
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยจัดอยูในเขตกึ่งรอน(subtropical) จนถึงเขตรอน
(tropical) ทําใหมีการกระจายพันธุของพืชวงศหญา (Poaceae หรือ Gramineae) ซ่ึงเปนพรรณไมท่ีมี
ความสําคัญมากวงศหนึ่งของโลก พบวามี 651 สกุล (genera) รวมประมาณ 10,000 ชนิด (species) 
(Clayton and Renvoize, 1986) ในประเทศไทยเทาท่ีมีการสํารวจ พบพืชวงศหญาจํานวน 133 สกุล 
501 ชนิด (Nanakorn and Norsangsri, 2001) ท้ังนี้ไมรวมไผ พืชวงศหญามีความสําคัญท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แตก็มีหลายชนิดท่ีเปนวัชพืชรายแรง 

พืชวงศหญามีความสําคัญในระบบนิเวศ โดยเปนแหลงผลิตออกซิเจนใหกับ วัฏจักรของ
ส่ิงมีชีวิตนอกจากน้ียังเปนท้ังยารักษาโรค น้ํามันหอมระเหย ทําเยื่อกระดาษ ตกแตงสวน สนามหญา 
ชวยอนุรักษดินและน้ํา (วีระชัย ณ นคร และมณฑล นอแสงศรี, 2539) 

ท่ีราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เปนบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศมีการทับถมกันของ
ซากตะกอนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,710 มิลลิเมตรตอป แบงตามแผนท่ี
พรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย มีพื้นท่ีครอบคลุม 15 จังหวัด (เต็ม สมิตินันท, 2523) พื้นท่ีสวน
ใหญเปนท่ีราบลุมและเปนนาขาว ดังนั้นโอกาสในการกระจายพันธุของพืชวงศหญาจึงสามารถ
เกิดข้ึนไดสูง โดยเฉพาะชนิดท่ีเปนวัชพืชตาง ๆ เนื่องมาจากสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

การสํารวจและการเก็บตัวอยางในประเทศไทยพบวายังมีไมมากนัก การตรวจสอบพืชวงศ
หญาในประเทศไทย สวนใหญตองอาศัยตําราเอกสารพรรณพฤกษชาติจากตางประเทศ เชน ตํารา
หญาของประเทศมาเลเซีย จีน พมา ญ่ีปุน ไตหวัน และกลุมประเทศอินโดจีน เปนตน ทําใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับช่ือพอง (Synonyms) 

องคการสวนพฤกษศาสตร เปนหนวยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัย อนุรักษ และรวบรวมความรู
ดานพฤกษศาสตร ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารองคความรูทางดานพรรณไม และ
มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจจุบัน จัดเก็บรวบรวมพรรณไมจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยมีการจัดเก็บ
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ในรูปแบบของตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางพรรณไมท่ีมีชีวิต และตัวอยางพรรณไมดอง ให
เปนไปตามหลักวิชาการจัดเก็บพรรณไมแบบสากล 

การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลของพืชวงศหญาในประเทศไทย ยังมีการศึกษาอยูนอย และ
ยังไมมีการทําระบบฐานขอมูลอนุกรมวิธานของพืชกลุมนี้ไวกอน ดังนั้นงานวิจัยคร้ังนี้จึงไดเลือก 
บริเวณพื้นท่ีนาขาวท่ีราบลุมภาคกลาง เปนพื้นท่ีแหงแรกท่ีจะทําระบบฐานขอมูล เก็บรวบรวม
ฐานขอมูลอนุกรมวิธานของพืชวงศหญา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ
หญา ไปใชประโยชนตองานดานวิชาการ เพื่อวางแผนการจัดการงานดานวัชพืช นอกจากนี้ขอมูล
เหลานี้ยังสามารถที่จะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยข้ันสูง โดยเฉพาะการใชฐานขอมูล
อนุกรมวิธานพืชวงศหญาเพื่อชวยในการบงบอกชนิดของพืชวงศหญาในเบ้ืองตน สามารถนําไป
ตรวจสอบกับตัวอยางพืชวงศหญาในหอพรรณไมขององคการสวนพฤกษศาสตรไดอยางถูกตอง 
และสะดวกรวดเร็ว โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต (Internet) แบบ www 
(World Wide Web) มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน โครงการนํารอง และเปนตนแบบที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูลของพืชวงศหญาในทุก ๆ สวนภูมิภาคของประเทศไทยตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 พัฒนาหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในพื้นท่ีท่ีราบลุมภาคกลางของ
ประเทศไทย ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูล 

