
 

Abstract 
 In the process of land evaluation, complexities 
in integration of land evaluation needs automated 
computer program., However, available commercial 
softwares for land evaluation require expertise in using it. 
To facilitate users, a program for land evaluation is 
developed based on the FAO guidelines for land 
evaluation to integrate land qualities with the model. The 
test site, Khon Kaen province, covers approximately 
10,886 km2 and comprises a diverse, predominantly crop-
based mixed-farm. The program was developed using 
Visual Basic Editor (VBE) available within ArcGIS 9.2 
to create the custom commands (Visual Basic for 
Applications (VBA) environment and ArcObjects). The 
developed program supports database inputs, analysis of 
the used model, and map and report generation. The 
program is divided into 4 modules including data 
management, crop types to be evaluated, data analysis, 
and map output and reports. To test the developed 
program, 7 geo-spatial land qualities were used as inputs 
with multiplication model and factor ratings were 
assigned to create land suitability maps for cassava and 
sugar cane. The obtained maps were then checked against 
the ground survey, resulting the Kappa coefficients of 
79% and 71% for the cassava and the sugar cane 
respectively. Moreover, the developed program has 

capabilities to support additional land quality layers and 
analytical models to be used in the evaluation process. 
 

บทคัดยอ 
 ในขั้นตอนการประเมินที่ดินที่มีความยุงยาก
ซับซอน การบูรณาการคุณภาพที่ดินในการประเมินที่ดิน
จําเปนตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ การ
ใชงานโปรแกรมเชิงพาณิชยในการประเมินที่ดิน ผูใช
จะตองเปนผูที่มีความรูความชํานาญ การพัฒนาโปรแกรม
การประเมินที่ดินพฒันาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใช 
มีจุดประสงคในการบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อเปน
แบบจําลองการประเมินที่ดิน โดยอางอิงตามหลักการ
ประเมินที่ดินของ FAO โดยใชขอมูลทดสอบในจังหวัด
ขอนแกนที่มี พ้ืนที่ครอบคลุมประมาณ  10,886 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งมีความหลากหลายของพืชสวนผสม การ
พัฒนาโปรแกรมไดใช Visual Basic Editor (VBE) เปน
เครื่องมือในการพัฒนาภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop 
รุน 9.2 ดวยภาษาโปรแกรม Visual Basic for Applications 
(VBA) และ ArcObjects ชุดคําสั่งในโปรแกรม
ประกอบดวยฟงกชันในการนําเขาฐานขอมูล แบบจําลองที่
ใชวิเคราะห การสรางแผนที่และรายงาน สวนของเมนูและ
หนาจอโปรแกรมประกอบดวย 4 มอดูล ไดแก สวนจัดการ
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ขอมูล ประเภทของพืชที่จะถูกประเมิน การวิเคราะหขอมูล 
แผนที่และรายงาน โดยไดทําการทดสอบโปรแกรมดวย
ช้ันขอมูลคุณภาพที่ดินจํานวน 7 ช้ันขอมูล ที่นํามาใชใน
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินกับแบบจําลองตางๆ 
และใหคาน้ําหนักแกปจจัยวินิจฉัยเพื่อสรางแผนที่ความ
เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังและออย หลังจาก
ไดผลการประเมินความเหมาะสมแลว ไดนําไปตรวจสอบ
ความถูกตองกับขอมูลภาคสนามดวยวิธีคาสัมปสิทธิ์ 
Kappa พบวามีคาทากับรอยละ 79 และ 71 ในการประเมิน
ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับมันสําปะหลังและออย
ตามลําดับ มากไปกวานั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เพิ่มช้ันขอมูลคุณภาพที่ดินอื่นๆ และระบุแบบจําลองตางๆ 
ที่ใชในขั้นตอนการประเมินที่ดินไดอีกดวย 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1.1 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือ

การเกษตร   

  จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน 
จึงเกิดความตองการในการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น ตองการ
พ้ืนที่เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น ไมวาจะ
เปนความตองการพื้นที่เพื่อสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ หรือ
แมกระทั่งความตองการพื้นที่เพื่อการเกษตร ไมวาจะเปน
ความตองการพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคใด ยอมตองมีการ
วิเคราะหถึงความเหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดินตาม
วัตถุประสงคนั้นๆ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยาง
เหมาะสมและคุมคา โดยเฉพาะประเทศไทยที่ถือเปน
ประเทศที่ทําการเกษตรเปนหลัก  การประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินเพื่อการเกษตรจึงถือเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่ง เพื่อเปนแนวทางใหมีการสงเสริมการใชที่ดิน
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอเกษตรกร การที่จะ
สามารถอธิบายหรือใหคําตอบไดวาพื้นที่นั้นเหมาะสมตอ
การใชประโยชนในกิจกรรมใดๆ หรือไม ตองอาศัยการ
ประเมินที่ดิน (Land evaluation) โดยองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and agriculture 
organization of the united nations: FAO) FAO (1983) 
ไดใหความหมายวา การประเมินที่ดิน คือการประเมิน
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใชประโยชนในจุดประสงคใดๆ 

เพื่อใชสําหรับการตัดสินใจในการใชประโยชนที่ดิน โดย
มีพ้ืนฐานอยูบนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใช
ประโยชนที่ดินและที่ดิน หรือใหคาประมาณขอมูลนําเขา
ที่ตองการและไดผลลัพธออกมา ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน
ในการประเมินที่ดินไวดังนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงคของ
การประเมินที่ดิน 2) เลือกและกําหนดประเภทของการใช
ประโยชนที่ดินหรือทําการกําหนดและสํารวจหนวยที่ดิน 
คัดเลือกคุณภาพที่ดิน (Land quality: LQ) และลักษณะ
ของที่ดิน (Land characteristic: LC) 3) จับคูเพื่อ
เปรียบเทียบความตองการการใชประโยชนที่ดินกับ
คุณภาพที่ดินและทําการจัดระดับความเหมาะสมของ
ที่ดิน (Land suitability) 4) ทําการปรับปรุงขอมูลที่
พิจารณาและทําการวิเคราะหดานอื่นๆ และ 5) แสดงผล
การประเมินที่ดินดวยรายงานหรือแผนที่ และ Rossiter 
(1996) กลาววาการประเมินที่ดินเปนขั้นตอนของการ
ทํานายการใชประโยชนที่ดิน โดยขึ้นอยูคุณสมบัติตางๆ 
ของที่ดินนั้นดวย พรอมทั้งไดกลาวถึงหลักการประเมิน
ที่ดินดวยแบบจําลอง Automated land evaluation system 
(ALES) ที่เปนการประยุกตใชการประเมินที่ดินที่มี
พ้ืนฐานอยูบนคุณภาพที่ดินโดยมีขอมูลพ้ืนฐานที่แนนอน
และมีความเหมาะสมของที่ดินที่แนนอน 
 1.2   เทคนิคและปญหาของการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดิน 

  ธงชัย จารุพพัฒน (2545) ไดทําการตรวจวัด
ความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน การประเมินคา
ที่ดิน และการวางแผนการใชที่ดินในบริเวณลุมน้ําลําพระ
เพลิง ซึ่งมีการกลาวถึงขั้นตอนการประเมินที่ดินโดยยึด
ตามหลักการประเมินที่ดินขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ FAO (1976) เปนหลัก แตไดมีการ
ดัดแปลงใหมีความเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชน
ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมี
ขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้ 1) การกําหนดชนิดพืชที่ตองการ
ประเมินซึ่งมีการปลูกพืชอยูมากถึง 24 ชนิดอาทิเชน ขาว 
ออย ขาวโพด ยางพารา มะมวง หญาเลี้ยงสัตว เปนตน 2) 
การกําหนดคาคะแนนสําหรับระดับความเหมาะสมของ
ปจจัยซึ่ งมีการแบงระดับความเหมาะสมของปจจัย
ออกเปน 4 ระดับไดแก ระดับที่ 1 มีความเหมาะสมมาก 



 

