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บทคัดย่อ  

การจัดท าระบบฐานข้อมูลการผลิตหมากเม่าในแหล่งปลูกบริเวณเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนคร      
โดยส ารวจ สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร จัดหมวดหมู่ข้อมูล เช่น 
ข้อมูลทั่วไป การปลูก การดูแลรักษา ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และ
น าข้อมูลเข้าจัดเก็บในฐานข้อมูล ทดสอบฐานข้อมูล เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆเข้ารวมกัน พบว่าสามารถจัดกลุ่ม
ของเกษตรกรมาจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม คือ ที่อยู่ของเกษตรกร ที่ตั้งแปลง พันธุ์ที่ปลูก การจัดการสวน การใช้ปุ๋ย 
การป้องการก าจัดแมลง พิกัดที่ตั้งแปลงและผลการวิเคราะห์ดิน ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
สามารถเรียกใช้งานในรูปแบบตารางเก็บข้อมูลและเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละตารางเข้าด้วยกัน การเรียกใช้
ข้อมูลสามรถเรียกได้จากเมนูหน้าหลักของระบบ ส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการวางแผน 
ก าหนดขอบเขตข้อมูลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละตาราง อย่างรอบคอมและรัดกุม นอกเหนือจากนี้
ต้องมีการดูแล และปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอเพ่ือให้ระบบรายงานผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ค าน า                                  
มะเม่า หรือ เม่าหรือหมากเม่า (Mamao, Mao) (Antidesma spp.) เป็นไม้ผลท้องถิ่น ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานประมาณ 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่
พบมะเม่า 3 ชนิด คือ มะเม่าไข่ปลา (A. ghaesembilla) มะเม่าขี้ตาควายหรือมะเม่าสร้อย (A. acidum 
Retz.) และมะเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) (วินัยและกาญจนา, 2547) ปัจจุบันพบการปลูก
มะเม่าหลวงเป็นการค้าท่ีอ าเภอภูพาน วาริชภูมิ และกุดบาก กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะเม่าในจังหวัดสกลนครมี
ความต้องการมะเม่าเพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงงานดอยค า และกลุ่มสหกรณ์แปรรูปมะเม่า
จ านวน 9 กลุ่ม มูลค่าของการแปรรูปมะเม่าปี 2551 ประมาณ 18.7 ล้านบาท มะเม่าที่นิยมน าผลสุกมาบริโภค 
โดยเฉพาะมะเม่าหลวงและใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้  เช่น น้ ามะเม่าพร้อมดื่ม น้ ามะเม่าชนิดเข้มข้น 
แยม มะเม่ากวน และไวน์มะเม่า น้ าเม่าสกัดเข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายรวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญไวน์หมากเม่ามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง(http://www.mediathai.net/module/newsdesk/)  นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารอาหารที่จ าเป็น
ต่อความต้องการของมนุษย์หลายชนิด เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี  และวิตามิน B1 B2 และวิตามิน E 
นอกจากนี้แล้วยังมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกายที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ถึง 18 ชนิด จากกรดอะมิโน
ที่จ าเป็นต่อร่างกายทั้งหมด 20 ชนิด (วินัย และกาญจนา, 2547) เกษตรกรเริ่มปลูกมะเม่าเพ่ิมขึ้นและมีความ
หลากหลายทางด้านพันธุ์การเรียกชื่อตามสถานที่หรือเจ้าของเดิมที่เป็นสายต้นพันธุ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสกลนครได้ศึกษาข้อมูลชมรมเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน พร้อมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมายและจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าแบบจ าเพาะเจาะจงจ านวน 
60 ราย ได้แก่ เกษตรกร อ าเภอภูพาน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอกุดบาก อ าเภอนิคมน้ าอูน โดยเน้นเกษตรกรที่
ปลูกมะเม่าตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไปและปลูกในบริเวณอ าเภอดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของมะเม่า บริเวณเทือกเขา
ภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ส ารวจ สัมภาษณ์ 
2.รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เช่น ข้อมูล
ทั่วไป การปลูก การดูแลรักษา การจัดชั้นคุณภาพ เป็นต้น 
3.ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และน าข้อมูลเข้าจัดเก็บใน
ฐานข้อมูล 

