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การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการประเมินศักยภาพการใชที่ดิน เปนประโยชนอยางยิ่ง
แกเกษตรกรในการดําเนินการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะของดิน ขอมูลที่ใชในการ
พัฒนาเปนขอมูลที่มาตราสวน 1: 50000 ไดแก ขอมูลกลุมชุดดิน และขอมูลความเหมาะสมของดิน ในการ
แสดงผลนั้นสามารถแสดงผลไดในระดับตําบลและระวางแผนที่ ซึ่งจะมีขอมูลถนนและทางน้ํา เปนจุดสังเกต
การพัฒนาโปรแกรมดังกลาว นอกเหนือจากจะสามารถแสดงพื้นที่เหมาะสมแลว ยังคํานวณพื้นที่รวมของการ
ผลิตพืชแตละชนิดดวย ซึ่งจะเปนผลใหสามารถประเมินผลผลิตในเบื้องตนหากมีการดําเนินการตามศักยภาพ
ของดินอยางแทจริง ขอมูลกลุมชุดดินจะถูกนํามาตรวจสอบกับสมรรถนะของดินในแตละพื้นที่ จากนั้น ขอมูล
ดังกลาวจะถูกจัดกลุมแยกตามความเหมาะสม โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ เหมาะสม ไมคอยเหมาะสม
และไมเหมาะสม อนึ่งอาจมีพื้นที่บางสวนไมไดถูกจําแนกไว จึงกําหนดเปนพื้นที่ที่ไมมีขอมูล
การพัฒนานี้ใชความสามารถของ MapObject version 1.0 ที่เชื่อมตอกับ Visual Basic version 4.0
ซึ่งอานคาไดเฉพาะ Shape File การถายโอนขอมูลยังกระทําโดยตรงกับ File ขอมูล โดยยังไมไดทําการสราง
Temporary File เนื่องจากเปนการลดภาระของการจัดทําโปรแกรม การสืบคนเปนการใช SQL และการถาย
โอนขอมูลในโปรแกรมรุนนี้ยังคงเปนแบบปกติ
ผลการดําเนินการพบวา การประเมินศักยภาพในเบื้องตนนี้ สามารถทํางานไดอยางถูกตองตาม
เงื่อนไขที่กําหนดและดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามการพัฒนานี้ จะดําเนินตอไปโดยการเพิ่มเติม
จุดสังเกต เชน วัด โรงเรียน หมูบาน และขอมูลเสริมอื่นๆ เชน เขตปาไม วนอุทยาน เปนตน นอกเหนือจากนี้
จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมดานการแกไขปญหาของดินในแตละพื้นที่ดวย ในดานเทคนิคนั้นจะไดมีการพัฒนาการ
ใช Coverage File การบีบอัดขอมูลและการสราง Temporary File เพื่อการใชงานที่รวดเร็วขึ้น
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ABSTRACT
The development of Land Use Potential Program is very useful for Thai’s farmers. In order
to gain the maximum benefit from land, the farmers should produce crop with respect to land
capability. Therefor, the land use potential program will provide a basic data for the formers decision.
The data used in this determination based on military map, scale 1:50000. These data
include of soil group map, land capability data, roads, rivers and crop list. This program work on
small boundary scale to district level where using road and river as land-marked. The program can
also calculate the area of interested crop where we can estimate crop production. The soil potential
can be classified into 3 categories: good, moderate and unsuitable. However, there are some
unidentified area where will recognize as not available data (NA).
MapObject 1.0 and Visual Basic 4.0 used for the development of the first version, which a
limit capacity, only shape file reading. For reducing programming work, the program accesses
directly to the file. However, it still plays on the database and using SQL technique.
The result of this program is acceptable and was distributed to the target group. In the next
version, it will include villages, temples, permanent forest and schools as land-marked. It will be also
described the soil problem and solving method in accompany with present land use.
คํานํา
ระบบสารสนเทศขอมูลดิน ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน การปรับปรุงและ
พัฒนาขอมูลใหมีความถูกตองและแมนยํานั้น จะสามารถนําไปสูการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลกลุมชุด
ดินที่มีอยูในปจจุบัน เปนพื้นฐานที่ใชในการประเมิน รวมกับความเหมาะสมของกลุมชุดดินกับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดตางๆ ขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบดิจิตอล จะสามารถนํามาใชไดทั้งแบบประยุกตปกติและการวิเคราะห
ทั้งนี้โปรแกรมที่ใชงานที่มีอยูจะเปนโปรแกรมทั่วไป ซึ่งตองมีการพัฒนารูปแบบของโปรแกรมใหสอดคลองกับ
ความตองการดวย นอกจากนี้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใชงานดังกลาวแลวนี้ ไมสามารถทํางานเปนอิสระได
จําตองทํางานภายใตการทํางานของโปรแกรมแมซึ่งเปนโปรแกรมทั่วไปดังกลาวแลว ดังนั้นแมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในประเทศไทย มีการใชและการพัฒนาที่ตอเนื่องมายาวนานก็ตาม หากแตถูกจํากัดการ
ใชงานในกลุมงานโดยเฉพาะ สาเหตุหนึ่งมาจากขอจํากัดของโปรแกรมที่มีการควบคุมการใชงาน โดยฮาร
ดล็อก และมีราคาสูง ดังกลาวแลว ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่สามารถกระจายไปสูผูตองการใชงาน
จึงเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้
นอกจากนี้ การผลิตทางการเกษตรที่ตองอาศัยปจจัย 3 ประการที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ําและแสงแดด
นั้น หากสามารถที่จะประเมินสภาพความเหมาะสมของดินไดในเบื้องตน จะสามารถทําใหเกษตรกรสามารถ
ตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล และการผลิตทางการเกษตรก็จะบรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมาย การประเมิน
ศักยภาพของดินดังกลาว จําเปนที่ตองอางอิงพื้นที่และมีจุดสังเกตที่ชัดเจน เพื่อเกษตรกรจะสามารถทราบถึง
สมรรถนะของพื้นที่ที่เกษตรกรครอบครองอยู การผลิตของเกษตรกรที่มีการวางแผนและเขาใจสมรรถนะของ
พื้นที่นั้นยังสงผลใหการเกษตรไดรับผลตอบแทนที่คุมคาการลงทุนดวย
การที่เกษตรกรทราบศักยภาพของดินและมีการตรวจสอบหรือวางแผนการดําเนินการที่ดีในเบื้องตน
จะสงผลไปยังปริมาณผลผลิตที่มีการวางแผนที่ชัดเจน ทําใหสามารถควบคุมราคาและผลผลิตทางการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป สําหรับภาครัฐ ก็สามารถที่จะใชในการจัดโซนการผลิตหรือกําหนดนโยบายการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพดวย

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อการนําขอมูลกายภาพ เชน แผนที่ตางๆ มาใชในการวิเคราะห
และประเมินศักยภาพการใชที่ดิน นับเปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย สามารถครอบคลุม
การทํางานไดทั้งประเทศ และเพื่อลดเวลาการทํางานในการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรลง
การตรวจเอกสาร
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดแบงกลุมชุดดินออกเปน 62 กลุมชุดดิน ซึ่งแตละกลุมชุดดินมีความเหมาะสม
กับพืชแตละชนิดที่แตกตางกันไป ความเหมาะสมนี้จําแนกออกเปน 3 ระดับ คือ เหมาะสมมากเนื่องจากไมมี
ปญหาใดๆกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ไมคอยเหมาะสมเนื่องจากมีขอจํากัดบางประการ เชน ดินเค็ม มีกรวด
หรือเปนดินทราย เปนตน และไมเหมาะสม กลาวคือ ไมสามารถผลิตดังกลาวได และไมสามารถปรับปรุงให
เหมาะสมไดดวย (กรมพัฒนาที่ดิน, รายงานการจัดการทรัพยากรดิน, 2541)
นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจของแตละจังหวัดไว
เพื่อเปนแหลงขอมูลใหเกษตรกรสามารถนําไปใชเพื่อการหาพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในเบื้องตนได
ขอมูลเหลานี้ไดแบงแยกตามหนวยดินที่มีอยูในแตละจังหวัด อําเภอและตําบล และแสดงเปนแผนที่เฉพาะ
พื้นที่ในตําบลตางๆดวย
อุปกรณและการดําเนินการ
อุปกรณที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม ประกอบดวย
1. ขอมูลตางๆ ประกอบดวย
- ขอมูลกลุมชุดดิน
- ขอมูลการปกครอง จังหวัด อําเภอ และตําบล
- ขอมูลถนน และทางน้ํา
- ขอมูลความเหมาะสมของกลุมชุดดินกับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ
2. โปรแกรม MapObject version 1.0
3. Visual Basic version 4.0
4. คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ Windows’95
การดําเนินการ
การศึกษานี้ ไดจําแนกขอมูลดินออกเปน 3 กลุมหลัก ตามความเหมาะสมของดิน ขณะเดียวกัน มี
การจําแนกปญหาที่เกิดขึ้นกับดินที่ไมคอยเหมาะสมและไมเหมาะสมออกเปน15 กลุม ขอมูลยอยที่มีปญหา
ไดแก
- ปญหาจากความเค็มของดิน (x)
- ปญหาจากน้ําทวมหรือน้ําบาในฤดูเพาะปลูก (f)
- ปญหาจากการขาดน้ํา (m)
- ปญหาจากดินลูกรัง (g)
- ปญหาจากดินเปนกรด (a)
- ปญหาจากดินมีโครงสรางไมดี (s)
- ปญหาจากดินมีชั้นดานแข็ง (c)