(S1) มีคะแนน 1.0 ระดับที่ 2 มีความเหมาะสมมากปาน
กลาง (S2) มีคะแนน 0.8 ระดับที่ 3 มีความเหมาะสมนอย 
(S3) มีคะแนน 0.5 และระดับที่ 4 ไมมีความเหมาะสม 
(S4) มีคะแนน 0.2 3) การกําหนดคุณภาพที่ดิน 4) การ
กําหนดคาความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 5) 
การแปลงค าป จจั ยความตองการของพืชสู ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 6) การสรางฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 7) ประเมินที่ดิน และ 8) สรุปผล
การประเมินที่ดิน เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ไมไดเนนการ
พัฒนาโปรแกรม จึงมีเพียงโปรแกรมสําหรับสวนของการ
วิเคราะหความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช
ตางๆ ตามปจจัยวินิจฉัยที่กําหนด โดยมีการกําหนดคา
คะแนนใหแตละระดับความเหมาะสมซึ่งเปนการใหคา
คะแนนที่แนนอน แตก็ไมยืดหยุนตอการใชงาน ทั้งยัง
ไมไดทําการพัฒนาใหครอบคลุมถึงสวนของการจัดการ
ขอมูล การซอนทับขอมูล และการแสดงผลลัพธแผนที่ 
จะเห็นวาการทํางานในบางสวนยังตองอาศัยฟงกชันอื่นๆ 
เพิ่มเติมทําใหเกิดความยุงยากตอการใชงานและยังตอง
อาศัยผูประเมินที่มีความรูความชํานาญในงานหลายดาน
อีกดวย และจากงานวิจัยของ Kalogiroua (2001) ไดทํา
การพัฒนาโปรแกรม LEIGIS ขึ้นมาดวยภาษาโปรแกรม 
CLIPS  ซึ่งสามารถประเมินที่ดินทั้งในเชิงกายภาพและ
เศรษฐกิจสําหรับการประเมินพืชไร 5 ชนิด ไดแก ขาว
สาลี ขาวบารเลย ขาวโพด ฝาย และบีท โดยอางอิงตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง อ ง ค ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แห ง
สหประชาชาติในการจําแนกพื้นที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืชไร ในขั้นตอนการประเมินที่ดินจะประกอบดวย 
2  สวนหลัก  ไดแก  สวนของโปรแกรมด านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรมีหนาที่ในการจัดการกับขอมูลเชิง
พ้ืนที่และแสดงผลลัพธ  และสวนของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นจะถูกใชในการประเมินและแสดงชุดขอมูลเชิง
พ้ืนที่ ซึ่งผูทําการประเมินที่ดินไมจําเปนตองมีทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอรก็สามารถใชงานได แตเมื่อพิจารณา
จะเห็นวามีการพัฒนาโปรแกรมเพียงสวนของการ
ประเมินที่ดินและแสดงชุดขอมูลเชิงพื้นที่เพียงอยางเดียว 
ไมไดครอบคลุมถึงสวนของการจัดการขอมลูเชิงพื้นที่
และแสดงผลลัพธ ซึ่งทําใหเกิดความยุงยากตอการใชงาน

เนื่องจากแตละสวนแยกทํางานในแตละโปรแกรม และ 
Rossiter and Van Wambeke (1997) ไดกลาวถึงขั้นตอน
การประเมินที่ดินในโปรแกรม ALES ที่ประกอบดวย 7 
สวน ไดแก 1) หลักการสําหรับขอมูลพ้ืนฐานที่ใชอธิบาย
วัตถุประสงคของการใชประโยชนที่ดินทั้งในเชิงกายภาพ
และเศรษฐกิจ 2) หลักการสําหรับฐานขอมูลที่ใชอธิบาย
ถึงพื้นที่ที่จะถูกประเมิน 3) การประเมินที่ดินดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร  ที่มีทําการคํานวณทั้งเชิงกายภาพและ
เศรษฐกิจ 4) ความสะดวกของแบบจําลองที่ผูสรางเขาใจ 
5) ขอบเขตของผูใชสําหรับการคนหาขอมูลในระบบ ณ 
เวลาหนึ่ง 6) สรางรายงาน และ 7) สวนของการนําเขา
และสงออกขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับฐานขอมูล
อื่นๆ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอื่น  และขอมูลใน
ลักษณะแผนงาน ซึ่งระบบประเมินที่ดินอัตโนมัตินี้จะให
ความสะดวกและรวดเร็วตอการประเมินที่ดินเสมือนเปน
การทํางานของผูเช่ียวชาญ แตเมื่อพิจารณาในสวนของ
หนาจอการทํางานพบวาเปนลักษณะเมนูที่ซับซอน และมี
ขั้นตอนการตัดสินใจที่ยุงยาก Yizengaw and Verheye 
(1995) ไดพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมสําหรับโปรแกรม 
ALES ขึ้น โดยมีขั้นตอนสําหรับการตัดสินใจอยางงาย 
เพื่อประเมินการใชประโยชนที่ดินโดยเฉพาะในใจกลาง
เมืองเอธิโอเปย ซึ่งเปนการประเมินที่ดินสําหรับปลูกขาว
บารเลย ขาวโพด และขาวสาลี เทฟ ซึ่งใหความรวดเร็ว
และงายในการสรางขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่มีขอจํากัด 
อีกทั้งยังทําใหไดความรูอยางผูเช่ียวชาญผานหนาจอจาก
ระบบคอมพิวเตอร โดยระบบการประเมินที่ดินนี้มีช่ือวา 
“Central Ethiopia” หรือ LEV-CET แตตองทําการติดตั้ง
เพิ่มเติม  
 1.3   ระบบโปรแกรมที่พัฒนากับการประยุกตใช
งาน 

    จากเทคนิคการประเมินความเหมาะสมของ
ที่ดินดังกลาวที่มีขั้นตอนการประเมินที่ดินที่คอนขาง
ยุงยากซับซอน และผูประเมินจะตองมีความรูความเขาใจ
ในหลักการประเมินที่ดิน  จนกระทั่งจะตองมีทักษะ
ความสามารถในการใชโปรแกรมทางด านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  และยังตองอาศัยการใชงาน
โปรแกรมสําหรับการคํานวณเพิ่มเติม เชน โปรแกรม



 

ไมโครซอฟตเอกเซลล เพื่อชวยในการคํานวณคาตางๆ 
และจากความไมยืดหยุนของโปรแกรม  การพัฒนา
ฟงกชันการทํางานในสวนตางๆ ที่จําเปนตอการประเมิน
ที่ดินไมครบถวนหรือมีความสลับซับซอน และความ
ยุงยากในการใชงานโปรแกรม เพื่อใหไดโปรแกรมที่
สามารถอํานวยความสะดวกแกการประเมินที่ดิน ดังนั้น
จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินขึ้น เพื่อลดขอจํากัดและปญหาตางๆ 
ใหไดโปรแกรมที่สามารถใชงานงายไมสลับซับซอน มี
ความยืดหยุนตอการใชงาน มีฟงกชันพรอมสําหรับการ
ประเมินที่ดิน อีกทั้งผูประเมินยังสามารถปรับปรุง แกไข 
และตรวจสอบขอมูลตามที่ตองการได ซึ่งการพัฒนา
โปรแกรมสํ าหรับงานวิจั ยในครั้ งนี้ ไดอ างอิ งตาม
โปรแกรม ALES ที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรใชสําหรับ
การประเมินที่ดินที่มี ลักษณะโปรแกรมแบบระบบ
ผูเช่ียวชาญ (Expert system) เปนระบบคอมพิวเตอรที่
ออกแบบมาเพื่อชวยในการตัดสินใจสําหรับกิจกรรมอยาง
ใดอยางหน่ึง  โดยยึดตามหลักการประเมินที่ดินของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติใชประกอบ
ในการพัฒนาโปรแกรม แตเนนการพัฒนาเฉพาะในสวน
ของการประเมินที่ดินดานกายภาพ และพัฒนาดวยภาษา
โปรแกรม Visual basic for application (VBA) และ 
ArcObject ภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop ดังเชน 
Riolo (2005) ไดพัฒนาโปรแกรมที่ใหระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสามารถบูรณาการรวมกับขอมูลดานการ
ประมง ซึ่งมีการพัฒนาภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop 
รุน 8.3 ดวยภาษา VBA และ ArcObject เชนกัน สามารถ
ใหหนาจอโปรแกรมสําหรับการใชงานและแสดงผลลัพธ
ที่งายขึ้น สําหรับการพัฒนาโปรแกรมการประเมินที่ดิน
ในครั้งนี้ ไดยกตัวอยางการประเมินความเหมาะสมของ
พืชไว 2 ชนิดไดแก ออย และมันสําปะหลัง โดยพืชทั้ง 2 
ถือเปนพืชไรอาศัยน้ําฝนและยังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของปรเทศ  จากรายงานของสํ านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2551) กลาววาออยมีมูลคาการสงออกถึง 
70,000 ลานบาทตอป สวนมันสําปะหลังมีตัวเลขการ
สงออกมากกวา 40,000 ลานบาทตอปซึ่งถือเปนผูสงออก

