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บทนํา 
"คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนท่ีสูง (สพทส. 1.0)"   ใชสําหรับแนะนําการใชงานระบบเรียกใชฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
(spatial database) และขอมูลอรรถาธิบาย (attribute data) ตางๆ ของศูนยพัฒนาโครง
การหลวงจํานวน 36 แหง  ซึ่งพัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (เมธี และคณะ, 2543 ; พนมศักดิ์ 
และคณะ, 2544) เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูลพรอม
ระบบเรียกใชขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตภาคเหนือ 

ระบบ สพทส. 1.0 ไดรับการพัฒนาใหทํางานบน ArcView GIS ภายใตระบบปฏิบัติการ 
Windows   โดยมีเมนูเรียกใชเปนภาษาไทย ผูใชสามารถเรียกแสดงขอมูลของพื้นท่ีท้ังหมด
หรือเฉพาะพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ ที่สนใจ ซึ่งประกอบดวย (1) ขอมูลทั่วไปของศูนยพัฒนาฯ 
(2) ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม (3) ขอมูลดานการผลิตทางการเกษตรที่ศูนยพัฒนาฯ 
สงเสริมพรอมทั้งรายได   (4) ขอมูลดัชนีบงชี้ความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอมของแต
ละศูนย พรอมกันนี้ผูใชสามารถดูขอมูลละเอียดที่โครงการฯ ไดทําการศึกษาใน 2 ศูนย
พัฒนาฯ ไดแก ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย และศูนยพัฒนาฯ แมแฮ โดยขอมูลเหลานี้
สามารถแสดงผลในรูปของแผนที่และตาราง บันทึกเก็บ และพิมพออกทางเคร่ืองพิมพได 

เนื้อหาในคูมือฉบับนี้แบงออกเปน 2 สวนหลักดังนี้ 

 รายละเอียดการติดตั้งระบบฐานขอมูลและโปรแกรมเรียกใชขอมูล ซึ่งครอบ
คลุมถึงการติดตั้งโปรแกรมประกอบตางๆ ที่จําเปน  เพื่อใหระบบฯ สามารถ
ทํางานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันตอนและวิธีการใชงานระบบ สพทส. 1.0  โดยละเอียด ซึ่งจะกลาวถึง           
โครงสรางระบบเมนู การใชขอมูลในระดับภาพรวมและระดับศูนยพัฒนาฯ    
ในแงมุมและรูปแบบตางๆ  รวมไปถึงการใชเคร่ืองมือชวยเหลือตางๆ เพื่อจัด
องคประกอบของแผนที่  ตลอดจนการสรางและพิมพแผนที ่
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หนังสือคูมือฉบับนี้ไมไดครอบคลุมรายละเอียดของแนวคิด ข้ันตอนและวิธีการพัฒนา
ระบบ สพทส. 1.0 และโครงสรางของระบบฐานขอมูล สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนย
ขอมูล รวมทั้งผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลของมูลนิธิโครงการหลวง
ที่ตองการทราบรายละเอียดในสวนนี้  สามารถศึกษาไดจากเอกสารดังตอไปนี้ 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง  (เมธี และคณะ, 2543) 
 การใชระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พนมศักดิ์ และคณะ, 
2544) 
 โครงสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลเชิงอรรถาธิบายในระบบสนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง (พนมศักดิ์ 
และคณะ, 2545) 
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การติดต้ังระบบ 
โครงสรางแฟมขอมูลและขนาดของระบบ 
ระบบ สพทส. 1.0 ประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลเชิงอรรถาธิบายพรอมกับ
โปรแกรมเรียกใชงาน บรรจุอยูใน CD-ROM ซึ่งแนบอยูดานในปกหลังของคูมือฉบับนี้  
ภายใน CD-ROM จัดเก็บแฟมขอมูลแยกเปน sub-directory ยอยดังโครงสรางดานลางนี้ 

 

แฟมขอมูลทั้งหมดมีขนาดประมาณ 254 MB ผูใชสามารถเรียกใชงานระบบไดจากแผน 
CD-ROM โดยตรง  หรือถาหากตองการติดตั้งระบบทั้งหมดบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  
ตองเตรียมพื้นที่วางบนฮารดดิสกใหเพียงพอตามขนาดของแฟมขอมูลที่ตองการ 

ความตองการของระบบ 
โปรแกรมเรียกใชงานของระบบนี้พัฒนาขึ้นจากภาษา Avenue (ESRI, 1996a) และ 
Dialog Designer (ESRI, 1997) ซึ่งจําเปนตองทํางานรวมกับโปรแกรม ArcView 3.1  
(ESRI, 1986b)  ดังนั้นผูใชตองทําการติดตั้งโปรแกรมนี้กอนจึงจะสามารถใชงานระบบ 
สพทส. 1.0 ได  นอกจากนี้ในการทํางานบางสวนของระบบตองการโปรแกรมประกอบ
อื่นๆ รวมดวย 
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อนึ่งการทํางานของระบบเกี่ยวของกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีทั้งมาตราสวน 1:50,000 และ 
1:15,000  ซึ่งมีขนาดคอนขางใหญ อีกทั้งยังมีการแสดงผลดานกราฟกที่หลากหลาย จึง
ตองการเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและแสดงผลที่ดี โดยสรุป
แลวผูใชตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณฮารดแวร และติดตั้งซอฟตแวรดังตอไปนี้ 

ฮารดแวร 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลอยางนอยแบบ Pentium III, ความเร็ว 

200 MHz  พรอมหนวยความจําแบบ RAM 64 MB หรือมากกวา 
 ระบบควบคุมการแสดงผลและจอภาพที่สามารถตอบสนองรายละเอียดของ
ภาพที่ 800 x 600 จุด และรายละเอียดสีแบบ High Color 16 bit เปนอยางนอย 
 พื้นที่วางบนฮารดดิสกไมควรต่ํากวา 300 MB 

ซอฟตแวร 
 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98  สวน Windows ME/NT/2000 นั้น
สามารถใชกับระบบนี้ไดแตมีปญหาการแสดงผลตัวอักษรภาษาไทยในบางสวน 
 โปรแกรม ArcView GIS เวอรชัน 3.1 หรือ 3.2 
 โปรแกรมเสริมสําหรับ ArcView 3.X มีชื่อทางการคาวา Spatial Analyst 1.1 
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดไดจาก http://www.esri.com หรือ ArcView 
Spatial Analyst : Advanced Spatial Analysis Using Raster and Vector 
Data  (ESRI,1996c)  ในการทํางานของระบบ สพทส. 1.0  ตองการโปรแกรมนี้ 
สําหรับการแสดงผลแผนที่สภาพภูมิประเทศในรูปแบบ 3 มิติ  ซึ่งจะไดกลาว
รายละเอียดพรอมตัวอยางในสวนของวิธีการใชงานระบบตอไป 
 โปรแกรมเสริมที่ชื่อวา ArcView 3.X ECW plug-in  version 2.4 ใชสําหรับ  
การอานและแสดงผลขอมูลประเภท ECW (Earth Resource Mapping’s 
Enhanced Compression Wavelet format)   ซึ่ง ArcView GIS ไมสามารถ 
เขาถึงและแสดงผลไดโดยตรง  โปรแกรมนี้อยูในแฟมขอมูลชื่อ AvErm24.exe 
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ภายใต sub-directory \help\ermapper ในแผน CD-ROM  การติดตั้งใหเปด
โปรแกรมนี้แลวทําตามขอแนะนําในการติดตั้ง  หรือสามารถดาวนโหลด
โปรแกรมเวอรชันลาสุดไดจาก http://www.ermapper.com  
 โปรแกรม Acrobat Reader สําหรับใชอานและแสดงผลแฟมขอมูลประเภท 

