ Microsoft Visual Basic ทางเลือกนี้คลายคลึงกับทางเลือกที่ 2 แต 
ArcGIS มี object พรอมใชงานอยูมากมายพอทีจ่ะนําไปใชในการพฒันาโปรแกรม
ประยุกตใชงานดังเชนระบบ รสทก. ได  ขอดีอีกประการหนึ่งคือเมื่อพัฒนาระบบใช
งานโดยใชโปรแกรมเหลานี้แลว หากประสงคจะดัดแปลงระบบเพื่อใชงานในลักษณะ
อื่น เชน จัดทาํเปน WebGIS เพ่ือใหผูใชไมตองจัดหาซอฟตแวร GIS เพ่ิมเติมอาจทํา
ไดสะดวกกวาการพัฒนาตามแนวทางแรกและแนวทางที่สอง  



ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: ระบบกลาง 206 

หลังจากพิจารณาขอดีขอเสียตลอดจนความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับผูใชที่
มีความตองการที่แตกตางกัน จึงเลือกใช object ที่มีอยูในโปรแกรม ArcGIS ในการพัฒนาระบบ 
รสทก. เพ่ือใหมีองคประกอบในการจัดการ วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยมีชุดคําส่ังที่
เขียนดวยโปรแกรม VB ในการเชื่อมโยงระหวางผูใชและฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสวนการ
วิเคราะหตางๆ ในแตละระบบยอยของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในขณะที่ผูใชทั่วไปไม
จําเปนตองมีความรูและความชํานาญในการใชงาน ArcGIS สวนผูใชที่มีระบบภูมิสารสนเทศ 
ArcGIS อยูแลว สามารถติดตั้งระบบ รสทก. เพ่ือใชงานไดตามรายละเอียดในคูมือการใชงาน
ระบบ รสทก. (ชาฤทธิ์และเมธี, 2548) 

รูปที่ 10-2 เปนหนาตางแรกเมื่อผูใชเรียกใชงาน รสทก. และเมื่อเขาสูโปรแกรมจะมี
หนาตางแสดงเมนูหลักใหเลือก ไดแก (1) เขาสูโปรแกรม (2) นําเขาขอมูล (3) เขาสู ArcMap (4) 
กําหนด Alias Field เพ่ือตั้งชื่อฟลดในตารางขอมูลใหเปนภาษาไทย (5) ออกจากโปรแกรม และ 
(6) กําหนดคาโปรแกรม เพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณของรูปหนาตางตอนบนเมนูหลัก (รูปที่ 10-3) และ
คําอธิบายรายละเอียดบางประการของ รสทก. (รูปที่ 10-4) ในกรณีที่ผูใชตองการใหรูปลักษณของ
หนาตาง รสทก. ใหสอดคลองกับการใชงานเฉพาะโครงการ  นอกจากนี้ผูใชสามารถเชื่อมโยงการ
ใชงานเขาสูโปรแกรมอื่นได โดยเพิ่มเติมลงในหนาตางโปรแกรมเสริม (รูปที่ 10-5) ดังรายละเอียด
ในคูมือการใชงาน รสทก. (ชาฤทธิ์และเมธี, 2548) 

 
รูปที่ 10-2 หนาตางแรกของระบบ รสทก. กอนเขาสูสวนทํางาน 

 
รูปที่ 10-3 องคประกอบของหนาตางเมนูหลัก 
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รูปที่ 10-4 หนาตางแจงรายละเอียดขอมูล 

 
รูปที่ 10-5 หนาตางโปรแกรมเสริม 

การจัดขอมูลเปนลําดับชั้น 
ระบบเกษตรและทรัพยากรมีองคประกอบที่ซับซอน การเรียกใชและการสืบคนขอมูลจะ

งายตอการใชและความเขาใจโดยการจัดลําดับชั้นของระบบตาม ขอบเขตการปกครองและขอบเขต
ลุมนํ้า การจัดลําดับชั้นแบบแรกเหมาะกับงานบูรณาการระดับกลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล สวนการจัดลําดับชั้นแบบที่สองเหมาะกับงานบูรณาการที่อาศัยทรัพยากรเปนฐาน เชน 
การจัดการลุมนํ้าในเชิงบูรณาการที่เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ 

การเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองและลุมนํ้าจะสามารถทําไดตอเมื่อมีการเตรียม
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการวิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay) แบบระบุตัวตนได (Identity) ระหวางชั้น
ขอมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อําเภอ และตําบล) เขากับชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ทุกชั้นขอมูลที่
เปนประเภท Feature แบบ Polygon และจะนําเขามาใชงานใน รสทก. ผลลัพธจะไดหนวยแผนที่
ยอยที่สามารถระบุไดวาอยูในขอบเขตการปกครองใดในลําดับชั้นตางๆ ตั้งแตจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล ทั้งน้ีไดใชรหัสมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2546) เพ่ือกํากับหนวยพื้นที่ที่เปนขอบเขต จังหวัด อําเภอ และตําบล สําหรับการแสดงผล
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ตามลําดับชั้นลุมนํ้าไดใชขอบเขตลุมนํ้าจากการกําหนดเขตและใหรหัสกํากับลุมนํ้าในลําดับชั้น
ตางๆ จากงานวิจัยการพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมนํ้า (ปนเพชร และคณะ, 2548) 

การกําหนดลําดับชั้นของขอบเขตที่ใชเปนกรอบในการแสดงชั้นขอมูลในรูปของแผนที่ 
ดําเนินการโดยเลือกเมนูนําเขาขอมูล (รูปที่ 10-6) จากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนสรุปในรูปที่ 
10-7 และรายละเอียดในคูมือการใชงาน รสทก. 