อันดับ 1 ของโลก ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดมีการเพาะปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดวย 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสําหรับประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินสําหรับพืชไร ดวยการสรางแบบจําลองเชิง
บูรณาการของชั้นขอมูลคุณภาพที่ดิน  ในการพัฒนา
โปรแกรมนี้เปนการพัฒนาดวยภาษา VBA และ 
ArcObjects 

 3. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย 
 3.1 ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินได
ใชพืชไรที่อาศัยน้ําฝนเพียง 2 ชนิด ไดแก ออย และมัน
สําปะหลัง 
 3.2 การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้  พ้ืนที่ ที่ ใช ในการ
ประเมินที่ดินจําเพาะภายในจังหวัดขอนแกนเทานั้น 
 3.3 การพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้เปนเพียงการ
ประเมินในเชิงกายภาพ โดยมิไดพัฒนาโปรแกรมในสวน
ของการวิ เคราะหความเหมาะสมในเชิงการจัดการ 
เศรษฐกิจและสังคม 
 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 4.1 ไดโปรแกรมการบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อ
เปนแบบจําลองการประเมินที่ดินสําหรับพืชไรที่อาศัย
น้ําฝน 
 4.2 สามารถนําโปรแกรมที่ไดจากการพัฒนาไป
ประยุกตใชในหนวยงานที่มีการทําการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดิน 
 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 5.1 การประเมินที่ดิน 
  FAO (1983) ไดใหความหมายของการ
ประเมินที่ดินวา การประเมินที่ดิน คือการประเมินศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อใชประโยชนในจุดประสงคใดๆ เพื่อใช
สําหรับการตัดสินใจในการใชประโยชนที่ดินโดยมี
พ้ืนฐานอยูบนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใช
ประโยชนที่ดินและที่ดิน หรือใหคาประมาณขอมูลนําเขาที่



 

ตองการและใหผลลัพธตางๆ และวัตถุประสงคหลักของ
การประเมินที่ดินก็ เพื่อเลือกการใชประโยชนที่ดินที่
เหมาะสมในหนวยที่ดินที่กําหนด ซึ่งตองพิจารณาทั้งเรื่อง
ทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคม และยังรวมไปถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใชประโยชนในอนาคตอีก
ดวย 
  ธงชัย จารุพพัฒน (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอน
การประเมินที่ดินโดยยึดตามแนวทางในการประเมินคา
ที่ดินขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
FAO (1976) เปนหลัก แตไดปรับปรุงและดัดแปลงใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชนที่ดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามขั้นตอนตางๆ 
ไดแก 1. กําหนดชนิดพืชที่จะประเมินคา รวมทั้งสิ้น 8 
ชนิด ไดแก พืชนา 1 ชนิด คือขาว พืชไร 3 ชนิด ไดแก ออย 
และขาวโพด มันสําปะหลัง พืชสวน 3 ชนิด ไดแก 
ยางพารา มะมวง และมะขาม และทุงหญา 1 ชนิด ไดแก 
หญาเลี้ยงสัตว 2. กําหนดคาคะแนนสําหรับระดับความ
เหมาะสมของปจจัย ในการประเมินคาที่ดินเพื่อปลูกพืชแต
ละชนิดไดดัดแปลงคาคะแนนความเหมาะสมของปจจัย
จากที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  FAO  
(1983)  3. การกําหนดคุณภาพของที่ดิน คุณภาพของที่ดิน
ที่นํามาใชในการจําแนกความเหมาะสมของดินซึ่งมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจทั้ง 8 ชนิด ซึ่งมีจํานวน
รวม 8 ปจจัย ไดแก สภาพอุณหภูมิ (Temperature 
condition: T) น้ําที่เปนประโยชนตอพืช (Water 
availability: W) ความจุการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient 
retention capacity: N) ประกอบดวย B.S. ดินลาง (Base 
saturation: B.S.) และ C.E.C. ดินลาง (Cation exchange 
capacity: C.E.C.) ดัชนีความเปนประโยชนของธาตุอาหาร
ตอพืช (Nutrient availability index: NAI) ประกอบดวย 
ไนโตรเจน (Nitrogen: N) ฟอสฟอรัส (Phosporus: P) 
โปตัสเซียม (Potassium: K) และความเปนกรดเปนดางของ
ดิน (pH) การรักษาน้ําของเนื้อดิน (Water retention: X) 
สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting condition: R) ความ
เปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen 
Availability: O) และสภาพภูมิประเทศ (Topography: G) 
ประกอบดวย ธรณีสัณฐาน และความลาดชัน 4. การ

กําหนดคาความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 5. 
การแปลงค าป จ จั ยคว ามต อ งการของพื ชสู ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ในการสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ 
(Spatial model) เพื่อประเมินคาที่ดินวามีความเหมาะสมใน
การปลูกพืชชนิด 6. การสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศ 
7. การประเมินคาที่ดิน ในการประเมินคาที่ดินใชวิธีการ
สรางแบบจําลองดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
ประเมินคาที่ดินสําหรับการปลูกพืชเดี่ยวแตละชนิดโดย
การคํานวณคาทางคณิตศาสตรตามวิธีการตางๆ ไดแก การ
ประกบคูเพื่อประเมินหาความเหมาะสมของพื้นที่ การ
คํานวณคาความเหมาะสมรวม (Overall suitability) และ
การจัดชวงคาความเหมาะสมใหม 8. การตรวจสอบความ
ถูกตอง และ 9. สรุปผลการประเมินคาที่ดิน 
  Mongkolsawat, Thiranggoon, and Kuptawutinan 
(1997) ไดใชขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสราง
แบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินที่ดินที่เหมาะสมตอการ
ปลูกขาวในบริเวณลุมแมน้ําพองตอนลาง ซึ่งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยนําแนวทางการ
ประเมินที่ ดินของ  องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ ป พ.ศ. 2526 มาปรับปรุงใหเหมาะสมตอ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ ดิ น สํ า ห รั บ ก า ร ป ลู ก ข า ว ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย
คุณภาพที่ดินที่นํ าไปประเมินที่ดิน  ไดแก  น้ํ าที่ เปน
ประโยชนตอพืช (Water available: W) แรธาตุที่เปน
ประโยชนตอพืช (Nutrient available index: NAI) น้ําและ
แรธาตุที่พืชเก็บกักไวใชได (Water and nutrient 
retentions: R) ความเค็มของดิน (Saline soil: S) และ
ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งทั้ง 5 คุณภาพที่ดินและรายละเอียด
ขอมูลอื่นๆ  จะถูกเก็บไวฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และมีปจจัยในการกําหนดคาคะแนนสําหรับแต
ละคุณภาพขอมูลของการปลูกขาว ผลการศึกษานี้พบวา
พ้ืนที่เหมาะสมมากตอการปลูกขาวมีเนื้อที่ประมาณ 208.3 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนพื้นที่ที่รับน้ําจากระบบชลประทาน
และมีคาแรธาตุที่เปนประโยชนตอพืชสูง และพื้นที่ที่ไมมี
ความเหมาะมีเนื้อที่ประมาณ 17.73 เปอรเซ็นต เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง นอกจากนั้นยังช้ีใหเห็นวา
ขอมูลระยะไกล (Remote sensing) และขอมูลที่เก็บไวใน