PDF  ในการติดตั้งใหเปดแฟมขอมูลโปรแกรมนี้ที่ชื่อวา ar500enu.exe ภายใต 
sub-directory \help\acrobatreader ในแผน CD-ROM แลวดําเนินการตาม     
ขอแนะนํา หรือสามารถดาวนโหลดโปรแกรมเวอรชันลาสุดไดจาก 
http://www.adobe.com  

การติดตั้งระบบลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ในกรณีที่ผูใชตองการเรียกใชงานระบบนี้จากเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีขอดีก็คือการทํางาน
ที่เร็วกวาการเรียกใชงานจากแผน CD-ROM   ทําไดโดยสราง sub-directory  ในฮารดดิสก
ที่ตองการติดตั้ง จากนั้นทําการสําเนาแฟมขอมูลทั้งหมดจาก CD-ROM ไปไวภายใต sub-
directory  ที่สรางข้ึนนี้  ภายหลังการติดตั้งจะไดโครงสรางแฟมขอมูลเหมือนกับที่อยูบน
แผน CD-ROM ทุกประการและพรอมสําหรับการเรียกใชงาน 
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การเริ่มตนใชงานระบบ 
เร่ิมตนระบบ 
การเรียกใชระบบใหใช Windows Explorer เปดแฟมขอมูลโปรแกรมที่ชื่อ rp_dss.apr ที่อยู
ใน root directory ของ CD-ROM หรือของ sub-directory  ที่ไดติดตั้งระบบไว   ซึ่งระบบจะ
เร่ิมทํางานโดยเริ่มจากตรวจสอบสิ่งแวดลอมและองคประกอบที่จําเปนสําหรับการทํางาน  
ถาหากระบบติดตั้งไมสมบูรณจะมีขอความแสดงใหทราบ  

 

จากนั้นระบบจะปดตัวเอง  ผูใชตองทําการตรวจสอบระบบอีกคร้ังเพื่อใหพรอมครบตาม
ความตองการขั้นต่ําดังที่ใหรายละเอียดไวขางตน 

หากมีการจัดเตรียมและติดตั้งระบบถูกตองครบถวนทุกอยาง  หลังจากเปดโปรแกรมระบบ
เรียกใช  จะปรากฏโลโกของโปรแกรมบนจอภาพ  เมื่อโลโกปดตัวเองลงก็พรอมสําหรับ
เรียกใชงานได 
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เมนูหลัก 
บนเมนูหลักดานบนของหนาตางโปรแกรม  มีเมนูภาษาไทยสําหรับเรียกใชงาน 3 สวน
ดวยกัน 

 

เมนู "เลือกพื้นที่" ใชเลือกพื้นที่  ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งในระดับภาพรวมของศูนยพัฒนาฯ 
ทั้งหมด  และในระดับเฉพาะศูนยพัฒนาฯ ตางๆ 

 

เมนู "เกี่ยวกับระบบ" มีเมนูยอยสําหรับเรียกดูรายละเอียดและคําแนะนําการใชงานระบบ 

 

ถาเลือก "คําแนะนําการใชระบบฯ" ระบบจะแสดงเอกสารคําแนะนําการใชงานที่เปนแฟม
ขอมูลแบบ PDF บนหนาจอ  เพื่อใหผูใชอานหรือพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ  

 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 8

ถาเลือก "เกี่ยวกับระบบฯ"  จะปรากฏหนาตางขอความ (ไดอะล็อกบอกซ) อธิบายเรื่อง
ของระบบ สพทส. 1.0 และการพัฒนาโดยสังเขป 

 

ถาหากตองการออกจากระบบใหเลือก "ยกเลิกการทํางาน"  และ "ออกจากระบบ" ระบบจะ
ปดตัวเองและกลับเขาสูสวนการทํางานของ Windows 
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การเรียกใชขอมูลในระดับภาพรวม 
ขอมูลในระดับภาพรวมเปนการแสดงตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 
36 แหงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  พรอมทั้งใหรายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่ทางกายภาพ
ดานลักษณะพื้นที่  โครงสรางพื้นฐาน และสภาพทรัพยากรธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันผูใช
สามารถเรียกดูรายละเอียดขอมูลในดานตางๆ อาทิเชน ขอมูลการจัดการบริหารและขอมูล
ทั่วไปของศูนยพัฒนาฯ  ขอมูลกิจกรรมและผลิตผลทางการเกษตร  ความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และขอมูลเศรษฐกิจสังคมตางๆ อีกมากมาย 
การเรียกใชขอมูลในระดับภาพรวม ใหเลือกเมนู  "เลือกพื้นที่"  และ  "ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงทั้งหมด"  จากนั้นระบบจะเขาสูสวนของการแสดงผลแผนที่  ซึ่งประกอบดวยเมนูหลัก
สําหรับใชเรียกแสดงขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงอรรถาธิบาย รวมทั้งเมนูและปุมชวยเหลือ
ในการแสดงผลและปรับแตงสวนประกอบของแผนที่ 

ภาพถัดไปแสดงใหเห็นโครงสรางระบบเมนูในสวนการแสดงผลแผนที่ของระบบ สพทส. 
1.0 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 10
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เร่ิมแรกระบบจะแสดงแผนที่ขอบเขตและที่ตั้งของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 แหงใน
สวนของหนาตางแผนที่ที่เรียกวา  View   นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่นๆ ไดแก เคร่ืองมือ  
และสารบัญแผนที่ (Table of content, TOC) 

 

ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลที่สามารถเรียกแสดงไดในระดับภาพรวมจัดแบงเปนหมวดหมูตามที่กําหนดไวใน
เมนูหลัก  ขอมูลทั่วไปประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก ตําแหนงที่ตั้งศูนย
พัฒนาฯ  ตําแหนงหมูบาน  และเสนทางถนน  โดยใชเมนู "ขอมูลทั่วไป"  จากนั้นเลือก 
"ขอมูลเชิงพื้นที่ทั่วไป" 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 12

 

 

 
 

เมนู "สภาพปญหา"  ใชแสดงปญหาสําคัญในดานตางๆ อาทิเชน ปญหาทางการเกษตร  
ปญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯ เปนตน  โดยหลังจากที่
ทําการเลือกเมนูนี้แลว  จะมีไดอะล็อกบอกซสําหรับทําการเลือกประเด็นปญหาที่สนใจ ซึ่ง
สามารถเลือกแสดงปญหาที่รุนแรงที่สุดของแตละศูนยพัฒนาฯ  หรือระบุปญหาตางๆ ที่สนใจ
เพื่อใหระบบแสดงวาเกิดปญหานั้นๆ ที่ใดบาง 

 

ในกรณีที่เลือกแสดงปญหาที่รุนแรงมากที่สุดของกลุมปญหาที่สนใจ  หลังจากใชเมาสคลิก
ที่ปุม   ผลลัพธที่ไดจะเปนแผนที่พรอมคําอธิบายหนวยแผนที่ซ่ึง
เปนรายละเอียดของปญหาโดยแสดงไวทั้งในสวนของ TOC  และไดอะล็อกบอกซดวย 
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นอกจากนี้แลวผูใชยังสามารถเรียกแสดงขอมูลทั่วไปอื่นๆ รวมทั้งขอมูลบุคลากรและการ
บริหาร โดยการเลือกเมนู "เลือกแสดงรายละเอียด" จากนั้นเลือกรายละเอียดขอมูลที่สนใจ
โดยใชเมาสคลิกเลือกชนิดขอมูลที่อยูในหนาตางดานซายของไดอะล็อกบอกซ  ซึ่งถา
ตองการเลือกมากกวาหนึ่งรายการขอมูลในครั้งเดียวสามารถทําไดโดยกดปุม Shift  คางไว
พรอมกับใชเมาสคลิกเลือกรายการขอมูล  จากนั้นกดปุม   เพื่อใสรายการเขาไปไวใน
หนาตางดานขวา 

 

