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บทคัดยอ
การปรับ ปรุงพันธุออยกํา แพงแสนของศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มีการดําเนินการอยา ง
ตอเนื่อง โดยมีการทดสอบพันธุออยกําแพงแสนในพื้นที่ปลูกออยตางๆ จึงควรมีการเผยแพรขอมูลใหแพรหลาย
ตอเกษตรกรหรือผูที่สนใจ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางระบบสารสนเทศแสดงผลการทดสอบพันธุ
ออยกํ าแพงแสนที่เหมาะสม โดยการนํา ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตรม าชวยในการซอ นทับ กันของชั้น ขอ มู ล
ขอบเขตการปกครองประเทศไทย ชั้นขอมูลจุดพิกัดแปลงทดสอบของศูนยวิจัยฯ 23 แหง และชั้นขอมูลกลุมชุดดิน
62 กลุ ม ทั่ ว ประเทศ แล ว ประมวลผลสร า งเป น แผนที่ และนํ า ไปเชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล การเขตกรรมพั น ธุ อ อ ย
กําแพงแสน 20 พันธุ ในทุกแปลงทดสอบทั้ง 23 แหง จากระบบสารสนเทศนี้ทําใหทราบกลุมชุดดิน และวิธีการ
เขตกรรมในแตละแปลงทดสอบได ผูใชสามารถเขาเว็บไซตเพื่อศึกษาขอมูลพันธุออยกําแพงแสนที่มีลักษณะพื้นที่
สภาพอากาศ ตลอดจนการเขตกรรมที่ใกลเคียงกับตนเอง เปนขอมูลอางอิงประกอบการคัดเลือกพันธุที่เหมาะ
เหมาะสมที่สุดผานทาง http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th/
จากการวิจัยนี้เปนการนําเสนอผลการทดลองในขั้นตน เฉพาะออยปลูกของแปลงทดสอบ 23 แหง ดังนั้น
จะมี ก ารเพิ่ ม ข อ มู ล ในอ อ ยตอ ตลอดจนเพิ่ ม พื้ น ที่ ท ดสอบสํ า หรั บ พั น ธุ อ อ ยกํ า แพงแสนพั น ธุ ใ หม ทั้ ง นี้ ร ะบบ
สารสนเทศนี้สามารถทําการพัฒนาเปนตนแบบประยุกตใชกับพืชชนิดอื่นๆที่ทดสอบพันธุในพื้นที่ที่หลากหลาย
เพื่อแสดงผลของพันธุ ภายใตสภาพพื้นที่และการเขตกรรมที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การทดสอบพันธุออยกําแพงแสน ออย
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ABSTRACT
Kamphaeng Saen Sugarcane Varietal improvement has been done continuously by the Cane
and Sugar Research and Development Center. Therefore, information should be extended to farmers
or people who are interested. The research objective was to create information system to display the
suitability of Kamphaeng Saen Sugarcane Varietal testing. The process consisted of the use of
Geographic Information System for overlay operation of layers, Thailand map, waypoints of testing
areas and 62 groups of soil series to make maps and connected them with 20 varietal Kamphaeng
Saen Sugarcane varietal cultural control in 23 testing areas. The results were the system processed
soil group and cultural control method in testing area. The users could study Kamphaeng Saen
sugarcane varietal data that had similar climate, areas and cultural control. Moreover, they could
use information as the reference to select the most suitable sugarcane varieties through
http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th/.
This system study was to present the primary testing information of cane planted in 23 testing
areas. Therefore, the ratoon data including an increase of testing area for new Kamphaeng Saen
Sugarcane varietal would be added. However, the information system can be developed and used as
a prototype of other plants tested in various areas for presenting the varietal result under the
difference of areas and cultural control.
Keywords : Geographic Information System, Kamphaeng Saen Sugarcane Varietal, Sugarcane
E-mail : jiwceae_j@hotmail.com, jiwceae_j@yahoo.com