 

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถนํามาใช
สรางรูปแบบเพื่อประเมินหาความเหมาะสมตอการใชที่ดิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 โปรแกรม Automated Land Evaluation 
System (ALES) 
  Rossiter (1994) กลาววาโปรแกรม ALES 
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการประเมินที่ดิน
พัฒนาโดย David G. Rossiter ในชวงป พ.ศ. 2529 ถึงป 
พ.ศ. 2539 ที่มีลักษณะโปรแกรมแบบระบบผูเช่ียวชาญซึ่ง
เปนระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจสําหรับกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยยึดตาม
หลักการประเมินที่ดินขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ ผลลัพธจากการประเมินที่ดินที่ไดจะใช
ทํานายถึงการใชประโยชนที่ดินอยางแทจริงหรือบอกถึง
ระบบการใชประโยชนที่ดินที่ถูกเสนอจุดประสงคหลัก
เปนขั้นตอนที่มีการจัดสรรการใชประโยชนพ้ืนที่ของแต
ละบุคคล กลุม หรือองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือชวยใน
การตัดสินใจ เปาหมายที่สําคัญของการประเมินที่ดินคือ
สามารถอธิบายไดถึงขอจํากัดของการใชที่ดิน พ้ืนฐาน
การใชที่ดิน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม 
  Yizengaw and Verheye (1995) กลาววาใน
การตัดสินใจอยางงายใชระบบการประเมินที่ดินแอลอีวี-
ซีอีทีที่ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือเพิ่มเติมของ
โปรแกรม ALES โดยแบบจําลองนี้จะถูกประยุกตใชเพื่อ
ประเมินการใชประโยชนที่ดินในใจกลางเมืองเอธิโอเปย
สําหรับการประเมินที่ดินของปลูกขาวบารเลย ขาวโพด 
และขาวสาลี เทฟ ซึ่งใหความรวดเร็วและงายในการสราง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่มีขอจํากัด อีกทั้งยังทําใหได
ค ว าม รู อ ย า ง ผู เ ช่ี ย ว ช าญผ า นหน า จ อ จ าก ร ะบบ
คอมพิวเตอร 
 5.3  ArcObjects ภายใต VBA  
  Burke (2003) กลาววา VBA คือภาษา
โปรแกรมรุนหนึ่งของวิชวลเบสิก (Visual Basic)  ซึ่งเปน
ภาษาหนึ่งที่มีลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 
(Object Oriented Programming: OOP) ภาษาอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบนี้ เชน C++ หรือวิชวล

เบสิก แตภาษา VBA ไดถูกรวมเขาไปในโปรแกรม 
ArcGIS desktop  
  ESRI (2001) VBA จะทํางานรวมกับ
สวนประกอบของ ArcGIS desktop ที่ประกอบดวย 
Visual Basic Editor (VBE) และคําโตตอบที่ผูใชสามารถ
กําหนดไดเอง (Customize Dialog) ที่สามารถเขาถึงการ
ทํางานในโปรแกรม ArcMap หรือ ArcCatalog  ซึ่งใน
การพัฒนา VBA บน ArcGIS จะตองอาศัยทรัพยากรของ 
ArcGIS  
  Boroushaki and Malczewski (2008) ได
พัฒนาโปรแกรมในลักษณะเพิ่มเติมในโปรแกรม ArcGIS  
โดยเนนการบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับ
ขั้นตอนการวิเคราะหแบบลําดับช้ันที่มีช่ือวา Analytical 
hierarchy process (AHP) ซึ่ง AHP เปนการระบุและเปน
วิธีการสําหรับการวิเคราะหและแกไขปญหาการตัดสินใจ
ที่ซับซอนโดยมีโครงสรางแบบลําดับช้ัน ซึ่ง AHP ใช
รวมกับวิธี Ordered weighted averaging (OWA) ทําใหเกิด
ตัวดํ า เนินการแบบผสมผสานหลาย เกณฑ  ระบบ 
AHP_OWA โดยปกติแลวจะขึ้นอยูกับพารามิเตอรซึ่งใน
ที่นี้คือตัววัดปริมาณเปนภาษา หากมีการเปลี่ยนคําศัพท 
AHP_OWA จะทําการสรางชวงของการตัดสินใจ 
จุดประสงคเพื่อใหไดระบบการประเมินแบบหลายเกณฑ
ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถทํางานไดดวย 
AHP_OWA ภายใต ArcGIS  ใหสามารถบูรณาการคําศัพท
รวมกับเอเอชพีสําหรับการตัดสินใจเชิงพื้นที่ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรมีการใหคํานิยามงายๆ และอํานวย
ความสะดวกตอการวิเคราะหตอไป 
 

6. วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาโปรแกรมในลักษณะของ
โปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรม ArcGIS desktop 
ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาที่ใชเปน
ตัวอยางขอมูลในการทดสอบโปรแกรม ซึ่งเปนขอมูลที่
ถูกตองและสมบูรณ อุปกรณและโปรแกรมที่ใชในการ
วิจัย และขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 อุปกรณและโปรแกรมในการวิจัย 
  6.1.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย  



 

   ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่ที่ใชใน
การวิจัย (จังหวัดขอนแกน) จํานวนทั้งสิ้น 7 ช้ันขอมูล ดังนี้ 
   (1) น้ํ าที่ เปนประโยชนตอพืช 
(Water availability: W)  
   (2) ดัชนีความเปนประโยชน
ของธาตุอาหารตอพืช (Nutrient availability index: NAI)  
   (3) ข น า ด ข อ ง อ นุ ภ า ค ดิ น 
(Particle size class: P)  
   (4) สภาวะการหยั่งลึกของราก 
(Rooting conditions: R)  
   (5) ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen Availability: M)  
   (6) ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 
(Topography: T)  
   (7) การใชประโยชนที่ดิน จาก
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2548   
   หมายเหตุ ทุกช้ันขอมูลมีมาตราสวน
อยูที่ 1: 50,000 จากศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6.1.2 อุปกรณและเครื่องมือในการวิจัย 
   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ใชในการ
พัฒนาโปรแกรมและจัดทํารายงาน และโปรแกรม ArcGIS 
desktop รุน 9.2 ซึ่งประกอบดวยภาษาโปรแกรม VBA ที่
ใชในการพัฒนาโปรแกรม 
 6.2 ขั้นตอนการศึกษา 
  สําหรับการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ ไดทํา
การรวบรวมขอมูลและทําการศึกษาภาษาโปรแกรมที่จะใช
ในการพัฒนาโปรแกรมในเบื้องตน เพื่อวิเคราะหถึงความ
เปนไปไดในการพัฒนาโปรแกรมรวมกับขอมูลที่ได
รวบรวมมาซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 และ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
  6.2.1 ตรวจสอบเอกสาร 
   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดทําการ
ตรวจสอบเอกสารจากงานวิจัย วิทยานิพนธ และรวมถึง
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการประเมินที่ดิน โปรแกรม 
ALES และการเขียนโปรแกรมดวยภาษา VBA และ 
ArcObjects ภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop ทําใหทราบ
ถึงหลักการและวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย 
ไดแก  หลักการปรเมินที่ดิน  การประเมินที่ดินดวย
โปรแกรม ALES และการเขียนโปรแกรมดวยภาษา VBA 
และ ArcObjects ภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop และ
วิเคราะหคุณภาพที่ดินคุณภาพที่ดินที่ใชในการประเมิน
ที่ดินไดใชจาก FAO (1983) ซึ่งประกอบไปดวยช้ัน
คุณภาพที่ดินจํานวนมาก ในกรณีนี้ไดเลือกจากคุณภาพ
ที่ดินที่มีความแปรปรวนและแตกตาง สวนคุณภาพที่ดินที่
ไมมีความแตกตางจะไมนํามาพิจารณา นอกจากนี้ได
พิจารณาคุณภาพที่ดินจากการทบทวนเอกสาร และทําการ
รวบรวมขอมูลและสรางฐานขอมูลในลักษณะของ (.SHP) 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนขอมูลทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดขอนแกน (ขอมูลเชิง
พ้ืนที่) จํานวนทั้งสิ้น 7 ช้ันขอมูล ไดแก น้ําที่เปนประโยชน
ตอพืช ดัชนีความเปนประโยชนของธาตุอาหารตอพืช 