 
รูปที่ 10-6 แสดงปุมสําหรับคลิกเพื่อเปดหนาตางนําเขาขอมูล 

 

รูปที่ 10-7 หนาตางแสดงขั้นตอนการสรางลําดับชั้นของขอบเขตที่ใชเปนกรอบในการแสดงชั้นขอมูล               
เปนแผนที่ใน รสทก. 

คลิกเพื่อเขาสูหนาตางนําเขาขอมูล 
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เม่ือสรางขอบเขตดังกลาวแลวผูใชสามารถเลือกพื้นที่ในลําดับชั้นใดเพื่อแสดงขอมูลได 
เชน หากสรางขอบเขตอางอิงตามขอบเขตการปกครองเปนจังหวัด อําเภอ และตําบล ผูใชสามารถ
เรียกแสดงขอมูลไดภายในระดับจังหวัด หรืออําเภอ หรือตําบล ตัวอยางในรูปที่ 10-8 เปนการ
แสดงหนาตาง รสทก. ในสวนที่ใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมายถึงระดับตําบล ในกรณีน้ีผูใชเลือก
ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูใชอาจเลือกพื้นที่เปาหมายที่อยูตางจังหวัดกันได 
เชน เลือกพื้นที่ในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปรียบเทียบกับอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
เปนตน หลังจากเลือกพื้นที่เปาหมายแลว รสทก. จะแสดงขอบเขตพื้นที่เปาหมายที่เลือกบนสวน
การแสดงผล หลังจากนั้นผูใชสามารถเลือกชั้นขอมูลเพื่อนําไปแสดงภายในขอบเขตพื้นทีเ่ปาหมาย
ดังกลาว ดังเชนการเลือกแสดงขอบเขตตําบลในพื้นที่เปาหมายในรูปที่ 10-9 

 
รูปที่ 10-8 หนาตางแสดงสวนการเลือกพื้นที่เปาหมายตามลําดับชั้นของขอบเขตการปกครอง                      

ไดแก ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 
รูปที่ 10-9 หนาตางแสดงผลการเลือกพื้นที่สองอําเภอเปนกรอบในการแสดงแผนที่                                  

ไดแก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  
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การออกแบบใหเปนระบบเปด 
เน่ืองจากขอมูลเชิงพ้ืนที่มีความหลากหลายทั้งในดานรูปแบบโครงสรางชั้นขอมูล การตั้ง

ชื่อฐานขอมูล ชื่อตาราง ชื่อฟลด และการใหประเภทและสีของสัญลักษณบนแผนที่ ดังน้ันระบบ 
รสทก. ไดรับการออกแบบใหเปนระบบเปด กลาวคือมีความยืดหยุนในการจัดชั้นขอมูลเปนกลุม
ตามหัวขอเรื่อง และในการนําเขาชั้นขอมูลที่มีความหลากหลายดังกลาว 

วัตถุประสงคของการสรางกลุมขอมูลตามหัวขอเรื่อง เพ่ือตองการแยกกลุมขอมูลที่จะ
นํามาแสดงผลในระบบ รสทก. ออกเปนสวนๆ เพ่ือใหงายตอการเรียกใชขอมูล ตัวอยางในรูปที่ 
10-10 แสดงใหเห็นถึงการแบงกลุมขอมูลยอยออกเปนหลายกลุมตามประเภทขอมูลอางอิงและ
ขอมูลทรัพยากรทางเกษตร จากนั้นจึงนําเขาชั้นขอมูลที่ตองการในแตละหัวขอโดยอาศัยหนาตาง
นําเขาชั้นขอมูล (รูปที่ 10-11) แลวจึงเลือกสีสัญลักษณของขอมูลประเภท Feature (รูปที่ 10-12) 
รายละเอียดเพิ่มเติมการนําเขาขอมูลดูไดจากคูมือการใชงาน รสทก. 

 
รูปที่ 10-10 หนาตางจัดกลุมชั้นขอมูลตามหัวเรื่อง 

 
รูปที่ 10-11 หนาตางการนําเขาชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศประเภทที่มีรูปรางแนชัด (Feature) 
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รูปที่ 10-12 หนาตางการเลือกสีสัญลักษณของชั้นขอมูล 