จากนั้นคลิกที่   แลว  ใหใชเมาสกดที่ปุมเคร่ืองมือชวยเหลือ   เลื่อนเมาสไปยัง
สวน View เพื่อคลิกเลือกศูนยพัฒนาฯ ที่ตองการทราบรายการขอมูลที่ไดระบุไว  (กอนทํา
การเลือกพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ  ตองแนใจกอนวาแถบชั้นขอมูล “ขอบเขตพื้นที่ศูนย” บน 
TOC ไดถูกเลือกไวแลว  ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการที่แถบจะถูกกดยุบลงไป)  จากนั้น
ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดไวในไดอะล็อกบอกซ  และเมื่อยายเมาสไปคลิกที่ศูนย
พัฒนาฯ อื่นๆ  รายละเอียดในไดอะล็อกบอกซก็จะเปลี่ยนไปเปนขอมูลของศูนยพัฒนาฯ 
นั้นๆ เมื่อตองการเลิกใชงานในสวนนี้ใหใชเมาสคลิกที่ปุม  



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 14

 

ขอมูลดานทรัพยากร 
ในระดับภาพรวมเมนูนี้ใชเรียกแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติไดสอง
ประเภท คือ ขอมูลทั่วไป และขอมูลดานสถานภาพการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ

เมื่อเลือกเมนูยอย "ขอมูลพื้นฐานทั่วไป"  จะปรากฏไดอะล็อกบอกซเพื่อใหผูใชเลือก
ประเภทของขอมูล ซึ่งไดแก ทางน้ําสายหลัก และขอบเขตลุมน้ําสาขา 

 

 

 

หลังจากที่ไดทําการเลือกชนิดขอมูลที่ตองการแสดงโดยใชเมาสคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมดาน
หนาชื่อชั้นขอมูล  แลวคลิกปุม     แผนที่ของชั้นขอมูลก็จะปรากฏในสวน View 
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ในสวนของเมนูยอย "สภาพการใชที่ดิน" เมื่อใชเมาสคลิกเลือกที่เมนูนี้จะมีไดอะล็อกบอกซ
แสดงบนหนาจอเพื่อใหผูใชเลือกประเภทของขอมูล ซึ่งในระดับภาพรวมนี้สามารถเลือกได
เพียง “ความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ” เทานั้น 

 

 

ขอมูลในสวนนี้แสดงถึงสภาพทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนการเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่
ที่ถูกรบกวนโดยการแผวถางเพื่อทํากิจกรรมทางเกษตร  การสรางถนน  ที่อยูอาศัย  และ
ใชประโยชนดานอื่นๆ  กับพื้นที่ที่ยังคงเปนปาไมอยูในบริเวณพื้นที่ของศูนยพัฒนาฯ ตางๆ 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 16

เมื่อใชเมาสคลิกที่ปุมดานหนา "ความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ"  จะปรากฏรายการ
ขอมูลที่สามารถเรียกดูไดในกรอบหนาตางดานลาง 

 

ภายหลังจากที่ใชเมาสคลิกเลือกรายการขอมูลที่ตองการแลวกดปุม   บน View จะ
ปรากฏชั้นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดของขอมูลที่เลือก พรอมกับตัวเลขแสดงคาขอมูลแบง
เปนลําดับชั้นพรอมกับสีที่แตกตางกันบน TOC  ซึ่งทําใหทราบวาแตละศูนยพัฒนาฯ ซึ่ง
แสดงเปนแผนที่ที่มีสีตางๆ บน View นั้นมีขอมูลดานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติอยู
ในระดับใด ทําใหสามารถเปรียบเทียบระหวางศูนยพัฒนาตางๆ ได 
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การปรับแตงการแสดงผลแผนที่ 
จากตัวอยางแผนที่ขางตน เมื่อมีการเรียกแสดงชั้นแผนที่เพิ่มเติม แผนที่ใหมจะถูกวางซอน
ทับลงบนชั้นขอมูลที่แสดงอยูกอน อาจเกิดการบดบังรายละเอียดในแผนที่เปนบางสวน  
หรือในบางกรณีที่บางชั้นขอมูลมีรายละเอียดของสวนอธิบายหนวยแผนที่มากเกินไป เชน 
ชั้นแผนที่ขอบเขตลุมน้ําสาขา เปนตน  ทําใหคําอธิบายของชั้นขอมูลที่อยูดานลางถูกเลื่อน
ลงไปอยูนอกขอบเขตการแสดงผลของกรอบหนาตาง  การจัดการปรับแตงการแสดงผล
แผนที่สามารถกระทําไดทั้งในสวนของ View และ TOC  โดยอาศัยเครื่องมือชวยเหลือ
ตางๆ ที่มีอยูในเมนูและแถบเครื่องมือ 

จัดช้ันแผนที่ 
ตัวแทนและคําอธิบายของแตละชั้นแผนที่จะแสดงไวในสวนของ TOC ซึ่งจัดวางแยกกันเปน
ชั้นเรียงลําดับกันไปสอดคลองกับการแสดงแผนที่ในสวนของ View 

  

แตละแถบชั้นขอมูลจะมีปุมสี่เหลี่ยมอยูดานหนา  ใชสําหรับกําหนดการแสดงภาพแผนที่
บน View ของชั้นขอมูลนั้นๆ  ถาปุมปรากฏเปน  หมายถึงมีการแสดงแผนที่บน View  
และถาเปน    หมายถึงไมใหมีการแสดงชั้นแผนที่นั้น  การกําหนดการแสดงผลแผนที่
ทําไดโดยการใชเมาสคลิกที่ปุมสี่เหลี่ยมนี้ 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 18

เมื่อตองการจัดเรียงลําดับชั้นแผนที่ใหม  ใหใชเมาสกดแชที่แถบชั้นแผนที่ที่ตองการเปล่ียน
ลําดับ  จากนั้นลากเมาสเพื่อเลื่อนแถบชั้นขอมูลไปยังตําแหนงที่ตองการ  การเลื่อนชั้น
แผนที่นี้จะไปกําหนดการแสดงแผนที่ในสวนของ View สอดคลองกับการเรียงตัวของชั้น
แผนที่ใน TOC 

ในพื้นที่ของแตละแถบชั้นแผนที่จัดไวสําหรับแสดงสัญลักษณและรายละอียดคําอธิบาย
หนวยแผนที่  ซึ่งรายละเอียดนี้สามารถที่จะกําหนดใหแสดงหรือถูกซอนไวไดโดยใชเมาส
คลิกเลือกที่แถบชั้นแผนที่ที่ตองการกําหนด  จากนั้นใชเมาสเลือกที่ปุมเคร่ืองมือ   ซึ่ง
ทําหนาที่เหมือนสวิตชเปดปด   การทํางานในสวนนี้จะไมกระทบกับการแสดงแผนที่ใน
สวนของ View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ตองการลบชั้นแผนที่ออกจาก View ใหใชเมาสคลิกเลือกที่แถบชั้นแผนที่ใน TOC  
แลวเลือกปุมเคร่ืองมือ    จากนั้นยืนยันการลบแผนที่ดวยการคลิกปุม   หรือใน
กรณีที่ มีการเลือกหลายชั้นแผนที่และตองการลบในคราวเดียวกัน   ให เลือกปุม 