คํานํา
ออย เปนพืชไรอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญพืชหนึ่งของประเทศ ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกมากกวา 6 ลานไร / ป
ใหผลผลิตประมาณ 60 ลานตัน / ป ผลผลิตที่ไดนี้มาจากการใชออยหลายพันธุ ทั้งพันธุที่นําเขามาในอดีต และ
พันธุที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหม แตพันธุเหลานี้มีโอกาสเสื่อมความนิยม เนื่องจากการเสื่อมของพันธุ หรือโรค
และแมลงสามารถปรับตัวเขาทําลายได และความตองการออยพันธุใหมของเกษตรกร ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษา
หาออยพันธุใหมๆ เพื่อทดแทนหรือสงเสริมควบคูกับพันธุเดิมที่มีอยู และเปนทางเลือกของเกษตรกร (พงษศักดิ์, 2548)
ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลมีการปรับปรุงพันธุออยใหมๆเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดขอมูลการทดสอบพันธุในปริมาณมากยากตอการนํามาใชประโยชน ซึ่งขอมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบตางๆ เชน
เอกสาร รายงาน หรือไฟลขอมูล ยังไมมีการจัดเปนระบบฐานขอมูล เนื่องจากขาดเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้ง
ทักษะในการพัฒนาระบบฐานขอมูล ทําใหการสืบคนและการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนของขอมูลไมมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดนําการทดสอบพันธุออยกําแพงแสน ซึ่งเปนการทดลองแบบ factorial in randomized
complete block design จํานวน 4 ซ้ํา แบงปลูกเปน 4 แถวตอแปลงยอย ความยาวแถว 8 เมตร ในทุกพื้นที่
แปลงทดสอบของศูนยวิจัยฯทั่วประเทศ มาเผยแพรขอมูลการทดสอบพันธุออยกําแพงแสนผานทางเว็บไซต
http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th/ โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาชวยในการซอนทับกันของชั้น

1014

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ขอมูลตําแหนงพิกัดสถานที่ตั้งของแปลงรวมทั้งระบุขอมูลกลุมชุดดิน 62 กลุม ของแตละพื้นที่แปลงทดสอบทั้ง 23
แหง ทั่วประเทศ โดยในเขตภาคเหนือ ไดแก กําแพงเพชร นครสวรรค เพชรบูรณ และสุโขทัย ในเขตภาคกลาง
ไดแก ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ในเขตภาคตะวันออก ไดแก
สระแกว และชลบุรี และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กาฬสินธุ นครราชสีมา มุกดาหาร รอยเอ็ด และ
อุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนขอมูลอางอิงชวยในการตัดสินใจ
ของเกษตรกร เลือกการเขตกรรมกับพันธุออยกําแพงแสนที่เหมาะสมกับสภาพลักษณะดินในพื้นที่ปลูกของตนเอง
หรือพื้นที่ใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาขั้นตน อาจมีการเพิ่มเติมขอมูลพื้นที่แปลงทดสอบ หรือการทดสอบ
พันธุออยกําแพงแสนใหมๆเพิ่มเติม เพื่อความถูกตองแมนยําของการสรุปผลกลุมชุดดินที่เหมาะกับการเขต
กรรมพันธุออยกําแพงแสนตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่
จัดเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่ โดยรวบรวมขอมูลจุดพิกัดสถานที่ตั้งของพื้นที่แปลงทดสอบ 23 แหง ดวย
เครื่องวัดตําแหนงพิกัด GPS (Global Positionong System) เพื่อระบุสถานที่ตั้งแปลงทดสอบ แลวนําเขาขอมูล
ตารางตัวเลขที่แสดงพิกัดตําแหนงแปลงทดสอบ บันทึกพิกัดลงในโปรแกรม Microsoft Office Excel แปลงเปน
ไฟลนามสกุล .dbf เพื่อใชเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในโปรแกรม ArcView GIS และจัดเตรียมแผนที่ในรูป
shapefile ไดแกชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองของประเทศไทย และชั้นขอมูลกลุมชุดดิน มานําเขาใน Project
ดวยโปรแกรม ArcView GIS จะไดเลเยอรชั้นขอมูลทั้งสามซอนทับอยูบนแผนที่ แลวจัดการแสดงขอมูลในรูปของ
เลยเอาทแผนที่ และเอ็กซพอรตใหแสดงผลในรูปของไฟลรูปภาพนามสกุล .jpg
2. การจัดการขอมูลเชิงบรรยาย
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัย และจากแปลงทดสอบ ใชโปรแกรม Microsoft Office
Excel และโปรแกรม Microsoft Office Word ในการบันทึกขอมูลเบื้องตน และจัดเก็บเขาสูระบบฐานขอมูลดวย
โปรแกรม AppServ ข อ มู ล ที่ ร วบรวมประกอบด ว ย
2.1 ข อ มู ล พื้ น ที่ แ ปลงทดสอบ 23 แหงและภาพถายพื้นที่แปลงทดสอบ
2.2 ขอมูลการเขตกรรมของพื้นที่แปลงทดสอบ จํานวน 23 แปลง
2.3 ขอมูลพันธุออย 20 พันธุ จาก 23 แปลงทดสอบ และภาพถายออยแตละพันธุ
2.4 ข อ มู ล สภาพอากาศ ไดแก ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันป 2550 – เดือนก.ค. 2552 แตละสถานี
ตรวจวัดน้ําฝนในพื้นที่หรือใกลเคียง จากงานบริการขอมูล กลุมภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลนําเสนอในรูปกราฟปริมาณน้ําฝนรายเดือนในทุกสัปดาห
2.5 ขอมูลกลุมชุดดินประเทศไทย 62 กลุมชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่แปลงทดสอบทั้ง 23 แหง
2.6 ขอมูลวิเคราะหธาตุอาหารในดิน
2.7 ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากโครงการงานวิจัยตางๆที่ทางศูนยวิจัยฯจัดทําขึ้น
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3. การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล มี 2 สวน คือ
3.1 โครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3.2 โครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศการทดสอบออยพันธุกําแพงแสน
4. การจัดเก็บขอมูลลงสูระบบฐานขอมูล
นําขอมูลในขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 จัดเก็บลงฐานขอมูลดวยโปรแกรม AppServ
5. การสรางเว็บไซต แบงเปน 3 สวน ดังนี้
5.1 แผนที่ไซต แสดงรายละเอียดหัวขอหลักและหัวขอรองภายในเว็บไซต โดยใชโปรแกรม Macromedia
Dreamweaver ในการจัดทํา
5.2 การเขาถึงขอมูลการทดสอบพันธุออย เริ่มจากหนา Homepage ของเว็บไซตศูนยวิจัยฯ
http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th โดยสรางลิงค ในรูปขอความ “การทดสอบพันธุออยกําแพงแสน” เพื่อ
คลิกเขาสูหนาจอหลักของระบบฐานขอมูล (Figure 1) ซึ่งแสดงในรูปของแผนที่ประเทศไทยและตําแหนงที่ตั้ง
แปลงทดสอบ ผูใชสามารถเลือกชองทางในการเขาถึงขอมูลไดทั้งจากบนแผนที่ และจากเมนูตางๆทางดานซาย
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ (Figure 2) จากแผนที่ โดยคลิกที่จุดพิกัดบนแผนที่เพื่อเขาถึงแผนที่ระดับยอยลงไป
ได แ ก ระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ ตํ า บล และแผนที่ แ สดงกลุ ม ชุ ด ดิ น ในตํ า บล ดั ง ตั ว อย า ง แผนที่ ร ะดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบานเหลื่อม และแผนที่แสดงกลุมชุดดินในอําเภอบานเหลื่อม
(Figure 3,4,5 และ 6) จากนั้นคลิกที่จุดพิกัดบนแผนที่แสดงกลุมชุดดินในอําเภอบานเหลื่อมอีกครั้ง เพื่อใหระบบ
แสดงขอมูลการเขตกรรมการทดสอบพันธุออยกําแพงแสนในพื้นที่ (Figure 7) ใชโปรแกรม ArcView GIS โปรแกรม
Macromedia Dreamweaver โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบ
และจัดทําหนาเว็บเพจเปนหลัก และภาษา PHP ในการกําหนดเงื่อนไขการเชื่อมตอขอมูลระหวางฐานขอมูลและ
แผนที่บนเว็บไซต
5.3 ออกแบบหนาจอการดูแลระบบฐานขอมูล สําหรับผูดูแลระบบ เขาสูระบบดวยการใส username
และ password จัดทําโดยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver รวมกับภาษา PHP และโปรแกรม Adobe
Photoshop ในการออกแบบสวนอินเตอรเฟส
6. การจัดทําคูมือวิธีการใชงาน
จัดทําคูมือวิธีการใชงานระบบสําหรับผูใชงานทั่วไป และผูดูแลระบบ ประกอบการใชงาน การดูแล และ
การเขาถึงขอมูลในระบบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผานทางเว็บไซต ดวยโปรแกรม Microsoft
Office Word นามสกุล doc. และแปลงไฟลเปนนามสกุล .pdf นําเสนอผานเว็บไซต
7. การจัดทําแบบสอบถามออนไลน
เพื่อใชประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศการเขตกรรมพันธุออยกําแพงแสนที่เหมาะสม
บนเว็บไซต ศึกษาความพึงพอใจและไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําไปจัดการการเขตกรรมในพื้นที่ตนเอง โดย
จัดทําหนา Web Page แบบสอบถามภายในเว็บไซต ดวยภาษา PHP และMySQL เชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล
และการแสดงผลผานหนาเว็บเพจ ใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver รวมกับภาษา PHP ออกแบบใน
สวนอินเตอรเฟสใหสวยงาม
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Figure 1 Main window of sugarcane varietal Kamphaeng Saen testing data system.