นอกจากจะกําหนดชั้นขอมูลที่จะนําเขาไดเองแลว ผูใชสามารถกําหนดชื่อฟลดเปน
ภาษาไทยได (รูปที่ 10-13) ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการสื่อสารกับผูใชงานในการประชุมรวมกัน 
สําหรับกรณีที่ผูใชตองการเชื่อมตารางเพิ่มเติมเขากับขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถทําไดโดยเลือกเมนู   
“ตารางขอมูลเพิ่มเติม” (รูปที่ 10-14) ตารางขอมูลเพิ่มเติมคือตารางอรรถาธิบายที่ไมมีขอมูลที่มี
รูปทรงเรขาคณิตอยูภายใน แตสามารถนําเอาขอมูลมาเชื่อมตอเขากับ Feature class ได เพ่ือ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ผูใชจะสามารถเลือกกําหนดไดวาตารางใดบางสามารถเชื่อมตอเขา
กับ Feature class และใชฟลดใดในการเชื่อมตอเขาดวยกัน (รูปที่ 10-14) 

 
รูปที่ 10-13 หนาตางการเปลี่ยนชื่อฟลดเปนภาษาไทย 
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รูปที่ 10-14 หนาตางการนําเขาตารางอรรถาธิบายเพิ่มเติม 

ความยืดหยุนอีกประการที่เปนประโยชนตอผูใชคือการจัดเรียงลําดับชั้นขอมูลใหม
หลังจากที่นําเขาชั้นขอมูลแลว ในบางครั้งการนําเขาชั้นขอมูลอาจจะดําเนินการแบบไมมีการ
จัดลําดับกอนหลังตามกลุมขอมูลที่สัมพันธกัน ซึ่งอาจจะเกิดปญหาทําใหลําดับเนื้อหาที่ไม
ตอเนื่องกันหรือเรื่องราวไมสัมพันธกัน ดังน้ันโปรแกรมจึงเพ่ิมสวนของการจัดเรียงลําดับของกลุม
ขอมูลหรือชั้นขอมูลภายในกลุม วิธีการจัดเรียงชั้นขอมูลทําไดงายโดยใชเมาสลาก (Drag) กลุม
ขอมูลหรือชั้นขอมูลไปวางในลําดับที่ตองการ ดังตัวอยางรูปที่ 10-15 

 
รูปที่ 10-15 การเรียงลําดับชั้นขอมูลใหมในหนาตางรายการชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ 
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การบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ 
ระบบ  รสทก .  ไดรับการออกแบบให นําชั้นขอมูลเชิ ง พ้ืนที่ที่ จัด เก็บในรูปแบบ 

Geodatabase เขามาใชในระบบพรอมกันไดหลายชั้นขอมูล โดยมีองคประกอบสําคัญที่ชวยใน
งานบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนที่คือ (1) สวนการแสดงผล (2) สวนการสืบคนจากตารางอรรถาธิบาย 
และตารางสัมพันธ (3) สวนการสืบคนจากขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลคือสวนที่ใชแสดงผลแผนที่และสวนของการออกแบบการพิมพแผนที่ ซึ่งมี

องคประกอบ 7 สวนเพื่อชวยในการจัดการและแสดงผล (รูปที่ 10-16) คือ (1) หนาตางหลักสําหรับ
เปด-ปดหนาตางเครื่องมืออื่น (2) สวนเครื่องมือชวยการแสดงผล (3) สวนพื้นที่แสดงผลแผนที่ (4) 
สวนแสดงกลุมขอมูลและชั้นขอมูลเพิ่มเติมพรอมใชงาน (5) สวนแสดงรายการชั้นขอมูลที่ไดนําเขา
ใชงาน (6) สวนการแสดงคําอธิบายสัญลักษณแผนที่ และ (7) สวนกําหนดมาตราสวนของแผนที่
และแสดงคาพิกัด x และ y ในระบบ UTM ณ ตําแหนงที่ปลายลูกศรของเมาสชี้อยูบนแผนที่ 

 
รูปที่ 10-16 หนาตางการแสดงผลของ รสทก. พรอมองคประกอบสวนตางๆ 
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หนาตางสวนการแสดงผลจะเปดเมื่อผูใชกดปุมตกลงเลือกพื้นที่เปาหมายแลว หนาตาง
สวนที่ (1) มีไวปดเปดเครื่องมือและหนาตางในสวนอื่นดังอธิบายการทํางานโดยยอในรูปที่ 10-17 

 สลับเปดหนาตางระหวางแผนที่กับหนาตางพิมพแผนที่ 

 เปดปดหนาตาง Tool Box 

 เปดปดหนาตางขอมูลเพิ่มเติม 

 เปดปดหนาตางแสดงคําอธิบายชั้นขอมูล (Layer-Legend) 

 เปดปดหนาตางเครื่องมือพิมพแผนที่ 

 ปดหนาตางการแสดงผล 

รูปที่ 10-17 การใชงานของหนาตางหลักในสวนการแสดงผล 

หนาตางหลักสามารถปดเปดหนาตางสวนที่ (2) ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือชวยงาน
แสดงผลในรูปแบบตางๆ ดังรูปที่ 10-18 สําหรับตัวอยางผลลัพธของการใชเครื่องมือบางประเภท
แสดงในรูปที่ 10-19 

 
เปลี่ยนสถานะของเคอรเซอรเปน Arrow Cursor 

 
ขยายแผนที่ (Zoom In) 

 
ยอสวนแผนที่ (Zoom Out) 

 
เคลื่อนยายตําแหนงแผนที่ (Pan Tool) 