  จากนั้นแผนที่จะถูกลบออกจากสวนของ View 
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ภาพถัดไปเปนตัวอยางการเรียกแสดงขอมูลทรัพยากรธรรมชาติรวมกับขอมูลพื้นฐาน     
ทั่วไปในระดับภาพรวม  ซึ่งแสดงใหเห็นพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 แหงที่
กระจายตัวอยูในลุมน้ําสาขาตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน  พรอมทั้งระบบคมนาคมที่
เชื่อมโยงศูนยตางๆ เหลานี้  รวมทั้งตําแหนงของหมูบานภายใตความรับผิดชอบของแตละ
ศูนยพัฒนาฯ  การวางเรียงลําดับแผนที่ที่เหมาะสมทําใหสามารถแสดงรายละเอียดของทุก
ชั้นแผนที่ไดเกือบทั้งหมด 
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โดยสวนมากแลวมักกําหนดชั้นขอมูลที่มีหนวยแผนที่เปนรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ที่มี
การกําหนดการระบายสีแบบทึบ (solid color) เชน ขอบเขตลุมน้ําสาขา วางไวชั้นลาง  ใน
ขณะเดียวกันจะวางชั้นขอมูลที่เปนลายเสน (line) และจุด (point) เชน ถนน ทางน้ํา หรือ
ตําแหนงที่ตั้งศูนยพัฒนาฯ ไวดานบน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถแสดงแผนที่หลายๆ ชั้นพรอม
กันโดยไมเกิดการปดทับกัน 
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การแสดงผลแผนที่ 
แผนที่ในสวนของ View มาจากฐานขอมูลเชิงพื้นที่ซึ่งสามารถจะทําการยอ  ขยาย  เลื่อน  
วัดระยะทาง  สืบคน  และแสดงขอมูลประจําหนวยแผนที่และสัญลักษณหนวยแผนที่ได  
ซึ่งดําเนินการไดโดยใชเคร่ืองมือตางๆ ในเมนู "เคร่ืองมือชวยการใชงาน" และในแถบ
เคร่ืองมือชวยเหลือ 

โดยปกติสัญลักษณประจําหนวยแผนที่ของแตละชั้นแผนที่ถูกกําหนดโดยโปรแกรมเรียกใช
งาน  แตผูใชสามารถทําการปรับแกไดในหลายลักษณะดวยกัน 

ในกรณีที่ตองการระบายหรือไมระบายสีสัญลักษณหนวยแผนที่ ใหเลือกแถบชั้นแผนที ่  
ใน TOC    จากนั้นใชเมาสคลิกเลือกเครื่องมือ     ซึ่งทําหนาที่คลายสวิตชเปด/ปด  
ภาพตอไปนี้เปนตัวอยางชั้นแผนที่ขอบเขตศูนยพัฒนาฯ ที่ไมมีการแสดงสีสัญลักษณหนวย
แผนที่  ซึ่งทําใหสามารถวางซอนทับอยูบนชั้นแผนที่อื่นโดยไมทําใหเกิดการปดบังราย
ละเอียด 
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ปุมเคร่ืองมือ  ใชสําหรับแสดงรายชื่อหนวยแผนที่ของชั้นแผนที่ขอบเขตศูนยพัฒนาฯ 
และขอบเขตจังหวัด  การใชงานใหเลือกแถบชั้นแผนที่ใน TOC จากนั้นใชเมาสคลิกที่ปุม
เคร่ืองมือนี้ จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้  และหากตองการลบชื่อหนวยแผนที่นี้ออก ใหใช
เมาสคลิกที่ปุมเคร่ืองมือ  
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เคร่ืองมือตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดการแสดงแผนที่ตางๆ ใน View ที่ยังมิไดกลาวถึง
รายละเอียดในขางตน  มีหนาที่และวิธีการใชสรุปโดยยอดังตอไปนี้ 

เครื่องมือ ลักษณะการใชงาน 

 ขยายภาพใหครอบคลุมทุกชั้นแผนที่ใน View 

 ขยายภาพใหครอบคลุมเฉพาะชั้นแผนที่ท่ีแสดงภาพใน View เทานั้น 

 ขยายภาพเขาไปยังหนวยแผนที่ท่ีถูกเลือก 

 ขยายการแสดงภาพ ณ จุดศูนยกลางของแผนที่ 

 ยอการแสดงภาพ ณ จุดศูนยกลางของแผนที่ 

 ยอนกลับไปแสดงภาพแผนที่กอนหนานี้ 

 แสดงภาพตามมาตราสวนที่กําหนดโดยการพิมพตัวเลขลงในชองดานขวา 

 แสดงรายละเอียดขอมูลของหนวยแผนที่ ณ จุดที่ใชเมาสคลิก 

 เลือกและเคลื่อนยายกราฟกตางๆ ใน View  

 ขยายภาพ ณ จุดที่เมาสคลิกหรือตาม window ท่ีใชเมาสสราง 

 ยอภาพ ณ จุดที่เมาสคลิกหรือตาม window ท่ีใชเมาสสราง 

 เล่ือนการแสดงภาพแผนที่ไปในทิศทางที่ตองการ 

 วัดระยะทางจริง (เมตร) ระหวางสองตําแหนงท่ีกําหนดโดยการคลิกเมาสท่ีจุดเร่ิม
ตนและที่จุดสิ้นสุด   ตัวเลขระยะทาง (เมตร) จะแสดงอยูบน Status bar ดานลาง
ของ View 
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เคร่ืองมือชวยงานดานตัวอักษรและกราฟก 
เคร่ืองมือชวยงานดานตัวอักษรและกราฟกเปนเครื่องมือชวยในการจัดการวัตถุ (object) 
ประเภทกราฟกตางๆ รวมไปถึงตัวอักษรดวย  ผูใชสามารถใชเคร่ืองมือในกลุมนี้สําหรับ
เพิ่มรายละเอียดในสวนของ View เชน ใสตัวอักษรและกราฟกลงบนแผนที่  ปรับแก
ลักษณะและขนาดของตัวอักษร  กําหนดสีและคุณสมบัติตางๆ ของ object  เปนตน 

เมื่อผูใชตองการเพิ่มกราฟกหรือตัวอักษรลงบนแผนที่ใน View ตองเลือกใชเคร่ืองมือให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ object ที่ตองการใสเพิ่มเติม  ในกรณีของการใสตัวอักษร  
ใหใชเมาสคลิกที่   แลวเลือกลักษณะของการวางตัวอักษรที่มีอยู 6 ลักษณะดวยกัน  
จากนั้นเลื่อนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการวางตัวอักษร แลวคลิกที่ปุมดานซาย จะปรากฏ
ไดอะล็อกบอกซชื่อ "Text Properties" เพื่อใหผูใชพิมพขอความหรือตัวอักษรที่ตองการ 
พรอมทั้งสามารถกําหนดขนาด  ลักษณะตัวอักษร  และคุณสมบัติตางๆ จากนั้นกดปุม OK 
ตัวอักษรก็จะปรากฏบนแผนที่ตามลักษณะตางๆ ที่ตองการ 

 

ภาพดังตอไปนี้เปนตัวอยางของลักษณะตัวอักษรที่ไดจากการใชเคร่ืองมือสําหรับเพิ่มตัว
อักษรลงบนแผนที่ในรูปแบบตางๆ  
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ในแตละชั้นขอมูลเชิงพื้นที่นั้น โดยมากจะมีขอมูลอรรถาธิบายกํากับอยูดวย ซึ่งใชเปนคํา
อธิบายหรือเปนตัวบงบอกคุณสมบัติของหนวยแผนที่จัดเก็บแยกเปนรายการ (item) ตางๆ   
เชน  ชั้นแผนที่ขอบเขตลุมน้ําสาขาจะมี item ที่อธิบายชื่อของลุมน้ําในหนวยแผนที่นั้นๆ 
กํากับอยู   ผูใชสามารถที่จะใสคําอธิบายนี้ลงบนหนวยแผนที่ตางๆ ได  กอนอื่นตองระบุ
ชั้นขอมูลที่ตองการโดยใชเมาสคลิกที่แถบของชั้นแผนที่นั้น  ใชเมาสคลิกที่ปุม   แลว
เลือกลักษณะของการวางคําอธิบายซึ่งสามารถเลือกได 4 รูปแบบคลายกับการเลือก
ลักษณะของตัวอักษรที่กลาวมาขางตน  

 