 

ขนาดของอนุภาคดิน สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช สภาพภูมิประเทศ และ
การใชประโยชนที่ดิน เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใช
สนับสนุนขั้นตอนของการวิเคราะหระบบตอไป 
  6.2.2 วิเคราะหระบบ 
   จากการศึกษาระบบการประเมิน
ที่ดินของโปรแกรม ALES และทําการวิเคราะหถึง
สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม ALES ทําใหเกิด
แนวคิดในการออกแบบระบบสําหรับงานวิจัยนี้ โดยเมื่อ
วิเคราะหถึงภาพรวมของระบบสามารถแบงสวนประกอบ
หลักๆ ภายในระบบได 3 สวน ไดแก สวนของฐานขอมูล 
สวนของการประมวลผล และสวนของผลลัพธ ซึ่งสามารถ
แสดงใหเห็นถึงภาพโดยรวมของระบบดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพโดยรวมของระบบ 
 

  สวนของฐานขอมูลเปนขอมูลเชิงพื้นที่ที่ใช
สําหรับจัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูล หรือเปนขอมูล
คุณภาพที่ดินที่พรอมตอการคํานวณคาหรือการจัดการ 
สําหรับแตละปจจัยวินิจฉัยในแตละคุณภาพที่ดิน 
  สวนการประมวลผล ประกอบดวย สวนของ
การจัดการขอมูลของแตละปจจัยวินิจฉัยในแตละคุณภาพ
ที่ดิน ไดแก การเพิ่มเขตขอมูล (Field) ลบเขตขอมูล เพื่อ
รองรับคาที่ไดจากการคํานวณ สวนของการสืบคนและ
คํานวณคาซึ่งเปนการใหคาน้ําหนักแกปจจัยวินิจฉัยตาม

ความตองการของการใชประโยชนที่ดินหรือสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล  
  และสวนของรายงาน เปนสวนที่แสดงออกมา
เปนแผนที่ความเหมาะสมที่แสดงถึงความเหมาะสมในแต
ละระดับและสงออกไฟลขอมูล (.MDB) 
  6.2.3 ออกแบบระบบ 
   จากการตรวจสอบเอกสารและ
วิเคราะหระบบเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบเมนู
สําหรับแตละหนาจอโปรแกรมเพื่อรองรับการใชงานที่งาย
และสะดวกดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3  แผนผังเมนู  
 
  6.2.4 พัฒนาโปรแกรม 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําการ
พัฒนาดวยภาษาโปรแกรม VBA  ซึ่งเปนภาษาโปรแกรม
รุนหนึ่งของวิชวลเบสิกภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop 
ที่มีลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ และในการ
พัฒนาโปรแกรมตองใชงานรวมกับ ArcObjects ซึ่งเปน
กลุมของคลาสที่สามารถเรียกไดภายในโปรแกรม ArcGIS 
desktop สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการประเมินที่ดิน
เปนไปตามที่มีการออกแบบหนาจอจากการอางอิงตาม
โปรแกรม ALES ซึ่งภายในโปรแกรม ArcGIS desktop จะ
ประกอบดวยเครื่องมือ VBE  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาโปรแกรมที่มีสมรรถนะในการสรางหนาจอการ
ทํางาน เมนู และเขียนชุดคําสั่งเกี่ยวกับการนําเขาช้ันขอมูล 
แสดงขอมูล วิเคราะหขอมูล และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่
ในรูปแบบแผนที่ ความเหมาะสม  และสงออกเปน



 

แฟมขอมูลฐานขอมูล โดยภายในตัวโปรแกรม VBE  
ประกอบดวยสวนตางๆ ที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม 
ไดแก หนาตางโปรเจคแสดงรายการฟอรมและมอดูล 
หนาตางกําหนดคุณสมบัติที่ใชในการกําหนดคุณสมบัติ
ใหกับฟอรมหรือเครื่องมือควบคุมตางๆ หนาตางเครื่องมือ
ประกอบดวยเครื่องมือควบคุมตางๆ ที่สามารถนําไปใชใน
กับฟอรมเพื่อสรางหนาจอการทํางาน และสุดทายเปน
หนาตางฟอรม ดังภาพที่ 3 โดยโปรแกรมที่ไดจากการ
พัฒนาในครั้งนี้จะเปนโปรแกรมลักษณะแมโครที่อาศัย
ทรัพยากรจากโปรแกรม ArcGIS desktop เปนหลัก ซึ่งการ
พัฒนาโปรแกรมไดพัฒนาใน 2 สวนหลัก ไดแก สวนของ
การสรางเมนูและเขียนชุดคําสั่ง และสวนของหนาจอ
โปรแกรมและเขียนชุดคําสั่ง 
 

 
 

ภาพที่ 4  สวนประกอบหนาจอของ VBE  
    

   ตัวอยางการสรางหนาจอโปรแกรม
และเขียนชุดคําสั่งในสวนของการจัดการขอมูลมีขั้นตอน
ในการสรางดังนี้ 
   (1) ออกแบบหนาจอโปรแกรม
โดยเริ่มจากการสรางฟอรมโดยคลิกขวาที่หนาตางโปรเจค 
   (2) เลือก Insert 
   (3) และเลือก User Form จะ
ปรากฎหนาตางฟอรม และหนาตางเครื่องมือควบคุม 
 

 
 

ภาพที่ 5  การสรางฟอรม 

  6.2.5 ทดสอบโปรแกรม 
   จากขั้นตอนการเขียนโปรแกรมก็
จะตองมีการทดสอบโปรแกรมเพื่อทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของโปรแกรมวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใดบาง 
ซึ่งจะตองทําการทดสอบในทุกๆ มอดูลของตัวโปรแกรม 
ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดทั้งในเชิงไวยากรณของภาษา
โปรแกรมหรืออัลกอริทึม ก็จะตองทําการแกไขชุดคําสั่ง
ในสวนที่ผิดพลาดพรอมๆ กับการทดสอบโปรแกรมจนได
โปรแกรมที่ถูกตองสมบูรณ 
  6.2.6 ตรวจสอบผลลัพธ 
   หลังจากการทดสอบโปรแกรม 
ขั้นตอนตอไปจะเปนการตรวจสอบผลลัพธจากการออก
สํารวจภาคสนาม โดยใชวิธีตรวจสอบความถูกตองดวยวิธี
คาสัมปสิทธิ์ Kappa 
  6.2.7 ติดตั้ง/บํารุงรักษาโปรแกรม 
   ขั้นตอนการติดตั้งและบํารุงรักษา
โปรแกรม เปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาโปรแกรมซึ่ง
การบํารุงรักษาโปรแกรมประกอบดวย 2 สวนคือการแกไข
ขอผิดพลาดจากการใชงานและปรับปรุงโปรแกรมใหมี
ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อใหเหมาะสมและสะดวกตอการ
ใชงาน  
  6.2.8 จัดทํารายงาน 
   ขั้นตอนสุดทายของการศึกษาวิจัยนี้
เปนขั้นตอนของการจัดทํารายงานจากผลลัพธที่ไดจากการ
พัฒนาโปรแกรม ไดแก การแสดงแผนที่ความเหมาะสม 
และสงออกแฟมขอมูล  ( .MDB) แลวทําการสรุปผล
การศึกษาและรวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อจัดทํารูปเลมรายงาน
ตอไป 
 

7. ผลการศึกษา 
 โปรแกรมการบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อ เปน
แบบจําลองการประเมินที่ดินสําหรับพืชไรที่อาศัยน้ําฝน 
ประกอบดวยหนาจอโปรแกรมในสวนตางๆ ไดแก สวน
ของเมนู สวนจัดการขอมูลที่ประกอบดวยหนาจอจัดการ
เขตขอมูลและหนาจอจัดการขอมูล สวนประเภทของพืช
ที่จะประเมินที่ประกอบดวยหนาจอรายการคุณภาพที่ดิน
และการใหคาน้ําหนักสําหรับมันสําปะหลัง ออย และพืช