http://www.mediathai.net/module/newsdesk/
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4. ทดสอบฐานข้อมูล เชื่อมโยงร่วมกับแผนที่แสดงแหล่งผลิตมะเม่า 
5. แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลจากการส ารวจและข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
2. ข้อมูลแผนที่แสดงแหล่งผลิตมะเม่าเขตเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
3. ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตมะเม่าเขตเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
4. ข้อมูลคู่มือการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้น 2557 สิ้นสุด 2558 รวม 2 ปี 
สถานที่ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่าบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร อ าเภอภูพาน       
อ าเภอกุดบาก อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอนิคมน้ าอูน รวม 60 ราย (60แปลง) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองในการทดลองที่ 4 ระบบฐานข้อมูลการผลิตมะเม่าเก็บรวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีการ
ปลูกมะเม่าในอ าเภอภูพาน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอกุดบาก และนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก จ านวน 60 ราย ได้แก่การปลูก การดูแลรักษา การจัดการสวน และการป้องกัน
ก าจัดแมลง เป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูล เป็นการน าข้อมูลดังกล่าวของเกษตรกรมาจัดกลุ่มได้ 8 
กลุ่ม คือ ที่อยู่ของเกษตรกร ที่ตั้งแปลง พันธุ์ที่ปลูก การจัดการสวน การใช้ปุ๋ย การป้องการก าจัดแมลง พิกัด
ที่ตั้งแปลงและผลการวิเคราะห์ดิน  

 

 
 

     ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงของตารางเก็บข้อมูล  
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การออกแบบ การจัดหมวดหมู่และสร้างตารางฐานข้อมูล โดยน าโปรแกรมของ Microsoft Access 

มาช่วยสร้างออกแบบ และประมวลผล เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือผู้ใช้งาน ฟอร์ม
เมนู เป็นการสร้าเมนูเมื่อเปิดการใช้งาน ประกอบด้วยเมนู บันทึกข้อมูล รายงาน ปิดฟอร์ม ออกจากระบบ
(ภาพที่2) การบันทึกข้อมูลที่ตั้งแปลงปลุก เป็นการบันทึกข้อมูลทั่วไปของแต่ละแปลง เช่น ชื่อ ที่อยู่ของ
เกษตรกร ที่ตั้งแปลง พ้ืนที่ปลูก พันธุ์ การจัดการแปลง โรคแมลง การใช้ปุ๋ย และข้อมูลพิกัดแปลงปลูก      
(ภาพท่ี3,4) 

 

   ภาพที่ 2 ฟอร์มเมนูหลักเม่ือเปิดใช้งาน 
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           ภาพที่ 3 ฟอร์มบันทึกข้อมูลที่ตั้งแปลงปลูก  
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       ภาพที่ 4 ฟอร์มบันทึกข้อมูล พันธุ์ การจัดการสวน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูรายงานผลเป็นข้อมูลของแต่ละตารางมารวบรวมเพ่ือให้สามารถรายงานผลได้คือข้อมูลประวัติ
แปลงปลูก และเทคโนโลยีการผลิตหมากเม่าของเกษตรกรแต่ละราย โดยท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากออกแบบ สร้างฟอร์มต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วน าข้อมูลบันทึกตามฟอร์มที่ก าหนดไว้เพ่ือทดสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุง แก้ไข เช่นแบบฟอร์มต่างๆ การประมวลผลข้อมูล จนสามารถรายงานผลตามที่ต้องการได้
(ภาพที่5) ส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการวางแผน ก าหนดขอบเขตข้อมูลและการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์แต่ละตาราง อย่างรอบคอมและรัดกุม จึงจะสามารถรายงานผลตามที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากนี้ต้องมีการดูแล และปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอ เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เพิ่มขึ้น และการรายงานผลที่แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้  
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                      ภาพที่ 5 การเรียกใช้เมนูรายงาน  

 

 

 

 

 

 

 
 