 
เปดหนาตางระบุรายละเอียด (Identify) ขอมูลจากหนาจอแผนที่ 

 
วัดระยะทางบนแผนที่ (Ruler) 

 
เครื่องมือสําหรับเลือกขอมูลบนแผนที่ เพื่อชวยระบุเปาหมายที่ตองการดวยเมาส วัตถุประสงค
ของการเลือกเปาหมาย (Selection) เพื่อจะนําขอมูลที่เลือกดังกลาวไปทําการวิเคราะหหรือ
แสดงผลในรูปแบบอื่นๆ อีกตอไป 

 
เครื่องมือคนหาขอมูลจากจุดโดยทําการขยายแนวกันชน (Buffer) เปนระยะรัศมีจากจุดที่เลือก
ตามประสงค เพื่อคนหาขอมูลเชิงพื้นที่ท่ีอยูภายในพื้นที่แนวกันชนที่เปนผืนกลม 

 
เครื่องมือแสดงคาขอมูลเชิงพื้นที่แบบรวดเร็วบนหนาจอ เมื่อใชเมาสวางอยูเหนือจุดที่สนใจใน
ระยะ Tolerance ของเมาส 

 
เครื่องมือสําหรับพื้นที่ท้ังหมดของแผนที่ ใชในกรณีท่ีอาจจะมีการขยายหรือยอขนาดแผนที่มาก
จนระยะขอบเขตหลุดหาย ผูใชสามารถใชเครื่องนี้เพื่อแสดงพื้นที่ท้ังหมด 

รูปที่ 10-18 เครื่องมือชวยงานแสดงแผนที่ 
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(ก) Identify 

 
(ข) วัดระยะทาง 

 
(ค) เลือกบริเวณเปาหมาย 

 
(ง) แสดงคาขอมูลแบบรวดเร็ว 

รูปที่ 10-19 ตัวอยางผลลัพธท่ีไดจากการใชงานเครื่องมือบนหนาตางแสดงผล 

ผูใชสามารถสรางแนวกันชนจากเครื่องมือในรูปที่ 10-18 เม่ือกําหนดจุดโดยการคลิก
เมาสที่หนาจอภาพแลว โปรแกรมจะเปดหนาตางสรางแนวกันชน โดยใหผูใชกําหนดความกวาง
ของแนวกันชนและชั้นขอมูลที่ตองการคนหาวาวัตถุใดอยูภายในแนวกันชนที่ไดระบุแลว จากนั้น
โปรแกรมจะทําการคนหาและวาดขอบเขตของวัตถุที่พบตามเงื่อนไขดังกลาว รูปที่ 10-20 แสดง
จุดเริ่มตน (จุดสีแดง) ในการสรางแนวกันชนรัศมีกวาง 1,000 เมตร แลวทําการคนหากลุมชดุดนิที่
อยูภายในขอบเขตนี้อยางสมบูรณ ผลลัพธที่ไดแสดงเปนแผนที่ขอบเขตของกลุมชุดดินดังกลาว 
(เสนขอบสีฟา) 

 
รูปที่ 10-20 การกําหนดจุดเปาหมายและผลการคนหากลุมชุดดินที่อยูในรัศมี 1,000 เมตร 
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จากรูปที่ 10-16 สวนการแสดงผล (สวนที่ (3)) เปนสวนที่ใชแสดงชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ผูใช
เลือกจากรายการชั้นขอมูลที่มีอยูในสวนที่ (4) รสทก. สามารถแสดงชั้นขอมูลประเภทตางๆ 
รวมกันไดโดยอาศัยการจัดลําดับชั้นขอมูลที่นําเขาแสดงผลโดยการใชเมาสเลื่อนแถบชื่อชั้นขอมูล
ขึ้นลงในหนาตางแสดงชั้นขอมูล (สวนที่ (5)) และอาศัยหลักที่วาใหชั้นขอมูลประเภทราสเตอรหรือ
ชั้นขอมูลประเภท Feature ที่เปน Polygon อยูชั้นลาง เน่ืองจากขอมูลประเภทนี้มีการใหสีทึบทํา
ใหบดบังขอมูลที่เปน Point และ Line ในกรณีที่ตองแสดงขอมูลราสเตอร และ Polygon รวมกัน 
ใหใชเครื่องมือควบคุมความโปรงใสและความสวางของสีในหนาตางสวนที่ (5) ชวย (รูปที่ 10-21) 

ตัวอยางในรูปที่ 10-16 เปนการแสดงชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินบนภูมิประเทศแรเงา
โดยอาศัยเครื่องมือกําหนดความโปรงใสของภาพชวยทําใหสามารถเห็นการใชประโยชนที่ดินบน
ภูมิประเทศโดยไมมีการบดบังกัน เม่ือนําเอาชั้นขอมูลหมูบานและถนนวางซอนทับ จะให
ขอสนเทศบริเวณพ้ืนที่เปาหมายเพิ่มเติมขึ้น 