จากนั้นเลื่อนเมาสไปยังหนวยแผนที่ที่ตองการใสคําอธิบายแลวคลิกเมาสดานซาย  ก็จะ
ปรากฏคําอธิบายบนหนวยแผนที่นั้นตามลักษณะที่ตองการ 
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ในกรณีที่ตองการวาดกราฟกลงบนแผนที่  ใหเลือกเครื่องมือ โดยเริ่มจากใชเมาสคลิกที่ 
ปุม  ที่อยูดานบนสุด (ชนิดของเครื่องมือชุดนี้อาจมีการเรียงลําดับที่แตกตางไปจากนี้  
ข้ึนอยูกับวามีการเรียกใชงานเครื่องมือชุดนี้คร้ังสุดทายอยางไร)  จากนั้นจะปรากฏปุม
เคร่ืองมือยอยสําหรับใชวาดกราฟกแบบตางๆ  ผูใชก็สามารถเลือกใชตามที่ตองการโดย
การคลิกเลือกที่ปุมเคร่ืองมือ แลวใชเมาสวาดกราฟกชนิดนั้นๆ ลงบนแผนที ่

 

หลังจากที่ไดเพิ่มเติม object ที่เปนตัวอักษรและกราฟกตางๆ ลงบนแผนที่ใน View แลว  
หากผูใชตองการที่จะแกไข object เหลานี้ กอนอื่นตองทําการเลือก object กอนโดยการใช
เมาสคลิกที่ icon   จากนั้นใชเมาสคลิก object ที่ตองการแกไข  ซึ่งสามารถเลือกได
หลาย object  และหากผูใชตองการเลื่อนหรือเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชเมาสคลิกคางไวแลว
ลากวัตถุนั้นไปวางยังตําแหนงที่ตองการ 

ภายใตเมนูหลัก "เคร่ืองมือชวยการใชงาน" มีเคร่ืองมือที่ใชจัดการกับ object ที่เลือก ไดแก 
การตัด คัดลอก ลบ เลือก object ทั้งหมด และไดอะล็อกบอกซที่ใชปรับแตงคุณสมบัติของ 
object  
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สําหรับเมนู     ชวยเพิ่มความสะดวกในการปรับแกคุณลักษณะของ 
object ชนิดตางๆ ไดแก ชนิด ขนาด และสี  เมื่อผูใชเลือกเมนูยอยนี้จะปรากฏไดอะล็อก
บอกซสําหรับชวยแกไข object ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภทดวยกัน 

(1) Fill Palette     ใชกําหนดลักษณะของการระบายสีใน object ประเภท 
polygon  เชน ทรงกลม  สี่เหลี่ยม  และรูปหลายเหลี่ยม  โดยมีรูปแบบ        
ใหเลือกดังแสดงในภาพดานลาง 

 

(2) Pen Palette     ใชกําหนดลักษณะของ object ประเภท line เชนเสนทึบ  
เสนประ  และความหนาของเสน 
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(3) Marker Palette     ใชกําหนดลักษณะของ object ประเภท point หรือ 
Marker เชน จุด และสัญลักษณรูปแบบตางๆ  

 

(4) Font Palette    ใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอักษร ไดแก ชนิด (Font type) 
ขนาด (Size)  รูปแบบ (Style)  
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(5) Color Palette     ใชกําหนดสีของ object ที่เลือกไมวาจะเปนตัวอักษร  
polygon,  line และ marker ในสวนของการกําหนดสีของ polygon สามารถ
เลือกกําหนดสีพื้น (foreground) สีพื้นหลัง (background) สีขอบเสนดานนอก 
(outline) และสีตัวอักษร (text) และนอกเหนือจากสีที่มีใหในถาดสีแลวผูใช
สามารถที่จะผสมสีเองไดโดยการเลือก  แลวกําหนดสีที่ตองการ 
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ขอมูลผลิตผลและระบบการผลิตทางเกษตร 
ในเมนู “ขอมูลทางเกษตร” ใชสําหรับการเรียกแสดงขอมูลดานผลิตผลและระบบการผลิต
ทางเกษตรของแตละศูนยพัฒนาโครงการหลวง  ซึ่งประกอบไปดวยเมนูยอยดังนี้ 

 ผลิตผลที่สงผานมูลนิธิโครงการหลวง 
 ผลิตผลที่เกษตรกรจําหนายเอง 
 ขอมูลผลิตผลโดยรวม 
 ปฏิทินการปลูกพืช 

ผลผลิตท่ีสงผานมูลนิธิโครงการหลวง 
การเรียกแสดงขอมูลผลิตผลที่สงผานมูลนิธิโครงการหลวง  เร่ิมจากการเลือกประเภทหลัก
ของผลิตผล  แลวเลือกชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจง  รวมไปถึงการระบุประเภทของขอมูลที่
ตองการแสดง ซึ่งแยกเปนผลผลิตรวม  มูลคารวม  ผลผลิตแบงตามเกรด  และมูลคาแบง
ตามเกรด  ผูใชสามารถทําการเลือกชนิดและระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการไดโดย
สะดวกจากไดอะล็อกบอกซ 
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หลังจากการระบุรายละเอียดขอมูลตามตองการแลว ระบบจะแสดงผลลัพธในรูปของแผนที่
นอกจากนี้ยังมีไดอะล็อกบอกซแสดงรายละเอียดขอมูลประกอบรวมดวย 

 

จะเห็นไดวาผูใชสามารถเรียกแสดงขอมูลในสวนนี้ไดในแงมุมที่หลากหลายไมวาจะเปน
การแสดงขอมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณาในดาน
ของมูลคาที่เกิดข้ึน  ซึ่งมีความสัมพันธกันกับคุณภาพของผลิตผลดวย  ทั้งนี้สามารถนําไป
สูการวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตทางเกษตร เพื่อใชเปนแนวทางการพิจารณา
หาสาเหตุและปจจัย  รวมไปถึงชวยสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและสงเสริมการผลิตของ
มูลนิธิโครงการหลวงใหสัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ผลผลิตท่ีเกษตรกรจําหนายเอง 
การเลือกแสดงขอมูลผลิตผลที่เกษตรกรจําหนายเองโดยไมสงผานมูลนิธิโครงการหลวง  
และขอมูลผลผลิตโดยรวม  มีวิธีการเรียกแสดงและการแสดงผลลัพธที่คลายกันกับที่กลาว
มาขางตน  โดยมีไดอะล็อกบอกซที่ใชระบุประเภทของขอมูลผลิตผลทางเกษตรที่ตองการ 

 

ผลลัพธที่ไดเปนแผนที่พรอมไดอะล็อกบอกซแสดงรายละเอียดขอมูลประกอบ 
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ขอมูลผลผลิตโดยรวม 
ในกรณีของผลผลิตรวมก็เชนเดียวกัน เปนการสรุปแยกตามรายไดและแยกตามผลผลิตที่
สรางรายไดในอันดับตนๆ ของแตละศูนยพัฒนาฯ 

 

จากกรณีตัวอยางขางตน  แผนที่ที่ไดจะมีรายละเอียดกํากับไววาแตละศูนยพัฒนาฯ มีพืช
ใดบางที่สามารถสรางมูลคาสูงที่สุด 
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ปฏิทินการปลูกพืช 
เมนู  “ปฏิทินการปลูกพืช”  ใชสําหรับแสดงแผนภูมิระบบการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ศูนยพัฒนาฯ ที่ผูใชสนใจ  โดยผูใชทําการเลือกศูนยพัฒนาฯ ที่สนใจ จากนั้นแสดงผลลัพธ
ในรูปของเอกสารที่เปนแบบ PDF ซึ่งสามารถแสดงผลที่สามารถยอขยาย พรอมทั้งสั่งพิมพ
ทางเครื่องพิมพได  ดังนั้นบนเครื่องคอมพิวเตอรตองทําการติดตั้งโปรแกรม Acrobat 
Reader กอนจึงจะใชงานในเมนูนี้ได  มิฉะนั้นระบบอาจทํางานผิดพลาดได 