 

อื่นๆ สวนวิเคราะหขอมูลที่ประกอบดวยหนาจอสําหรับ
การซอนทับขอมูล  การวิเคราะหขอมูลจากการระบุ
แบบจําลอง และการจัดชวงความเหมาะสม และสุดทาย
เปนสวนของการสรางรายงาน จากการออกแบบหนาจอ
โปรแกรมที่สนับสนุนตอการทํางานสําหรับงานแตละ
อยาง ทําใหการประเมินความเหมาะสมของที่ดินมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยมีผลการพัฒนาโปรแกรมในสวน
ตางๆ ดังนี้ 
 7.1 ผลการออกแบบหนาจอโปรแกรม 
  ผ ล ก า ร อ อ ก แ บ บหน า จ อ โ ป ร แ ก ร ม
ประกอบดวย ผลจากการออกแบบเมนู ผลการออกแบบ
หนาจอจัดการขอมูล ผลการออกแบบหนาจอประเภท
ของพืชที่ จะประเมิน  ผลการออกแบบหนาจอการ
วิเคราะหขอมูล และผลการออกแบบหนาจอรายงาน 
 

 
 
 

ภาพที่ 6  ตัวอยางผลการออกแบบหนาจอ 
การใหคาน้ําหนัก 

 

 7.2 การเรียกใชงานโปรแกรม 
  การพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้เปนการพัฒนา
แบบโปรแกรมแบบแมโครซึ่งจะตองอาศัยทรัพยากรบน
โปรแกรมหลักซึ่งคือโปรแกรม ArcMap ภายใตชุด
โปรแกรม ArcGIS desktop เมื่อทําการคัดลอกโฟลเดอร 
LandEvaluation ไวที่ C:\ แลว ขั้นตอไปใหทําการเปด
แฟมขอมูล LandEvaluation.mxd แลวเรียกแถบเครื่องมือ 
Land evaluation program จากเมนู View > Toolbars จะ
ปรากฏเมนูสํ าหรับการประเมินที่ดินบนโปรแกรม 
ArcMap 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7.3 ผลและการทดสอบโปรแกรม 
  7.3.1  ผลและการทดสอบเครื่องมือหลัก  
   เครื่องมือหลักสําหรับใชงานในแต
ละหนาจอที่ปรากฏในสวนบนขวาจะประกอบดวย 4 ปุม
หลักไดแก ปุมเพิ่มช้ันขอมูล ปุมแสดงตาราง ปุมแสดงผล
ขอมูลใหมขอมูล และปุมปด 
   ตัวอยางการเพิ่มขอมูลคลิกที่ปุม 

  จะปรากฏหนาตางเพิ่มขอมูล คลิกเลือกแฟมขอมูลที่
ตองการแลวคลิกที่ปุม “Add” จะปรากฏชั้นขอมูลที่ถูกเพิ่ม
เขาไป 
 

 
 

ภาพที่ 8  การทดสอบการเพิ่มขอมูล 
 

 

ภาพที ่7  การเรียกใชงานโปรแกรม 



 

 
 

ภาพที่ 9  ผลการทดสอบการเพิ่มขอมูล 
 
  7.3.2  ผลและการทดสอบเมนูจัดการขอมูล  
   การทดสอบเมนูจัดการขอมูล ซึ่ง
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก การจัดการเขตขอมูล
ประกอบดวย การเพิ่มเขตขอมูลและการลบเขตขอมูล และ
สวนจัดการขอมูลสามารถสืบคนขอมูลจากตารางโดย
จะตองมีการระบุเงื่อนไข ระบุขอมูล และระบุเขตขอมูลที่
ตองการแกไขขอมูล 
   ตั ว อ ย า ง ก า ร จั ด ก า ร เ ขตข อมู ล
ประกอบดวย การเพิ่มเขตขอมูลและการลบเขตขอมูล ใน
การเพิ่มเขตขอมูลใหระบุช่ือเขตขอมูล ระบุชนิดขอมูล 
และความยาวของขอมูล แลวคลิกที่ปุม “Add” 

 

 
 

ภาพที่ 10  การทดสอบการเพิ่มเขตขอมูล 
 

 
 

ภาพที่ 11  ผลการเพิ่มเขตขอมูล 
 

  7. 3.3 ผลและการทดสอบเมนูประเภทของ
พืชที่จะประเมิน 
   มีการทดสอบการเลือกคุณภาพที่ดิน
และใหคาน้ําหนักแกปจจัยวินิจฉัยสําหรับมันสําปะหลัง
และออย  ดั งตั วอย างการทดสอบการ เลือก เมนูมัน
สําปะหลังดังภาพที่ 12 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12  การทดสอบการเลือกเมนูมันสําปะหลัง 
 

   ในการทดสอบการใหคาน้ําหนัก
แกแตละปจจัยวินิจฉัยสําหรับมันสําปะหลังและออยได
นําเงื่อนไขการทดสอบที่อางอิงจาก ชรัตน มงคลสวัสดิ์, 



 

สถาพร ไพบูลยศักดิ์ และวาสนา พุฒกลาง (2550) และ 
เงื่อนไขการทดสอบที่อางอิงจาก ชรัตน มงคลสวัสดิ์, 
วาสนา พุฒกลาง, แสงดาว นพพิทักษ และอุราวรรณ 
จันทรเกษ (2552) โดยลําดับ 
   ตัวอย างการทดสอบการใหค า
น้ํ าหนักแก  น้ํ าที่ เปนประโยชนตอ พืช  สําหรับมัน
สําปะหลัง เริ่มดวยการนําเขาขอมูล W.SHP เขามายัง
โปรแกรม แลวตรวจสอบเขตขอมูลและขอมูลในตาราง
เพื่อเตรียมเขตขอมูลไวจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการใหคา
น้ําหนัก โดยเพิ่มเขตขอมูลช่ือ W_WEIGHT 
   จากการตรวจสอบขอมูลของขอมูล
ที่ใชทดสอบพบวา เขตขอมูลที่ใชสําหรบัสรางเงื่อนไขคือ
เขตขอมูล RAINFALL ขอมูลในเขตขอมูลคือปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายปที่ถูกจัดเก็บเปนชวงช้ันประกอบไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวงช้ันตางๆ ดังนี้ 900-1000 1000-1100 1100-1200 
1200-1300 1300-1400 1400-1500 และ 1500-1600 ซึ่ง
สามารถสรางเงื่อนไขสําหรับการใหคาน้ําหนักในแตละ
ระดับความเหมาะสมที่อางอิงจาก ชรัตน มงคลสวัสดิ์ 
และคณะ  (2550) ดังตารางที่ 1 ไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 13  การทดสอบการใหคาน้ําหนักแกน้ําที่เปน          
          ประโยชนตอพืชสําหรับเงื่อนไข S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ง1งงความตองการการใชที่ดินและปจจัยวินิจฉัยสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
 

ความตองการดานคุณภาพที่ดิน อัตราการใหคาคะแนน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยวินิจฉัย หนวย S1 (1.0) S2 (0.8) S3 (0.4) N (0.1) 

น้ําที่เปนประโยชนตอพืช ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
รายป 

มม. 1,100-1,500 900-1,100 
1,500-2,500 

500-900 
2,500-4,000 

<500 
>4,000 

ดัชนีความเปนประโยชน 
ของธาตุอาหารตอพืช 

NAI = N x P x K x 
pH 

- >0.6400 0.1024-0.6400 0.0010-0.1024 <0.0010 

  N % >0.2 0.1-0.2 <0.1 - 

  P ppm >25 6-25 <6 - 

  K ppm >60 30-60 <30 - 

  pH - 6.1-7.3 7.4-7.8, 
5.1-6.0 

7.9-8.4, 
4.0-5.0 

>8.4, <4 

ขนาดของอนุภาคดิน Soil texture (TXT) class L, SiL, 
Si, SL 

LS SiC, CL, 
SCL, SiCL 

C, SC, S, F, SS 

สภาวะการหยั่งลึกของ
ราก 

Soil depth cm. >100 
(ลึกมาก, ลึก) 