  
(ก) การเรียกเครื่องมือควบคุมความสวางของภาพ (ข) หนาตางควบคุมความสวาง 

รูปที่ 10-21 เครื่องมือควบคุมความโปรงใสและความสวางของสี 

หนาตางการแสดงผลสวนที่ (6) เปนการอธิบายสัญลักษณของส่ิงที่ปรากฏในชั้นขอมูลแต
ละชั้น ซึ่งผูใชอาจเลือกแสดงสัญลักษณทีละชั้นขอมูลหรือหลายชั้นขอมูลรวมกันได นอกจากนี้ยังมี
หนาตางที่เปนเครื่องมือที่ใหผูใชเลือกแสดงแผนที่ตามมาตราสวนที่ตองการ (รูปที่ 10-22) 
หนาตางนี้จะปรากฏทางดานลางของจอภาพดังปรากฏในสวนที่ (7) ของรูปที่ 10-16 

 
รูปที่ 10-22 เครื่องมือกําหนดมาตราสวนที่ตองการแสดงและคาพิกัดของจุดที่สนใจ 
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การสืบคนตารางอรรถาธบิาย 
การคนหาจากตารางอรรถาธิบายเปนการคนหาขอมูลแบบเจาะจงจากชั้นขอมูลที่กําลัง

แสดงผลบนหนาจอภาพในระบบ รสทก. เม่ือผูใชคลิกเมาสดานขวาจะปรากฏเมนูเพ่ือใหเลือก
ชนิดการคนหา (รูปที่ 10-23) 

 
รูปที่ 10-23 การเรียกเมนูการคนหาจากตารางอรรถาธิบาย 

เม่ือผูใชเลือก คนหาจากตารางอรรถาธิบาย โปรแกรมจะเปดหนาตางการคนหา (รูปที่ 
10-24) ที่ผูใชจะตองระบุชั้นขอมูลที่ตองการคนหา ฟลดที่จะคน และคาขอมูลตามเงื่อนไขเฉพาะ 
เชน =, <, > หรือ <> เปนตน ในกรณีน้ีชั้นขอมูลที่ตองการคนหา ไดแก การใชประโยชนที่ดินป 
2543 และตองการคนหาฟลด คําอธิบาย (ไทย) ที่มีคาขอมูลเปน “ลําไย” หรือ “ลําไยผสมกับการ
ใชประโยชนที่ดินอื่น” โปรแกรมจะดําเนินการคนหาพรอมทั้งแสดงผลการคนหาเปนแผนที่โดยจะ
วาดกรอบสีฟาบนพื้นที่ปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหมตามเงื่อนไขที่ใชคนหา (รูปที่ 10-25) 

ผูใชอาจเรียกดูขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการเลือกแถบ ดูสถิติ
ขอมูล จากหนาตางแสดงผลการสืบคนในรูปที่ 10-26 โปรแกรมจะเปดหนาตางใหมเพ่ือใหผูใช
ระบุขอมูลที่ตองการดูสถิติคาจํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที่
ผูใชกําหนดวาจะไมนํามาคิดสถิติ เชน ระหวาง 0-1.0 ไร เปนตน 
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รูปที่ 10-24 หนาตางการคนหาจากตารางอรรถาธิบาย 

 
รูปที่ 10-25 พื้นที่ปลูกลําไย (สีฟา) ในบริเวณจังหวัดเชียงใหมท่ีไดจากการคนหาในตารางอรรถาธิบาย 
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รูปที่ 10-26 คาสถิติพื้นฐานของพื้นที่ปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหม 

ผูใชอาจเรียกแสดงสถิติของขอมูลกี่ประเภทก็ไดโดยการระบุจํานวนแถวของขอมูลและเขต
ขอมูลที่ตองการแสดงสถิติดังกลาวขางตน ตัวอยางในรูปที่ 10-27 เปนการเรียกดูสถิติขอมูลทั่วไป 
12 ประเภทของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 14 ศูนย ไดแก พ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เกษตร จํานวน
หมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย รายไดประเภทตางๆ 
เปนตน ขีดความสามารถของ รสทก. จึงเปนประโยชนตอการวางแผนยุทธศาสตรในระดับจังหวัด
หรือลุมนํ้าที่มีการจัดเก็บขอมูลอธิบายหนวยการปกครองหรือลุมนํ้าในระดับตางๆ 

 
รูปที่ 10-27 การเรียกดูสถิติขอมูลทั่วไป 12 ประเภทของศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 14 ศูนย 
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การสืบคนจากตารางความสัมพันธ 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาในโครงการ ครส.ลานนา (ระบบกลาง) ไดรับการ

ออกแบบใหเปนตารางสัมพันธ (Relation tables) เพ่ือความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการ
แกไขเพ่ิมเติมขอมูลในอนาคต ดังน้ันในการสืบคนและแสดงผลขอมูลประเภทนี้ใน รสทก. จึงตอง
มีการออกแบบตางจากการสืบคนจากตารางอรรถาธิบายที่มีความสัมพันธกับฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
ประเภทหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One relationship) ตัวอยางของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศประเภท 
One-to-Many ไดแก ฐานขอมูลดินที่สรางขึ้นจากสมบัติของชุดดินจัดตั้ง (กองสํารวจและจําแนกดิน, 
2542ก, 2542ข, 2542ค, 2542ง) 