 

 

โปรแกรม Acrobat Reader จะทํางานแยกสวนกันกับโปรแกรมระบบเรียกใช  ผูใชสามารถ
ที่จะปดโปรแกรมหรือเอกสารที่แสดงปฏิทินการปลูกพืชและกลับไปใชงานระบบตอไปได 
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ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม 
เมนู “ขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม” ใชสําหรับการเรียกไดอะล็อกบอกซเพื่อเลือกชนิดของขอมูลที่
ตองการ  โดยแยกออกเปน 

 ขอมูลประชากร 
 เศรษฐกิจสังคม 
 การประกอบอาชีพ 
 ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ซึ่งในแตละประเภทเมื่อผูใชคลิกเลือกที่ปุมดานหนา  รายการขอมูลตางๆ ภายใตขอมูล
ประเภทนั้นจะปรากฏอยูในกรอบหนาตางดานลาง เพื่อใหผูใชทําการเลือกรายการที่สนใจ 

 
 

 

ในสวนของการแสดงผลจะเปนแผนที่แสดงการกระจายตัวของขอมูลที่เลือก พรอมราย
ละเอียดขอมูลประกอบคลายคลึงกับตัวอยางที่ผานมา 
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การเลือกแสดงขอมูล 
ภายใตเมนู  “เคร่ืองมือชวยการใชงาน”  ประกอบดวยเมนูยอยใชสําหรับการปรับแตงองค
ประกอบของแผนที่ตางๆ ไดแก การจัดรูปแบบตัวอักษรและกราฟก เมนูสําหรับเรียกแสดง
เอกสารคําแนะนําการใชงานระบบฯ  เมนูสําหรับการสรางแผนที่  และเมนูสําหรับเลือก
แสดงและสืบคนขอมูลซึ่งจะกลาวรายละเอียดในที่นี้ 

เนื่องจากโครงสรางและการเชื่อมโยงของขอมูลของระบบประกอบดวยแฟมขอมูลและชนิด
ของขอมูลที่หลากหลาย  ดังนั้นการทํางานในสวนนี้จะเอื้อใหผูใชสามารถคัดเลือกประเภท
และชนิดขอมูลที่ตองการไดอยางอิสระ 

หลังจากที่ผูใชคลิกเลือกเมนูนี้  ระบบจะแสดงไดอะล็อกบอกซสําหรับกําหนดรายละเอียด
ขอมูลที่ตองการ  เร่ิมจากสวนของการเลือกชื่อศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ตองการทราบ
ขอมูล  โดยเลือกไดมากกวาหนึ่งศูนยพัฒนาฯ จากการใชเมาสคลิก หรือใชรวมกับปุม 
Shift เพื่อเลือกครั้งละหลายรายการ  จากนั้นคลิกที่ปุม    เพื่อใสรายชื่อศูนยที่เลือกใน
กรอบหนาตาง “ชื่อศูนยที่เลือก”  ในภายหลังตองการที่จะลบรายชื่อออก  ใหใชเมาสเลือก
รายชื่อศูนยพัฒนาฯ และคลิกที่ปุม  
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เมื่อเลือกศูนยพัฒนาฯ ที่สนใจไดแลว  ข้ันตอไปเปนการเลือกรายละเอียดขอมูลที่ไดจัด
แบงเปนประเภทตางๆ โดยใชเมาสคลิกที่ปุมดานหนาขอมูลของแตละประเภท  ซึ่งจะ
ปรากฏรายการขอมูลภายใตประเภทนั้นๆ ในกรอบหนาตางดานลาง  เพื่อใหผูใชทําการ
เลือกและใสเขาไปในกรอบหนาตางดานขวาลางที่ชื่อ "รายการขอมูลที่เลือก"  ดังนั้นผูใช
สามารถเลือกประเภทและรายการขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ 

เมื่อระบุชื่อศูนยพัฒนาฯ และรายการขอมูลที่สนใจเรียบรอยแลว  ใหคลิกที่ปุม  เพื่อ
แสดงผลลัพธ  หรือหากตองการที่จะทําการเลือกรายละเอียดใหมทั้งหมดใหคลิกที่ปุม 

  รายการตางๆ ที่ระบุไวในกรอบหนาตางดานขวาก็จะถูกลบออกทั้งหมด เพื่อใหผูใช
กําหนดรายละเอียดใหมตอไป หรือหากตองการยกเลิกการทํางานในสวนนี้ใหใชเมาสคลิก
ที่ปุม  

ผลลัพธที่ไดเปนการแสดงผลในรูปของตารางซึ่งเกิดจากการสกัดขอมูลที่ผูใชระบุจากหลาย
แฟมขอมูล  สรางเปนตารางขอมูลอรรถาธิบายใหม 
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พรอมกันนี้ยังมีตารางที่ชื่อวา "ความหมายของ Item ตางๆ" แสดงประกอบดวย  ตารางนี้
จะชวยอธิบายใหผูใชทราบวา item ตางๆ ที่ปรากฏอยูในตาราง "รายละเอียดขอมูล" นั้น
หมายถึงขอมูลชนิดใดเพื่อใหสามารถที่จะใชอางอิงตอไปได 

 

เมื่อผูใชคลิกไปที่แถบดานบนของตารางใดตารางหนึ่ง  เมนูหลักจะเปลี่ยนไปเปนเมนู
สําหรับการใชงานตาราง  ประกอบดวยเมนูและเครื่องมือ 
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เมนูยอย "บันทึกเปนแฟมขอมูล" ภายใตเมนูหลัก "จัดการตาราง" ใชสําหรับจัดเก็บตาราง
เปนแฟมขอมูลประเภท dBase  

 

เมื่อเลือกเมนูนี้ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซสําหรับใหผูใชระบรุายละเอียดตางๆ สําหรับการ
จัดเก็บแฟมขอมูล dBase 

 

ภายในกรอบหนาตาง "File Name:” ใชสําหรับพิมพชื่อแฟมขอมูลที่ผูใชตองการจัดเก็บ   
สวนสถานที่จัดเก็บสามารถระบุชื่อของดิสกไดรฟในชอง “Drives:”  และระบุชื่อ sub-
directory  ในชอง "Directories:"  เมื่อระบุรายละเอียดสถานที่จัดเก็บและชื่อแฟมขอมูล
เสร็จแลว หลังจากคลิกที่ปุม OK   ขอมูลในตารางที่ผูใชเลือกจะถูกสรางเปนแฟมขอมูล 
dBase ไวในที่ที่ไดกําหนดไว  สามารถนําไปใชตามวัตถุประสงคอื่นๆ ตอไปได 

มีเคร่ืองมือชวยเหลืออยูสองชนิดดานลางเมนูหลักของตาราง ชวยสําหรับการจัดเรียงขอมูล
ตาม item ที่กําหนด  วิธีการใชงานใหคลิกเลือกตาราง จากนั้นใชเมาสคลิกเลือก item ที่
ตองการใชเปนหลักในการจัดเรียงขอมูล  ซึ่งจะสังเกตเห็นวาปุมชื่อ item ที่ถูกเลือกนั้นถูก
กดยุบลงไป 
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หลังจากนั้นคลิกเลือกปุมเคร่ืองมือสําหรับจัดเรียงขอมูล  โดยที่ 
    ใชจัดเรียงขอมูลในตารางโดยยึดตามคาขอมูล item ที่เลือกจากนอยไปหามาก 
    ใชจัดเรียงขอมูลในตารางโดยยึดตามคาขอมูล item ที่เลือกจากมากไปหานอย 

ตัวอยางดานลางแสดงผลของการจัดเรียงขอมูลในตารางตามระดับความสูงของที่ตั้งศูนย
พัฒนาฯ โดยลําดับจากมากไปหานอย  ทําใหทราบวาศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ตั้งอยูใน
ระดับความสูงมากที่สุดและต่ําที่สุด ไดแก อางขางและสะโงะ ตามลําดับ 