-

ปญหาจากการชะลางพังทลายของดิน (e)
ปญหาดินมีอินทรียวัตถุสูง (o)
ปญหาชั้นดินตื้น ( j )
ปญหาดินเปนดาง (k)
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา (n)
ปญหาดินมีความลาดชันสูง (t)
ปญหาดินหินโผล (r)
ปญหาระบายน้ําไมดี หรือระบายน้ํามากเกินไป (d)

ดินที่ถูกจัดกลุมที่เกิดปญหาในระดับตางๆ จะถูก Rendered ใหมีสีแตกตางกัน 15 ระดับ ทั้งนี้ สีที่
กําหนดแสดงความเหมาะสม ไดแก
สีเขียว เหมาะสมมาก
สีเหลือง ไมคอยเหมาะสม
สีแดง ไมเหมาะสม
สีดํา ไมทราบขอมูล
ขอมูลทุกชั้น (Layers) จะถูกเรียกขึ้นมารอการแสดงผลเพื่อลดเวลาในการทํางาน สําหรับการ
Rendered สี นั้น จะมีการคํานวณจากฐานแมสี 3 สี คือ แดง เขียวและน้ําเงิน โดยการปรับระดับสีตาม
ตําแหนงของระดับปญหาที่เกิด 14 ชั้นปญหา ซึ่งจะเปนผลใหการแสดงคาสีทุกครั้งเปนสีเดิมทั้งสิ้น
จากการนําขอมูลกลุมดินที่ไดนี้ มาจําแนกเปนกลุม 4 กลุมและ 14 ระดับปญหาในแตละชนิดของพืช
ทั้งนี้ในเบื้องตน สําหรับในภาคใต จําแนกเปนพืชหลักได 26 ชนิดพืช ทําใหเกิดตารางขนาด 26*4*16 ในการ
เก็บขอมูลของความเหมาะสมของดินในพื้นที่ที่ตองการ
เริ่มตน
กลุมชุดดินชุดที่ 1

กลุมชุดพืชตอไป

ยังไมครบชุดดิน

สิ้นสุด

พืชชนิดที่ 1

ยังไมครบชนิดพืช
จัดกลุม
วิเคราะหทางสถิติ

รูปที่ 1. แสดง Flow Chart ของโปรแกรม

พืชชนิดตอไป

กลุมชุดดิน

ความเหมาะสมของดิน

34B
62
5
39B/34B
17/17p
51D/51C

กลุมชุดดิน
5
34B
62
39B/34B
17/17p
51D/50C

ขาว ยางพารา ...
1
3f
...
3t
1
...
3t
3t
...
3t
1
...
1w 2d ...
3t
3g ...

กลวย
na
1
na
1
1d
3g

พื้นที่
กลุมชุดดิน
5
34B
62
39B/34B
17/17p
51D/50C

พื้นที่(ตรม.)
1887977, 6316
1130143, 55305.27, 3286.125
497866.5, 356886.5
2529474
4166.412
248571.7

รูปที่ 2. แสดงการวิเคราะหและรวมกลุมขอมูล
ตารางที่ 1. แสดงการกําหนดรูปแบบตารางการแสดงผล
ความเหมาะสมของดิน
ขอจํากัด
ไมมี
มีปญหาความเห็นกรดของดิน (a)
ดินที่มีชั้นดานแข็ง (c)
มีปญหาการระบายน้ํา น้ําขัง (d)
มีปญหาน้ําทวม (f)
ดินมีเศษหินหรือลูกรังปะปนมาก (g)
ดินตื้น (j)
มีปญหาเกี่ยวกับดินมีปฏิกิริยาเปนดาง (k)
ดินเชิงอินทรีย (o)
เปนดินหินโผลอยากแกการไถพรวน (r)
ดินมีเนื้อดินมีโครงสรางไมเหมาะสม (s)
สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง (t)
ขาดแคลนน้ํา (m)
ปญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม (x)
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ผลการดําเนินการ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ ไดถูกนํามาทดลองใชกับขอมูลดินใน 14 จังหวัดภาคใต ซึ่งผลการ
ดําเนินการใหผลเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้ไดมีการนําไปใชและแจกจายแลวในปจจุบัน

รูปที่ 3. แสดงผลที่ไดรับจากโปรแกรม
สรุปผลและขอเสนอแนะ
แมวาการดําเนินการในเบื้องตนนี้ จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคได แตเนื่องจากขอจํากัดของ
MapObject ในการพัฒนาโปรแกรม การดําเนินการที่ควรกระทําตอและมีการดําเนินการอยูในปจจุบัน มี 2
ขั้นตอนคือ
1. การพัฒนาโปรแกรมใหเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห เชน การ Overlay, Split, Union ได เปน
ตน
2. การพัฒนาใหสามารถวิเคราะหขั้นสูง โดยเพิ่ม Model การวิเคราะหตางๆ เชน การชะลาง
พังทลายของดิน กาไหลของน้ํา และการจําลองผลการดําเนินการกับพื้นที่ เชน บริเวณที่คาดวา
น้ําจะทวมจากการสรางเขื่อน ถนน ฯลฯ และแสดงผลในรูป 3 มิติ
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