ในการคนหาขอมูลจากตารางความสัมพันธ ผูใชตองเลือกชั้นขอมูลที่ตองการ เชน กลุม
ชุดดิน เพ่ือแสดงบนหนาจอภาพแลวจึงคลิกเมาสทางดานขวาเพื่อเรียกหนาตางที่มีเมนู สืบคน
จากตารางความสัมพันธ (รูปที่ 10-28) เม่ือเลือกเมนูดังกลาวแลว โปรแกรมจะแสดงหนาตาง
การสืบคนโดยดานซายจะแสดงตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกันอยางเปนลําดับขั้น ตัวอยางในรูป
ที่ 10-28 เปนการคนหาสมบัติทางเคมีของดินเปนกรดจัด กลาวคือมี pH นอยกวา 5.0 ผูใช
สามารถเลือกตารางสัมพันธ สมบัติทางเคมีของแตละชั้นดิน และเลือก ความเปนกรดเปนดางดิน 
และเลือกคาดังกลาวที่ < 5.0 ในตาราง (รูปที่ 10-28) ผลการสืบคนจะแสดงเปนแผนที่พรอมแสดง
หนวยแผนที่ดินที่ตรงตามเงื่อนไขเปนกรอบสีฟา (รูปที่ 10-29) สวนดินที่มีกอนกรวดมากใน
จังหวัดเชียงใหมแสดงในรูปที่ 10-30 

 
รูปที่ 10-28 การสืบคนขอมูลชั้นดินที่มีความเปนกรดเปนดางนอยกวา 5.0 จากหนาตางสืบคน                       

ตารางสัมพันธของขอมูลอรรถาธิบาย 
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รูปที่ 10-29 ผลการสืบคนขอมูลชั้นดินที่มีความเปนกรดเปนดางนอยกวา 5.0 

 
รูปที่ 10-30 ผลการสืบคนขอมูลชั้นดินที่มีปริมาณกอนกรวดมาก 
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นอกจากแสดงผลเปนแผนที่แลว ผลการสืบคนจากตารางความสัมพันธอาจแสดงไดเปน
ตารางสรุปรายละเอียด ผูใชอาจแสดงขอมูลเปนตาราง โดยกดปุม แสดงขอมูลเปนตาราง ใน
ดานลางของหนาตางคนหาจากตารางความสัมพันธ (รูปที่ 10-28) โปรแกรมจะเปดหนาตาง 
แสดงความสัมพันธของขอมูลกับตารางขอมูลตางๆ (รูปที่ 10-31) ผูใชอาจเลือกตารางที่
ตองการแสดงขอมูลจากรายการตารางที่จัดเรียงเปนลําดับชั้นตามการออกแบบความสัมพันธ
ระหวางตารางในฐานขอมูล 

ตัวอยางในรูปที่ 10-31 เปนการเลือกดูตารางสมบัติเคมีของชั้นดินบนและลางของดินชุด
ลําปาง (Lp) ผูใชอาจเลือกแสดงทุกเขตขอมูลในตารางนี้ (รูปที่ 10-31) หรือเลือกเฉพาะบางเขต
ขอมูลที่ตองการ (รูปที่ 10-32) ซึ่งเปนการเลือกแสดงสมบัติทางฟสิกสแตละชั้นดินของดินลําปาง 
(Lp) แตเลือกแสดงเฉพาะสมบัติทางฟสิกสของดินนี้บางประเภทที่เลือกจากรายการเขตขอมูลทาง
ขวามือของหนาตางนี้ โปรแกรมจะแสดงผลการสืบคนตามรายการขอมูลที่เลือกเปนตารางตาม
เงื่อนไขที่กําหนด (รูปที่ 10-32) 

 
รูปที่ 10-31 การเลือกดูสมบัติทางเคมีของชั้นดินบนและลางดินชุดลําปาง (Lp) ทุกเขตขอมูล 
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รูปที่ 10-32 การเลือกดูสมบัติทางฟสิกสทุกชั้นดินชุดลําปาง (Lp) เฉพาะบางเขตขอมูล 

การสืบคนจากขอมูลเชิงพืน้ที่ 
การสืบคนอีกประเภทหนึ่งใน รสทก. ไดแกการคนหาจากขอมูลเชิงพ้ืนที่ การคนหาใน

ลักษณะนี้จะไมใชคาขอมูลอรรถาธิบายเชนที่กลาวมาแลวขางตน แตจะใชความสัมพันธระหวาง
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยกันเอง โดยมีขั้นตอนการคนหาดังรูปที่ 10-33 

การคนหาเริ่มจากการเลือกชั้นขอมูลบนหนาตางสวนที่ (1) โดยเลือกวัตถุเชิงพ้ืนที่ ไดแก 
จุด เสน หรือรูปหลายเหลี่ยมในชั้นขอมูลนั้น เพ่ือใชคนหาขอมูลเชิงพ้ืนที่ในชั้นขอมูลอื่น เม่ือเลือก
วัตถุเชิงพ้ืนที่แลวจะปรากฏขอบเขตของสิ่งที่เลือกเปนแผนที่บนหนาตางสวนที่ (2) ผูใชสามารถ
ระบุรูปแบบของการคนหาและระยะทางที่ตองการขยายขอบเขตของการคนหาออกไป รูปแบบของ
การคนหามีดวยกันทั้งหมด 8 ประเภทคือ 