 

หลังจากเสร็จสิ้นการใชงานในสวนการแสดงผลตารางใหเลือกเมนูยอย "ออกจากการแสดง
ตาราง" เพื่อกลับไปสูการแสดงผลแผนที่ตอไป 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 42

การแสดงขอมูลภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
การเรียกแสดงขอมูลเฉพาะศูนยพัฒนาโครงการหลวง สามารถใชเมนู "เลือกพื้นที่" จาก
เมนูหลักตอนเริ่มตนใชงานระบบ  หรือใชเมนู "เลือกพื้นที่ใหม" ในระหวางที่อยูในสวนของ
การแสดงผลแผนที่   จากนั้นเลือกเมนูยอย  "เลือกหนึ่งศูนยพัฒนาโครงการหลวง" 

 

เลือกชื่อศูนยพัฒนาฯ จากไดอะล็อกบอกซแลวคลิก  

 

จากนั้นจะเขาสูสวนของการแสดงผลแผนที่พรอมปรากฏแผนที่ขอบเขตศูนยพัฒนาฯ ที่
เลือกบน View พรอมระบุชื่อบนแถบดานบนดวย  ตัวอยางดานลางแสดงการเลือกพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
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ฐานขอมูลในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงประกอบไปดวยประเภทของขอมูลที่
คลายคลึงกันกับฐานขอมูลในระดับภาพรวมบางสวนแตมีความละเอียดของขอมูลมากขึ้น  
ไดแก โครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพภูมิประเทศ  เขตลุมน้ํายอย  การตั้ง
ชุมชน  และขอมูลดานสภาพการเกษตรและเศรษฐกิจสังคม  

นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่ไดศึกษาวิเคราะหและพัฒนาขึ้นใหมโดยจํากัดอยูเฉพาะศูนยพัฒนาฯ 
ที่เปนพื้นที่ศึกษานํารองคือแมแฮและหนองหอยเทานั้น ซึ่งไดแก ขอมูลดานการใชประโยชน
ที่ดิน สภาพการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลดานการชะลางพังทลายดิน 

ขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ัวไปและทรัพยากรธรรมชาติ 
การเรียกแสดงขอมูลเชิงพื้นที่พื้นฐานทั่วไปและทรัพยากรธรรมชาติของแตละศูนยสามารถ
กระทําไดโดยใชเมนูในลักษณะเดียวกันกับการใชงานในระดับภาพรวมขางตน เพียงแตมี
ความแตกตางในดานชนิดและรายละเอียดของขอมูล 

ภาพดานลางแสดงแผนที่ขอมูลเชิงพื้นที่ทั่วไปของศูนยพัฒนาฯ แมแฮ   ประกอบดวย
ตําแหนงที่ตั้งสถานี ตําแหนงหมูบาน และถนน 
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ขอมูลเชิงพื้นที่ในดานทรัพยากรธรรมชาติ  ผูใชสามารถเรียกแสดงขอบเขตของลุมน้ํายอย  
และสภาพภูมิประเทศได  ซึ่งขอมูลในสวนนี้ไมสามารถเรียกใชในระดับภาพรวมได 

 

ภาพดานลางแสดงตัวอยางแผนที่สภาพภูมิประเทศรวมกับลําหวย  ตําแหนงที่ตั้งสถานี 
และหมูบาน  การแสดงผลในสวนนี้อาศัยการทํางานของโปรแกรม ArcView 3.X Spatial 
Analyst 1.1 
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นอกจากนี้ขอมูลเชิงพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติในระดบัศูนยพัฒนาฯ ยังรวมไปถึงขอมูล
ภาพดาวเทียม IKONOS  ที่มีความละเอียดของจุดภาพขนาด 4x4 เมตร  (มีเฉพาะพื้นที่
แมแฮและหนองหอยซึ่งไดจากโครงการวิจัยนํารอง)  การแสดงผลในสวนนี้เปนการทํางาน
ของโปรแกรม ArcView 3.X ECW plug-in 

 
 

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน  รวมทั้งการชะลาง
พังทลายดินที่ไดศึกษาวิเคราะหในสองชวงเวลา สามารถเรียกแสดงโดยใชเมนู “การใช
ประโยชนที่ดิน” และ “การชะลางพังทลายของดิน” ตามลําดับ 
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การเรียกแสดงขอมูลดานการใชประโยชนที่ดินสามารถเลือกขอมูลในอดีตป พ.ศ. 2526
หรือปที่ทําการศึกษา พ.ศ. 2543  หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ในสองชวงเวลาดังกลาว 

 

ภาพตัวอยางดานลางแสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2544 ที่จําแนกไดจาก  
ขอมูลภาพดาวเทียม IKONOS (เมธี และคณะ, 2544) 
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ภาพดานลางแสดงแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนยพัฒนาฯ แมแฮในระหวางป 2526 ถึง ป 2543  (เมธี และคณะ, 2544) 

 

สําหรับขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินนี้ ถาหากมีการศึกษาวิเคราะห
ครบทุกศูนยพัฒนาฯ  สามารถบงบอกถึงกลยุทธในการใชประโยชนที่ดินของชุมชนที่อาศัย
อยูในแตละพื้นที่ศูนยพัฒนา ซึ่งมีผลตอเนื่องไปถึงสภาพความยั่งยืนของระบบเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนอยูและแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

ขอมูลอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวของกับสภาพความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติก็คือการชะลาง
พังทลายดิน ซึ่งทั้งนี้เปนผลกระทบตอเนื่องมาจากสภาพการใชประโยชนที่ดินของชุมชน
นั้นๆ  การเรียกแสดงขอมูลกระทําไดเฉพาะในสองศูนยพัฒนาฯ ขางตนเทานั้น 
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โดยสามารถเลือกแสดงไดในสองชวงระยะเวลาเชนเดียวกันกับการใชประโยชนที่ดิน      
ตัวอยางของแผนที่แสดงผลการวิเคราะหการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ
แมแฮ (ชาญชัย และคณะ, 2544) แสดงไวในภาพดานลางนี้ 

 

แผนที่การชะลางพังทลายของดินเมื่อแสดงรวมกับขอบเขตลุมน้ํายอยภายในศูนยพัฒนาฯ  
สามารถเปรียบเที ยบและระบุ ไดถึ งลุ มน้ํ ายอยที่ มี ความ เสี่ ย งต อการเสื่ อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มากนอยแตกตางกัน  ซึ่งบงบอกถึงพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ศูนยพัฒนาฯ
และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองใหความสําคัญเปนอันดับตน  เพื่อใหการใชประโยชน
ทรัพยากรดินเปนไปอยางยั่งยืนตอไป 
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ขอมูลดานการเกษตรและเศรษฐกิจสังคม 
การใชงานระบบในระดับศูนยพัฒนาโครงการหลวงยังคงความสามารถในการเรียกแสดง
ขอมูลเชิงอรรถาธิบายดานตางๆ ไดเชนเดียวกันกับการใชงานในระดับภาพรวม  เพียงแต
มีวิธีการแสดงผลลัพธแตกตางกัน เนื่องจากเปนขอมูลเพียงศูนยพัฒนาฯ เดียวเทานั้น 

การแสดงผลลัพธจะอยูในรูปของไดอะล็อกบอกซพรอมรายละเอียดขอมูล โดยจะไมมีการ
แสดงผลเปนแผนที่ ดังเชนตัวอยางการเรียกแสดงขอมูลดานกลุมชาติพันธุที่มีอยูในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงแมแฮ  จะไดผลลัพธดังภาพที่แสดงดานลางนี ้

 