50-100 
(ลึกปานกลาง) 

25-50 
(ตื้น) 

<25 
(ตื้นมาก, กรวด) 

ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากชืพ 

Soil Drainage Class 
(USDA) 

very 
well/well 

moderately 
well 

somewhat well/ 
somewhat poor 

very poor/poor 

สภาพภูมิประเทศ Landform x slope Class & %  
หมายเหตุ: L = Loam, SiCL = Silty clay loam, SiL = Silty loam, SCL = Sandy clay loam, CL = Clay loam, SL = Sandy loam,  
  C = Clay, LS = Loamy sand, SC = Sandy clay, SiC = Silty clay, S = Sand, SC = slop complex, SS = Skeletal soil,  
  F=Fragmental Suitability evaluation:  
  S1 = Highly suitable (1.0), S2 = Moderately suitable (0.8), S3 = Marginally suitable (0.4), N = Unsuitable (0.1) 



 

  7. 3.4 ผลและการทดสอบเมนูวิเคราะห
ขอมูล  
   การวิเคราะหขอมูลจะทําหลังจากที่
มีการใหคาน้ําหนักแกปจจัยวินิจฉัยครบทุกปจจัยแลว 
โดยเริ่มจากการซอนทับขอมูลใหครบทุกคุณภาพที่ดิน
ตามความตองการการใชที่ดิน แลวทําการวิเคราะหขอมูล
จากการระบุแบบจําลองประเมินที่ดิน และทายสุดเปน
การจัดชวงความเหมาะสม โดยการทดสอบชุดคําสั่งการ
วิเคราะหขอมูลที่ดินจากหนาจอโปรแกรมไดทําการ
ทดสอบทั้ง 3 สวนจากพืชทั้ง 2 ชนิด ไดแก มันสําปะหลัง 
ออย และพืชอื่นๆ 
   แบบจําลองการประเมินที่ดินที่ระบุ
ไดใชสมการการคูณ คือ W x NAI x P x R x M x T แลว
นําผลคูณที่ไดมาจัดชวงคาคะแนน และกําหนดระดับ
ความเหมาะสมใหม เปนเหมาะสมมาก (S1), เหมาะสม
ปานกลาง (S2), เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม ดัง
ตารางที่ 2 (ชรัตน มงคลสวัสดิ์ และคณะ, 2550) 
 

ตารางที่ 2  การกําหนดคาคะแนนและความเหมาะสมจาก
การบูรณาการคุณภาพที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
 

ช้ันความเหมาะสม 
ชวงคาคะแนนความเหมาะสม 

W x NAI x P x R x M x T 
ชวงคาคะแนน 

เหมาะสมมาก (S1) (13  x 0.82) – 1.00000 0.64000 - 1.00000 
เหมาะสมปานกลาง (S2) (0.83 x 0.42) – 0.64000 0.08192 - 0.64000 
เหมาะสมนอย (S3) (0.43 x 0.12) – 0.08192 0.00064 - 0.08192 
ไมเหมาะสม (N) < 0.43 x 0.12 < 0.00064 

 

 
 

ภาพที่ 14  การทดสอบการคูณโดยสมการ   
W x NAI x P x R x M x T 

 

 
 

ภาพที่ 15  ตัวอยางการทดสอบการจัดช้ันความเหมาะสม
สําหรับช้ันความเหมาะสมมาก 

  7. 3.5 ผลและการทดสอบเมนูรายงาน 
   การสรางรายงานไดแบงออกเปน 2 
สวน ไดแก การสราง Layout และการสงออกขอมูลให
เปนแฟมขอมูล .MDB 
 

 
 

ภาพที่ 16  ตัวอยางการสราง Layout  
 

8. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
        โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช
สําหรับการบูรณาการคุณภาพที่ดินในการสรางแบบจําลอง
การประเมินความเหมาะสมสําหรับพืชไรที่ปลูกโดยอาศัย
น้ําฝนสําหรับพืชไร 2 ชนิดไดแก มันสําปะหลัง และออย 
ซึ่งใชขอมูลจําเพาะภายในจังหวัดขอนแกนเปนขอมูล
ทดสอบ โดยเริ่มจากจากการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินที่ดิน โปรแกรม ALES 
และการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรม VBA และ 
ArcObjects ภายใตโปรแกรม ArcGIS desktop และทําการ
วิเคราะหความตองการคุณภาพที่ดิน ในกรณีนี้ไดเลือกจาก



 

คุณภาพที่ดินที่มีความแปรปรวนและแตกตาง  สวน
คุณภาพที่ดินที่ไมมีความแตกตางจะไมนํามาพิจารณา 
นอกจากนี้ได พิจารณาคุณภาพที่ดินจากการทบทวน
เอกสาร และทําการรวบรวมขอมูลและสรางฐานขอมูลใน
ลักษณะของ (.SHP) ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ซึ่งเปน
ขอมูลทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัด
ขอนแกน (ขอมูลเชิงพื้นที่) จํานวนทั้งสิ้น 7 ช้ันขอมูล แลว
จึงทําการวิเคราะหระบบซึ่งสามารถแบงสวนประกอบ
หลักๆ ภายในระบบได 3 สวน ไดแก สวนของฐานขอมูล 
สวนของการประมวลผล และสวนของผลลัพธ โดยสวน
ของสวนของฐานขอมูลเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (.SHP)  ที่ใช
ในการประเมินที่ดินที่พรอมตอการคํานวณคาหรือการ
จัดการสําหรับแตละปจจัยวินิจฉัยในแตละคุณภาพที่ดิน 
สวนการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสวนของการจัดการ
ขอมูลปจจัยวินิจฉัยในแตละคุณภาพที่ดิน ไดแก การเพิ่ม
เขตขอมูลเพื่อรองรับคาที่ไดจากการคํานวณ สวนของการ
สืบคนและคํานวณคาซึ่งเปนการใหคาน้ําหนักแกปจจัย
วินิจฉัย และสวนของรายงานที่ใหผลลัพธแสดงออกมาใน
ลักษณะแผนที่ความเหมาะสมในแตละระดับและสงออก
แฟมขอมูล และจากการวิเคราะหระบบพบวาขั้นตอนการ
ประเมินที่ดินประกอบดวย การเลือกประเภทของพืชที่จะ
ประมเน การเลือกคุณภาพที่ดิน การใหคาน้ําหนักแกปจจัย
วินิจฉัยพรอมๆ กับจัดการขอมูล เชน เพิ่มเขตขอมูลหรือ
ลบเขตขอมูล เพ่ือรองรับคาที่ไดจากการใหคาน้ําหนัก  
แลวขั้นตอนถัดไปจึงเปนการวิเคราะหขอมูลและสราง
รายงานออกมา หลังจากนั้นก็ทําการออกแบบระบบซึ่งได
ทําการออกแบบเมนูเพื่อใชเรียกหนาจอการทํางานตาม
สวนตางๆ ไดแก เมนูหลักที่ประกอบดวย 4 เมนูยอย คือ
เมนูจัดการขอมูล เมนูประเภทของพืชที่จะประเมิน (มัน
สําปะหลัง ออย และพืชอื่นๆ) เมนูการวิเคราะหขอมูล และ
เมนูรายงาน หลังจากนั้นก็ทําการพัฒนาโปรแกรมดวย
ภาษาโปรแกรม VBA และ ArcObjects โดยอาศัย VBE 
เปนเครื่องในการพัฒนาโปรแกรมที่มีสมรรถนะในการ
สรางหนาจอการทํางาน เมนู และเขียนชุดคําสั่งภายใต
โปรแกรม ArcGIS desktop รุน 9.2 การพัฒนาโปรแกรม
ประกอบดวย 1) สรางเมนูโดยอาศัยเครื่องมือ Customize 
จากโปรแกรม ArcGIS desktop และเขียนชุดคําสั่งโดยใช 