การส ารวจเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่าบริเวณเทือกเขาภูพานจัดท าแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าพร้อมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรโดยรวบรวมจากแบบ
ส ารวจและจากสมาชิกชมรมผู้ปลูกมะเม่าในจังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าแบบ
จ าเพาะเจาะจงจ านวน 60 ราย ได้แก่ เกษตรกร อ าเภอภูพาน จ านวน 40 ราย อ าเภอวาริชภูมิ จ านวน 9 ราย 
อ าเภอกุดบาก 10 ราย และอ าเภอนิคมน้ าอูน 1ราย โดยเน้นเกษตรกรที่ปลูกมะเม่าตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไปและปลูก
ในบริเวณอ าเภอดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของมะเม่า บริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร เก็บรวบร่วม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแบบส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ เนื้อหาการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
     ด้านที่ 1 ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง  แรงงาน  
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    ด้านที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ ได้แก่ สภาพสวนมะเม่า ลักษณะพ้ืนที่ ลักษณะดิน การให้น้ า  
     ด้านที่ 3 ข้อมูลการปลูก ได้แก่ พันธุ์ แหล่งที่มาพันธุ์ การเตรียมพ้ืนที่ วิธีการปลูก ต้นทุนการผลิต 
     ด้านที่ 4 ข้อมูลการปฏิบัติดูแลรักษา ได้แก่ ระยะก่อนให้ผลผลิตและระยะให้ผลผลิต  
     ด้านที่ 5 การตลาด ได้แก่ ขายสด การแปรรูป  

จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าในเทือกเขาภูพาน ในเขต อ าเภอภูพานและ      
อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จ านวน 60 ราย สามารถสรุปได้ดังนี้  

 

ด้านที่ 1 ข้อมูลเกษตรกร 
 ร้อยละ 71 ของเกษตรกรที่ท าการสัมภาษณ์เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปี รองลงมามี

อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของเกษตรกร คือท านา 
รองลงมาคือท าไร่ แรงงานในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 2 คน ประสบการณ์ในการท าสวนไม้ผล 
มากกว่า 3 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แบบสอบถามและการออกส ารวจเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
  ก. ส าภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกและผู้แปรรูปผลิตจากหมากเม่า 
  ข. แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่า  
 
 
 
 

ด้านที่ 2 ข้อมูลพื้นที่  
 พ้ืนที่ปลูกมะเม่าส่วนใหญ่มีจ านวน 1-20 ต้น รองลงมามีจ านวน 21-800 ต้น พื้นที่ปลูก ร้อย

ละ 46.67 มีพ้ืนที่ปลูกน้อยกว่า 2 ไร่ รองลงมาร้อยละ 41.67 และมากว่า 10 ไร่ ร้อยละ 11.67 ตามล าดับ 

ก ข 
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เป็นมะเม่าที่ก าลังเริ่มให้ผลผลิตซึ่งมีอายุน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 8.33 อายุระหว่าง 3-9 ปี ร้อยละ 53.33 และ
มะเม่าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 38.33 ลักษณะพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มร้อยละ 61.67 
และพ้ืนที่ราบ-ลาดเอียงร้อยละ 28.33 สภาพไม่เคยมีน้ าท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินรวน
ผสมหินลูกรัง ส าหรับแหล่งน้ าส่วนใหญ่ใช้จากแม่น้ าล าคลองรองลงมาใช้น้ าบาดาล ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีการ
เก็บใบและดินเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาธาตุอาหาร  

ด้านที่ 3 ข้อมูลการผลิต 
  เกษตรกรทั้งหมดจากการส ารวจและสัมภาษณ์ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน พันธุ์ที่

เกษตรกรนิยมปลูกที่เรียกตามลักษณะพ้ืนที่ที่พบและที่ขยายพันธุ์ เช่น ฟ้าประทานร้อยละ 45  สร้างค้อ 1 
และสร้างค้อ 2 ร้อยละ 48.33 อ่ืนๆ (ลมพัด ภูโซง ค าไหล พ้ืนเมือง เป็นต้น ) ร้อยละ28.33 ตามล าดับ 
เกษตรกรเตรียมพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่มีการไถปรับโครงสร้างดินร้อยละ 61.67 จ านวน 1 ครั้ง รองลงมาร้อยละ
15 จ านวน 2 ครั้ง และร้อยละ 8.33 จ านวน 3 ครั้ง ตามล าดับ แนวในการปลูกส่วนใหญ่ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ ลักษณะแถวปลูกเป็นแถวเดี่ยวร้อยละ 33.33 มีระยะปลูก 6x6 เมตร รองลงมาร้อยละ 30 
ระยะปลูก 8x8 เมตร โดยใช้กิ่งพันธุ์จากการทาบกิ่ง รองลงมาคือเสียบยอดและกิ่งตอน กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูกได้จาก
เพ่ือนบ้าน เอกชน และขยายพันธุ์เอง ตามล าดับ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรประกอบด้วยค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่า
กิ่งพันธ์ ค่าปุ๋ย(เคมีและปุ๋ยคอก) และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและดูแลรักษา ซึ่งจากการส ารวจพบว่า 
ต้นทุนการผลิตดังกล่าวอยู่ระหว่าง 1,200- 5,000 บาทต่อไร่  ส่วนใหญ่เป็นค่าเตรียมพื้นที่และก่ิงพันธุ์ 
 