ในสวนของเมนู "เลือกแสดงขอมูลในระดับศูนย"  และเครื่องมือชวยเหลือตางๆ ยังคงมีวิธี
การใชงานเชนเดิม 
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สรางและพิมพแผนที่ 
ขอมูลแผนที่และองคประกอบแผนที่ตางๆ ที่ไดเพิ่มเติมและปรับแกในสวนของ TOC และ 
View สามารถนําไปสรางเปนแผนที่เพื่อพิมพออกทางเครื่องพิมพสําหรับใชในวัตถุประสงค
อื่นๆ ได 

ในเมนู "เคร่ืองมือชวยการใชงาน" มีเมนูยอยชื่อวา "สรางแผนที่"  

 

หลังจากเลือกเมนูนี้แลว  จะปรากฏไดอะล็อกบอกซชื่อ "Template Manager" เพื่อใหผูใช
ทําการเลือกรูปแบบของแผนที่ที่ตองการสราง 
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จากนั้นระบบจะเขาสูการทํางานในสวนของการจัดเตรียมองคประกอบของแผนที ่

 

ในสวนการจัดสรางแผนที่นี้ประกอบดวยหนากระดาษที่มีการจัดวางองคประกอบแผนที่
ตางๆ (Layout) ที่ปรากฏอยูในสวนของ View และ TOC กอนหนานี้  การแสดงผลภาษา
ไทยจะปรากฏเปนสัญลักษณตางๆ ที่ดูเสมือนวาไมถูกตอง  ซึ่งจะกลาวรายละเอียดวิธีการ
ปรับแตงในภายหลัง  พรอมกันนี้ยังมีองคประกอบแผนที่บางสวนตามรูปแบบแผนที่ที่
เลือกไวจาก Template Manager เชน เคร่ืองหมายชี้ทิศ และแถบมาตราสวนแผนที่ 

ดานบนประกอบดวยเมนูหลักที่ใชสําหรับจัดหนากระดาษ  การปรับแตงองคประกอบของ
แผนที่  และเครื่องมือชวยเหลืออื่นๆ 

 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 52

สรางกริดแผนที่ 
เมนู "เพิ่มเติมรายละเอียดแผนที่" มีเมนูยอยใชสําหรับสรางเสนกริดบนแผนที่ 

 

โดยหลังจากที่ทําการคลิกเลือก "สรางกริดบนแผนที่" จะปรากฏไดอะล็อกบอกซเพื่อให
กําหนดระยะหางของกริดแผนที่ที่ตองการสราง (มีหนวยเปนเมตร) โดยการพิมพตัวเลข 
ลงในกรอบดานลาง  

 

หลังจากตอบ OK เคร่ืองหมายกริดจะถูกสรางบนแผนที่โดยมีระยะหางระหวางกริดเทากับ
ที่ ไดกําหนดไว  พรอมทั้ งมีคาพิกัดในระบบ  Universal Transverse Mercator (UTM) 
กํากับไวดวย  เพื่อชวยในการกําหนดตําแหนงตางๆ เมื่อนําแผนที่ไปใชในพื้นที่จริง หรือนํา
ไปใชรวมกับชั้นแผนที่อื่นๆ ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน 
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จัดตัวอักษร 
ตัวอักษรภาษาไทยตางๆ ที่มีอยูใน View และ TOC กอนหนานี้  เมื่ออยูบน Layout จะ
แสดงผลไดไมถูกตอง 

 

ทั้งนี้เปนเพราะระบบมีการกําหนดรหัสตัวอักษรคงที่เปนภาษาอังกฤษ  ดังนั้นตองทําการ
แกไขใหแสดงผลภาษาไทยใหถูกตอง  โดยใชเมาสคลิกเลือกที่ตวัอักษรที่ตองการแกไข 

 

จากนั้นไปที่เมนูหลัก "เคร่ืองมือจัดกราฟก"  เพื่อเปดไดอะล็อกบอกซสําหรับชวยแกไข 
object จากนั้นกําหนดคุณสมบัติตางๆ ของตัวอักษร ตัวอยางเชน กําหนดชนิดตัวอักษร
เปนแบบ AngsanaUPC  ขนาดเทากับ 50 แบบตัวหนา  แลวใชเมาสกดดับเบิลคลิกที่ตัว
อักษร  หรือไปที่เมนู "เคร่ืองมือจัดกราฟก" แลวเลือก "คุณสมบัติ"  เพื่อเปลี่ยนขอความ
โดยใชไดอะล็อกบอกซ  "Text Properties"   หลังจากแกไขขอความและกดปุม OK   จะได
ขอความที่เปนชื่อแผนที่ภาษาไทยดังแสดงในภาพดานลาง 

 



  คูมือการใชงานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง (สพทส. 1.0) 54

และเชนเดียวกันกับในสวนของคําอธิบายแผนที่  (Legend) ซึ่งการแสดงผลภาษาไทยยังไม
ถูกตอง ก็สามารถแกไขโดยใชวิธีการเดียวกัน 

 

  
 

เคร่ืองหมายชี้ทิศ 
เคร่ืองหมายชี้บอกทิศหรือ North arrow เปนองคประกอบมาตรฐานอยางหนึ่งของแผนที่
ทั่วไป ซึ่งสรางข้ึนโดยอัตโนมัติในระหวางข้ันตอนการสรางแผนที่   หากตองการปรับ
เปลี่ยนขนาดและรูปแบบใหใชเมาสเลือก North arrow  จากนั้นดับเบิลคลิกที่เมาสเพื่อ
เลือกชนิดของ North arrow จากไดอะล็อกบอกซ "North Arrow Manager"  หลังจากตอบ 
OK  เคร่ืองหมาย North arrow  บน Layout ก็จะเปลี่ยนไปเปนตามที่กําหนด 

 

 

 

หากตองการแกไขขนาดของ North arrow ใหใชเมาสกดแชที่ปุมสี่เหลี่ยมที่อยูมุมใดมุมหนึ่ง  
จากนั้นลากเมาสเขาหรือออกเพื่อปรับขนาดใหเปนตามที่ตองการ  และถาตองการยาย
ตําแหนงก็ใชเมาสกดแชแลวลากเพื่อยายไปยังตําแหนงอื่น  ซึ่งวิธีการนี้สามารถใชไดกับ
กราฟกทุกชนิดที่อยูบน Layout 
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แถบมาตราสวนแผนที่ 
แถบดานลางที่ใชแสดงมาตราสวนแผนที่หรือที่เรียกวา Scale bar สามารถปรับเปลี่ยนได
เชนเดียวกัน โดยใชเมาสดับเบิลคลิกที่ Scale bar ซึ่งเปนกราฟกแบบ Object เดียว  เพื่อ
เปดไดอะล็อกบอกซ 

 

 

 

ถึงข้ันตอนนี้จะไดแผนที่พรอมสําหรับพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ 
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หากเคร่ืองพิมพไดรับการติดตั้งและเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว สามารถ
สั่งพิมพโดยไปที่เมนูหลัก "พิมพแผนที่"  จากนั้นควรจะตรวจสอบการติดตั้งเคร่ืองพิมพกอน
โดยเลือกเมนูยอย "ติดตั้งการพิมพ"  เพื่อใหแนใจวาระบบการพิมพมีความพรอมทุกอยาง  
จากนั้นเลือก "พิมพ" เพื่อพิมพแผนที่  ซึ่งข้ันตอนในสวนนี้จะเหมือนกับการติดตั้งเคร่ือง
พิมพและสั่งพิมพโดยทั่วไปของโปรแกรมตางๆ ที่ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 

 

นอกจากตัวอยางของการใชเมนูและเครื่องมือตางๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีเมนูและ
เคร่ืองมืออื่นๆ สําหรับปรับแตงองคประกอบแผนที่ในสวนของ Layout ที่ยังไมไดกลาวถึง   
วิธีการใชงานหลายสวนจะคลายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องมือในสวนของการแสดงผลแผนที ่  
สวนที่เหลือสามารถที่จะศึกษารายละเอียดวิธีการใชงานไดจากคูมือการใชงาน ArcView 3.1 
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