VBE ใหเมนูเรียกหนาจอการทํางานตามหนาที่ในสวน
ตางๆ 2) ออกแบบหนาจอโปรแกรมสําหรับแตละสวนงาน
โดยอาศัยเครื่องมือควบคุมในโปรแกรม VBE และเขียน
ชุดคําสั่งโดยใชโปรแกรม VBE เพื่อรองรับการทํางานแต
ละสวนงาน ซึ่งประกอบดวย หนาจอจัดการขอมูลใช
สําหรับจัดการตารางซึ่งสามารถเพิ่ม ลบเขตขอมูลให
รองรับการใชงานสําหรับการวิเคราะหขอมูลและสืบคน
ขอมูลในตารางเพื่อทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการได 
หนาจอรายการคุณภาพที่ดินเปนหนาจอโปรแกรมที่แสดง
รายการสําหรับแตละพืชที่จะถูกประเมิน หนาจอการใหคา
น้ําหนักแกปจจัยวินิจฉัยในคุณภาพที่ดินสําหรับแตละพืชที่
จะถูกประเมิน ไดแก มันสําปะหลัง ออย และพืชอื่นๆ  ที่มี
การพัฒนาเครื่องมือสําหรับอํานวยความสะดวกตอการให
คาน้ําหนักโดยใหมีการสืบคนขอมูลในตารางไดตาม
เงื่อนไขที่ตองการ  และทําการระบุคาน้ํ าหนักตามที่
ผูใชงานตองการไดตามหนาจอการทํางานที่ยืดหยุนและ
สะดวกตอการตรวจสอบขอมูล หนาจอการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยฟงกชันของการซอนทับขอมูลซึ่งเปนการ
จัดเตรียมขอมูลและทําใหขอมูลถูกตองสมบูรณสําหรับใช
ในแบบจําลองการประเมินที่ดินไดตามความตองการของ
ผูใชงานตามหนาจอการวิ เคราะหขอมูล  และหนาจอ
สําหรับจัดช้ันความเหมาะสม และสุดทายเปนหนาจอการ
ออกรายงาน เมื่อไดผลลัพธจากการประเมินแลวจะตอง
นํามาจัดรูปแบบขอมูลใหสะดวกตอการแสดงผลขอมูล 
และสามารถแสดงผลขอมูลของการประเมินออกมาเปน
แผนที่ความเหมาะสม หากพบวาขอมูลยังมีขอผิดพลาด
หรือไมสมบูรณสามารถกลับไปแกไขแลวจึงทําการสราง
แผนที่ความเหมาะสมและสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล
ประเภท .MDB ใหมได หลังจากที่พัฒนาโปรแกรม
เรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปคือการทดสอบโปรแกรมเพื่อ
ทํ าการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมว ามี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใดบาง ซึ่งจะตองทําการทดสอบใน
ทุกๆ สวนของตัวโปรแกรมที่อาจเกิดขอผิดพลาดทั้งในเชิง
ไวยากรณของภาษาโปรแกรมหรืออัลกอริทึม ก็จะตองทํา
การแกไขชุดคําสั่งในสวนที่ ผิดพลาดพรอมๆ กับการ
ทดสอบโปรแกรมจนไดโปรแกรมที่ถูกตองสมบูรณ แลว
จึงทําการติดตั้งและบํารุงรักษาโปรแกรมซึ่งเปนขั้นตอน



 

สุดทายของการพัฒนาโปรแกรม  โดยการบํารุงรักษา
โปรแกรมประกอบดวย 2 สวน คือ การแกไขขอผิดพลาด
จากการใชงานและปรับปรุงโปรแกรมใหมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น เพื่อใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน  
 จากการศึกษาวิจัยทําใหโปรแกรมการบูรณาการ
คุณภาพที่ดินเพื่อเปนแบบจําลองการประเมินที่ดิน
สําหรับพืชไรที่อาศัยน้ํ าฝนที่ประกอบดวยหนาจอ
โปรแกรมในสวนตางๆ ไดแก สวนของเมนู สวนจัดการ
ขอมูลที่ประกอบดวยหนาจอจัดการเขตขอมูลและหนาจอ
จัดการขอมูล สวนประเภทของพืชที่จะถูกประเมิน ที่
ประกอบดวยหนาจอรายการคุณภาพที่ดินและการใหคา
น้ําหนักสําหรับมันสําปะหลัง ออย และพืชอื่นๆ สวน
ประเมินที่ดินที่ประกอบดวยหนาจอสําหรับการซอนทับ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดชวงความเหมาะสม 
และสุดทายเปนสวนของการสรางรายงาน  จากการ
ออกแบบหนาจอโปรแกรมที่สนับสนุนตอการทํางาน
สําหรับงานแตละอยาง ทําใหการประเมินคุณภาพที่ดินมี
ความสะดวกมากขึ้น หากผูใชทําการประเมินที่ดินบน
โปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยทั่วไป 
ผูใชจําเปนจะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่มีอยูเปนจํานวนมากภายในโปรแกรมนั้นๆ ซึ่ง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน
จํานวนทั้งสิ้น 7 ช้ันขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยช้ันขอมูล
คุณภาพที่ดินของ น้ําที่เปนประโยชนตอพืช ดัชนีความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารตอพืช ขนาดของอนุภาคดิน 
สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช สภาพภูมิประเทศ และการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่ง 6 ช้ันขอมูลแรกใชในการวิเคราะหแต
สํ าหรับ ช้ันขอมูลสุดท ายซึ่ งก็คื อ ช้ันขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินใชในการจําแนกขอมูลเทานั้น ผลลัพธที่
ได จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินดวย
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเมื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง
กับขอมูลภาคสนามดวยวิธีคาสัมประสิทธิ์ Kappa พบวามี
คาทากับรอยละ 79 และ 71 ในการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินสํ าหรับมันสําปะหลังและออย
ตามลําดับ แตโปรแกรมที่ไดจากการพัฒนาในครั้งนี้ก็ยังมี

ขอจํากัดในดานตางๆ ไดแก สําหรับการใชงานโปรแกรม
เนื่องจากเปนการพัฒนาโปรแกรมนี้เปนพัฒนาโปรแกรม
ในลักษณะแมโคร ซึ่งชุดคําสั่งที่สรางขึ้นจะถูกฝงอยูใน
แฟมขอมูล (.MXD)  หากตองการใชงานโปรแกรมนี้
จําเปนจะตองมีการติดตั้งโปรแกรม ArcGIS desktop เขา
ไปในเครื่องคอมพิวเตอรกอนจึงจะสามารถใชงาน
โปรแกรมนี้ได อีกทั้งเปนโปรแกรมที่ทํางานภายใน
เครื่องแบบเดี่ยวไมไดสนับตอการทํางานแบบเครือขาย 
และมีขอจํากัดภายในตัวโปรแกรมที่มีการออกแบบ
หนาจอโปรแกรมการใหคาน้ําหนักแกปจจัยวินิจจฉัยที่
สนับสนุนเพียงคุณภาพที่ดินของพืช 2 ชนิด ไดแก มัน
สําปะหลัง และออย และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังเปน
เพียงการประเมินในเชิงกายภาพ มิไดพัฒนาโปรแกรมใน
สวนของการวิเคราะหความเหมาะสมในเชิงการจัดการ
เศรษฐกิจ และสังคมรวมดวย ซึ่งหากมีการพัฒนาตอไป
ควรจะมีการพัฒนาใหครอบคลุมถึงสวนของการวิเคราะห
ความเหมาะสมในเชิงการจัดการเศรษฐกิจ และสังคม 
และสนับสนุนตอขอมูลที่เปนแรสเตอร และขอเสนอแนะ
สําหรับการใชโปรแกรมนี้ควรจะมีการจัดเตรียมขอมูลให
เหมาะสมสําหรับแตละคุณภาพที่ดินเพื่อความสะดวกตอ
การสรางเงื่อนไขในการสืบคนและใหคาน้ําหนักแกแตละ
ปจจัยวินิจฉัย และเพื่อความถูกตองของผลลัพธ ควร
ตรวจสอบขอมูลในตารางที่ไดจากการใหคาน้ําหนักใน
ทุกๆ เงื่อนไขรวมดวย 
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