• ส่ิงที่เลือกตัดกับเปาหมาย (Intersect) 
• กรอบสี่เหลี่ยมลากตัดผาน (Envelope intersects) 
• ส่ิงที่เลือกซอนทับเปาหมาย (Overlap) 
• ส่ิงที่เลือกพาดผานเปาหมาย (Crosses) 
• ส่ิงที่เลือกอยูภายในเปาหมาย (Within) 
• ส่ิงที่เลือกครอบคลุมเปาหมายทั้งหมด (Contain) 
• ส่ิงที่เลือกอยูใกลกับเปาหมาย (Near) 
• ส่ิงที่เลือกมีจดุศูนยกลางภายใน (Have their center in) 
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รูปที่ 10-33 แสดงลักษณะหนาตางคนหาขอมูลเชิงพื้นที่ 

หนาตางสวนที่ (4) ในรูปที่ 10-33 เปนกราฟกที่แสดงใหเห็นวามีชั้นขอมูลประเภทใดบาง
ที่สามารถทํางานตามรูปแบบที่เลือกได ผูใชจะตองเลือกชั้นขอมูลเปาหมายที่ตองการทําการ
คนหาดวยรูปแบบของการคนหาที่ระบุไวแลว ผลจากการคนหาจะไดผลลัพธเปนแผนที่ตาม
ตัวอยางรูปที่ 10-34(ก) หากผูใชกําหนดระยะคนหาและเลือก “แสดงการขยายขอบเขต” จะได
ผลลัพธเปนแผนที่ดังรูปที่ 10-34(ข) 

 
(ก) การคนหาโดยไมมีการขยายขอบเขต 

 
(ข) การคนหาโดยขยายขอบเขต 

รูปที่ 10-34 ผลลัพธของการคนหาดวยรูปแบบการคนหา “สิ่งท่ีเลือกครอบคลุมเปาหมายทั้งหมด (Contain)” 
ชั้นขอมูลที่ใชคนหามีขอบสีแดง สวนชั้นขอมูลผลลัพธมีขอบสีมวง 
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การเปรียบเทียบขอมูลอรรถาธิบายในรูปแผนภาพ 
ขอมูลอรรถาธิบายบางประเภทสามารถแสดงผลรวมกับแผนที่ไดมีอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวาดวยกราฟประเภทตางๆ ดังน้ันจึงไดพัฒนา รสทก. ใหสามารถแสดงขอมูลเปนกราฟ
วงกลม (Pie chart) กราฟแทง (Bar graph) และกราฟแทงสัดสวน (Stacked bar graph) เพ่ือ
ประโยชนในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตางๆ ที่จัดเก็บในกรอบชั้นขอมูลเชิง
พ้ืนที่เดียวกัน 

ผูใชเขาสูการแสดงผลรูปแบบแผนภาพโดยนําเขาชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ตองการแสดงผล 
แลวคลิกขวาที่หนาตางแสดงผลเพื่อเปดเมนูชวยการแสดงผล แลวจึงเลือก แสดงขอมูลเปนกราฟ 
(รูปที่ 10-35) โปรแกรมจะเปดหนาตางใหเลือกขอมูลที่จะแสดงเปนแผนภาพ ผูใชจะนําเขาขอมูล
จากการเลือกรายการชื่อฟลดเปนจํานวนเทาที่ตองการ แตตองเปนขอมูลที่มีหนวยเดียวกันเพื่อ
เปรียบเทียบกันได จากนั้นจึงเลือกประเภทของแผนภูมิ การแสดงเปนแผนภูมิ 3 มิติหรือ 2 มิติ สี
พ้ืน สีของแผนภูมิ และสัดสวนของแผนภูมิแตละประเภท (รูปที่ 10-36) 

 
รูปที่ 10-35 การเปดชั้นขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวงและเมนูเพื่อเลือกการแสดงผลเปนแผนภาพ 
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รูปที่ 10-36 การกําหนดขอมูลนําเขาและรายละเอียดของแผนภูมิท่ีจะแสดงผล 

 
รูปที่ 10-37 แผนภูมิของขอมูลรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ 
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ตัวอยางในรูปที่ 10-37 เปนผลการเรียกแสดงขอมูลเฉล่ียของรายไดจากภาคเกษตร 
รายไดที่เปนตัวเงิน รายไดนอกภาคเกษตร และรายไดรวมของทุกศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่
สํารวจเมื่อป พ.ศ.2543 (นรินทรชัยและกมล, 2543) ผูใชสามารถขยายและเลื่อนแผนที่ไปยัง
บริเวณศูนยพัฒนาฯ ที่ตองการ พรอมทั้งใชเครื่องมือคนรายละเอียดเฉพาะพื้นที่เพ่ือดูรายละเอียด
อื่นๆ ของศูนยพัฒนาฯ 

ผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูลประเภทอื่นและแผนภูมิประเภทอื่น เชน มูลคาของไมผล
ประเภทตางๆ ที่เกษตรกรผลิตในศูนยพัฒนาฯ เปนกราฟวงกลมแบบ 3 มิติ (รูปที่ 10-38) และ
มูลคาไมดอกประเภทตางๆ เปนกราฟวงกลม 2 มิติ (รูปที่ 10-39) หรือถาตองการแสดงมูลคา
เปรียบเทียบของผักที่ผลิตในศูนยพัฒนาฯ เปนแผนภูมิแทงสัดสวนดังตัวอยางรูปที่ 10-40 เปนตน 