1.2.2 เก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับพืชวงศหญาในพื้นท่ีท่ีราบลุมภาคกลางของประเทศ
ไทยผานระบบอินเทอรเน็ต โดยพรรณไมอางอิงไดจากการศึกษาพรรณไมในหอพรรณไม   
องคการสวนพฤกษศาสตร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1 ไดระบบหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาเพื่อชวยในการบงบอกชนิดของ
พืชวงศหญาเปนขอมูลเบ้ืองตน 

1.3.2 สามารถตรวจสอบตั ว อย า งพื ช ว งศ หญ า ในหอพรรณไม ขอ งองค ก า ร                    
สวนพฤกษศาสตรไดอยางถูกตอง และสะดวกรวดเร็ว โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ทางอินเทอรเน็ต (Internet) แบบ www (World Wide Web) มาประยุกตใช 

1.3.3 เปนโครงการนํารองและเปนตนแบบท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลของพืชวงศหญาในทุก ๆ 
สวนภูมิภาคของประเทศไทย 
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1.3.4 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลพืชท้ังวงศเพื่อใหอยูในรูประบบฐานขอมูล อํานวยความ
สะดวกในการจัดเก็บขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลท่ีจัดเก็บ โดยผานระบบสารสนเทศ    
ทางอินเทอรเน็ต 

1.3.5 เปนการสนับสนุนโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ใหนักอนุกรมวิธาน
หญาไดใชขอมูลสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก รวดเร็ว และกวางขวาง 

1.3.6 อํานวยประโยชนใหนักอนุกรมวิธานหญา สามารถเพ่ิมขอมูล ปรับปรุง หรือจัดการ
กับขอมูลไดดวยตนเองผานระบบสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 

1.3.7 ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตประเภทอ่ืน ๆ          
ท่ีมีความจําเปนตอองคกร 
 
1.4 ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะหระบบและการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในเขตพื้นท่ีท่ี
ราบลุมภาคกลาง จากการศึกษาเอกสาร โดยภาษาสวนใหญท่ีใชจะเปนภาษาอังกฤษเปนหลัก ซ่ึงมี
การจดบันทึกและเก็บขอมูลไวในรูปของโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแอกเซส เวอรชัน 2003 ซ่ึง
จะตองทําการแปลงแฟมเอกสารและฐานขอมูล ใหสามารถทําการเก็บในโปรแกรมระบบฐานขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายดเอสคิวแอล โดยขอบเขตการศึกษา                
หองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาวางแนวทางการศึกษาไว ดังนี้ 
 

1.4.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) ออกแบบระบบฐานขอมูล ใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

(Relational Database Management System) และดวย มายเอสคิวแอล 5.0 เวอรชัน 5.0.24 (MySQL 
Version 5.0.24a-community-nt-log) 

2) พัฒนาระบบฐานขอมูลในสวนงานตาง  ๆ  ท่ี เกี่ ยวของกับฐานขอมูล
อนุกรมวิธานพืช ไดแก ฐานขอมูลองคความรูพืชวงศหญา (Grass-Database) 

3) พัฒนาฐานขอมูลให มีระบบสืบคนพันธุไม  เชน  คนหาตามช่ือสามัญ            
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือทองถ่ิน ช่ือวงศ ช่ือสกุล หรือ ผูคนพบ 

4) ใชขอมูลของพืชวงศหญาท่ีมีการทําโครงการสํารวจเสร็จส้ินแลวในพื้นท่ีท่ี
ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใหไดขอมูลท่ีกวางขวางและมีตัวอยางมากเพียงพอตอ       
การออกแบบฐานขอมูล 
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5) พัฒนาโปรแกรมดวยโปรแกรมภาษา พีเอชพี เวอรชัน 5.1.6 (PHP: Hypertext 
Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page) 
 

1.4.2 วิธีการศึกษา 
1) สํารวจ และรวบรวมขอมูลของพรรณไมอางอิงในหอพรรณไม เพื่อใชในการ

ออกแบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 
2) ออกแบบระบบสารสนเทศของหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญา 
3) พัฒนาใหเปนระบบสารสนเทศหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญา 
4) ทดสอบระบบฐานขอมูลโดยใหอาสาสมัคร หรือนักอนุกรมวิธานหญาตาง ๆ 

ทดลองบันทึกขอมูลรายละเอียดเพื่อหาขอบกพรอง และแกไขระบบ 
5) นําระบบฐานขอมูลเช่ือมตอผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใชงานจริง 
6) ใหอาสาสมัครหรือ นักอนุกรมวิธานพืชวงศหญา ใชงานระบบฐานขอมูลโดย

ผานระบบอินเทอรเน็ต 
7) จัดทําเอกสาร และประกอบการพัฒนาระบบ และคูมือการใชโปรแกรม 

 
การพัฒนาหองสมุดดิจิ ทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญา  ใชวงจรการพัฒนาระบบ                

สารสนเทศ (SDLC: System Development Life Cycle) ซ่ึงกระบวนการทางความคิด (Logical 
Process) เปนระบบท่ีใชข้ันตอนการพัฒนาระบบซ่ึงมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) คนหาและเลือกระบบสารสนเทศ (Project Identification and Selection) 
2) จัดต้ังและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) 
3) วิเคราะหระบบ (Analysis) 
4) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
5) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
6) พัฒนาและติดต้ังระบบ (System Implementation) 
7) ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance) 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 ฮารดแวร 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC Computer) รุน Hp Compaq DX2000MT 

Monitor TD7540 17" หนวยประมวลผล อินเทลเพนเทียมโฟร ซีพียู 3.0อี (Pentium 4-3.0E) ขนาด
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ความจุอุปกรณบันทึกขอมูล (Hard disk) 80 กิกะไบต หนวยความจําสํารอง (Ram) ขนาด 256 
เมกกะไบต จํานวน 1 เคร่ือง และระบบเครือขายทองถ่ิน (Local Area Network) ความเร็ว 100 
เมกกะบิตตอวินาที (Mbps) 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) รุน Compaq Presario 900 หนวย
ประมวลผล AMD 1.8 MHz หนวยความจําสํารอง (Ram) 512 เมกกะไบต ขนาดความจุอุปกรณ
บันทึกขอมูลหลัก (Hard disk) 80 กิกะไบต จํานวน 1 เคร่ือง และระบบเครือขายไรสาย (Wireless 
LAN) ความเร็ว 54 เมกกะบิตตอวินาที และหรือระบบเครือขายทองถ่ิน (Local Area Network) 
ความเร็ว 100 เมกกะบิตตอวินาที (Mbps) 

3) เคร่ืองพิมพเลเซอร แบบขาว-ดํา และเคร่ืองพิมพสีแบบพนหมึกสี และขาวดํา      
จํานวนอยางละ 1 เคร่ือง 

4) กลองดิจิทัล ความจุหนวยความจํา 512 เมกกะไบต 
5) เคร่ืองสแกนภาพถาย หรือสแกนฟลม (Scanner) 

 
1.5.2 ซอฟตแวร 

1) ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี (Windows XP Professional Service Pack 2) 
2) โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web browser) อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร เวอรชัน 

6.0 (Internet Explorer Version 6.0) 
3) โปรแกรมระบบเว็บเซิรฟอินเทอรเน็ต อินฟอรเมชัน เซิรฟเวอร (IIS : Internet 

Information Server) 
4) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ มายดเอสคิวแอล เวอรชัน 5.0.24 

(MySQL Version 5.0.24a-community-nt-log) 
5) พัฒนาโปรแกรมดวยโปรแกรมภาษา พีเอชพี เวอรชัน 5.1.6 (PHP – Hypertext 

Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page) 
6) ภาษาเอชทีเอ็มแอล เวอรชัน 4.0 (HTML Version 4.0) 
7) ภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) 
8) ภาษาจาวาคริปต (JavaScript Language) 
9) โปรแกรมวีซีโอ เวอร 2003 (Visio 2003) 
10) โปรแกรมเอ็นวิว (Nvu – Web Authoring) 
11) โปรแกรมมาโครมีเดียแฟลช 8 (Macromedia Flash Player 8) 

 



6 

1.6 สถานท่ีท่ีใชดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.6.1 สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ สํานักวิชาการ – วิจัย องคการสวน

พฤกษศาสตร ถนนแมริม – สะเมิง ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 
1.6.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