Figure 2 Access to the database sugarcane varietal kamphaeng Saen testing data through menu

Figure 3 Showing the location’s testing field on Northeast region map
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Figure 4 Showing the location’s testing field on Nakhonrachasime province map

Figure 5 Showing the location’s testing field on Banlueam amphur map
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Figure 6 Showing the location’s testing field on district and soil group map of Banlueam amphur

Figure 7 The illustration of the testing data on sugarcane varietal Kamphaeng Saen
of Banlueam amphur
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ผลการทดลองและวิจารณ
จากการวิจัยไดแผนที่แสดงกลุมชุดดินในแปลงทดสอบเสนอผานเว็บไซตทั้งหมด 4 ภาค จํานวน 23 แหง
โดยแบงเปนภาคเหนือ 4 แหง ภาคกลาง 11 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แหง และภาคตะวันออก 2 แหง
เชื่อมกับระบบสารสนเทศการเขตกรรมพันธุออยกําแพงแสนที่เหมาะสม โดยผูใชสามารถทราบไดวากลุมชุดดินใน
แปลงทดสอบนี้เหมาะสมกับการเขตกรรมพันธุออยกําแพงแสนพันธุใดจาก 20 พันธุในแปลงทดสอบมากที่สุด
หรือในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมกับการเขตกรรมพันธุออยกําแพงแสนพันธุนี้เลย หรืออาจเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง รวมกับปจจัยเสริมที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต ไดแกกราฟขอมูลปริมาณน้ําฝนรายสัปดาห เพื่อ
เปนขอมูลเสริมประกอบการจัดการเขตกรรมในพื้นที่ เห็นไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใช
บริการ จํานวน 30 คน ไดแก ครู/อาจารย นักวิชาการเกษตร เกษตรกร นักศึกษา และผูสนใจดานออย ซึ่งระดับ
คะแนนความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก (X = 3.92) หลังจากทดสอบใชโปรแกรม

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถชวยในการจัดการขอมูลที่อยูคนละสวน
ใหเกิดประโยชนเพิ่มมากขึ้น จากการนําขอมูลจุดพิกัด ขอมูลขอบเขตการปกครอง ขอมูลกลุมชุดดิน และขอมูล
การเขตกรรมพันธุออยกําแพงแสน มาสรางเปนแผนที่แสดงผานเว็บไซต ทําใหทราบการเขตกรรมพันธุออ ย
กําแพงแสนที่เหมาะสมกับกลุมชุดดิน ผูสนใจหรือเกษตรกรสามารถทราบกลุมชุดดินจากแปลงทดสอบอางอิงทั้ง
23 แหง และนําไปจัดการการเขตกรรมใหเหมาะสมกับพันธุออยกําแพงแสนได เปนโอกาสหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต
ออยตอไรของเกษตรกร หากขอมูลดังกลาวอยูคนละสวนกันแลว การนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนจะเปนเพียง
การนําเสนอแคตัวขอมูลนั้นๆเทานั้น
ระบบสารสนเทศนี้สามารถเปนตนแบบนําไปประยุกตใชกับพันธุออยตางๆ หรือพืชชนิดอื่นๆในพื้นที่ตาง
เพื่อหาชุดดินที่เหมาะสมกับการเขตกรรมพืชชนิดนั้นๆได ทั้งนี้ควรมีการทดสอบพันธุออยกําแพงแสนในพื้นที่กลุม
ชุดดินอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อการประเมินผลความเหมาะสมดานศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถนําพันธุออยกําแพงแสน
ไปปลูกและใหไดผลผลิตที่เหมาะสม และระบบพิกัดที่มีความแมนยําสูงจะชวยใหเกิดความคลาดเคลื่อนของ
ตําแหนงกลุมชุดดินนอยลงขอมูลก็จะยิ่งมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขั้นดวย

เอกสารและอางอิง
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วิทยาศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
แหลงที่มา: http://www.agi.nu.ac.th/webnewasp/. 6/7/2551.

1020