 
รูปที่ 10-38 การเปรียบเทียบมูลคาของไมผลประเภทตางๆ ท่ีเกษตรกรผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวง

เปนกราฟวงกลมแบบ 3 มิติ 
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รูปที่ 10-39 การเปรียบเทียบมูลคาของไมตัดดอกประเภทตางๆ ท่ีเกษตรกรผลิตในศูนยพัฒนา                

โครงการหลวงเปนกราฟวงกลมปกติ 

 
รูปที่ 10-40 การเปรียบเทียบมูลคาของผักประเภทตางๆ ท่ีเกษตรกรผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปน

แผนภูมิแบบแทงสัดสวน 
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การพิมพแผนที ่
ในกรณีที่ตองการพิมพแผนที่เพ่ือใชงาน หลังจากผูใชเลือกพื้นที่ไดในขอบเขตที่ตองการ

และมีการนําเอาชั้นขอมูลตางๆ มาแสดงรวมกันเสร็จเรียบรอยแลว ผูใชสามารถออกแบบรูปแบบ
การพิมพแผนที่โดยทําการคลิกที่ปุม  เพ่ือแสดงรูปแผนที่และรายละเอียดอื่นๆ เชน แถบ
มาตราสวน สัญลักษณแสดงทิศ หรือรายละเอียดคําอธิบายสัญลักษณ เปนตน ซึ่ง รสทก. มี
เครื่องมือชวยการออกแบบรูปแบบการพิมพแผนที่ซึ่งมีองคประกอบหลักดังรูปที่ 10-41 

 
รูปที่ 10-41 องคประกอบของสวนการออกแบบเพื่อพิมพแผนที่ 

เม่ือผูใชกําหนดรูปแบบตางๆ ดังรายละเอียดในคูมือการใช รสทก. (ชาฤทธิ์และเมธี, 
2548) จนเปนที่พอใจแลว ผูใชสามารถสั่งพิมพแผนที่ไดในขนาดที่ตองการ รูปที่ 10-42 เปน
ตัวอยางของแผนที่การใชประโยชนที่ดินในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ที่ผานการกําหนดรูปแบบ
ของหัวเรื่อง สัญลักษณของทิศ แถบแสดงมาตราสวน และคําอธิบายสัญลักษณของสีที่ใชในแผนที่ 
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รูปที่ 10-42 แผนที่ท่ีผานการกําหนดรูปแบบเพื่อการพิมพแลว 

สรุป 
รสทก. เปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการวิจัยนี้ เน่ืองจากทําหนาที่บูรณาการชั้น

ขอมูลทั้งหมดที่เปนผลลัพธในโครงการนี้ รวมทั้งขอมูลและผลการวิเคราะหรวมกันระหวาง
โครงการในกลุมโครงการ ครส.ลานนา ระบบ รสทก. ไดรับการพัฒนาใหสามารถนําเขา แสดงผล 
และวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือเรียกใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท จุด เสน 
และพื้นที่ พรอมทั้งแสดงสัญลักษณและคําอธิบายสัญลักษณ ดังน้ันจึงสามารถรองรับการแสดงผล
ขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นๆ ในอนาคตโดยไมจําเปนตองเสียเวลาออกแบบสัญลักษณของขอมูลเชิงพ้ืนที่ใหม 
ระบบนี้มีเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชที่ไมมีพ้ืนฐานการใชงานระบบ GIS  ทาํใหสามารถ
ใชประโยชนจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรเกษตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดย
บูรณาการขอมูลผานระบบ รสทก. ระบบยังชวยสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่จากขอมูลอรรถาธิบาย 
เพ่ือใหการใชขอมูลเชิง พ้ืนที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรทางการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการในระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสวนสืบคนขอมูลอรรถาธิบาย ผูใชสามารถกําหนดชั้นขอมูลที่จะสืบคน รวมทั้งตาราง
อรรถาธิบายทั้งที่เปนตารางเดี่ยวและตารางขอมูลสัมพันธที่ไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพ
ในการนําเขาและแกไขขอมูลใหทันสมัย  รสทก. สามารถแสดงขอมูลเปนแผนภาพประเภทตางๆ 
ทําใหแสดงผลและสื่อความหมายกับผูใชไดทุกระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงผูวางนโยบาย จึงทํา
ใหชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการจัดการทรัพยากรทางเกษตรไดอยางมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูใชสามารถพิมพแผนที่ที่ยืดหยุนตามการออกแบบของตนเอง นอกจากนี้ 
รสทก. ยังสามารถแสดงผลลัพธของการวิเคราะหจากโปรแกรมวิเคราะหขางบน รวมทั้งผลการ
สรางภาพจําลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชทรัพยากรเพื่อการเกษตรและผลกระทบตอ
สถานภาพการใชทรัพยากรในพื้นที่เปาหมายไดอีกดวย 
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