 ด้านที่ 7 แปลงปลูกมะเม่าก่อนให้ผลิตและระยะให้ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
   ก. แปลงมะเม่าระยะก่อนให้ผลผลิต 
   ข. แปลงมะเม่าระยะให้ผลผลิต 
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ด้านที่ 4 ข้อมูลการปฏิบัติดูแลรักษา 
  การดูแลรักษามะเม่าแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนให้ผลผลิต1-3 ปี และหลังระยะให้

ผลผลิต 3 ปี ขึ้นไป  
ระยะก่อนให้ผลผลิต 1-3 ปี แรก  
 การใช้ปุ๋ย เกษตรกรเน้นการบ ารุงต้นมะเม่าให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

อัตรา 1-3 กก./ต้น ใส่ปีละครั้ง ท าให้มะเม่าเจริญเติบโตดีและอุ้มน้ าได้ดี และใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา สูตร 15-15-15 
อัตรา 300 กรัม – 1 กก./ต้น/ปี ปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีจะเพ่ิมขึ้นตามอายุของมะเม่า การให้น้ าจะให้น้ ามะเม่า 
1-2 ครั้ง/เดือน ช่วงหน้าแล้งจะให้ 4-6 ครั้ง/เดือนการ ก าจัดวัชพืชระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม โดยใช้
เครื่องตัดหญ้าเป็นส่วนใหญ่ โรคและแมลงศัตรูมะเม่า ได้แก่ หนอนแดงเจาะกิ่ง แมลงกินูน ไม่มีการก าจัด
เพราะยังมีปริมาณที่น้อยและไม่ส่งผลต่อผลผลิต 

ระยะให้ผลผลิต 3 ปี ขึ้นไป  
 การให้ปุ๋ยคอกจะเพ่ิมปริมาณขึ้นเป็น 5-10 กก./ต้น โดยใส่ 1-2 ครั้ง/ปี ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-

15 อัตรา 1-3 กก./ต้น/ปี โดยใส่ 1-2 ครั้ง/ปี การให้น้ าจะให้น้ ามะเม่า 1-2 ครั้ง/เดือน ช่วงหน้าแล้งจะให้ 6-8 
ครั้ง/เดือน ก าจัดวัชพืชระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม โดยใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นส่วนใหญ่โรคและแมลง
ศัตรูมะเม่า ได้แก่ หนอนแดงเจาะกิ่ง แมลงกินูน ไม่มีการก าจัดเพราะยังมีปริมาณที่น้อยและไม่ส่งผลต่อผลผลิต 
อายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและมีผลผลิต วิธีการเก็บและการตัดสินใจในการเก็บผลผลิตโดยดูจากผลมะ
เม่ามีสัดส่วนการสุกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยใช้มือเก็บเกี่ยวและกรรตัดกิ่งตัดช่อผลมะเม่า 

ด้านที่ 5 การตลาด 
  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสวนขนาดเล็กเก็บผลผลิตสดขายเองผลผลิตจะออกในช่วงเดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม โดยมีแหล่งรับชื้อ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์หนองหัวช้างและโรงงานผลิตไวน์วรรณวงศ์ ซึ่งมี
ราคาตั้งแต่ 35-50 บาท ตามคุณภาพของผลผลิต เกษตรกรที่ปลูกปริมาณมากจะมีโรงงานแปรูปเป็นของตัวเอง
และเก็บผลผลิตไว้แปรรูปเพื่อจ าหน่ายในฤดูการที่ไม่มีผลผลิต เช่น น้ ามะเม่า ไวน์มะเม่า เป็นต้น  
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  ภาพที ่8 จุดศูนย์รวม รับชื้อผลผลิตและกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าหมากเม่าพร้อมดื่มอ าเภอภูพาน        
     จังหวัดสกลนคร 
   

 
  ภาพที่ 9 แปลงเกษตรกรและการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลการผลิตมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน 
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        ภาพที่ 10 แปลงเกษตรกรและการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลการผลิตมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
  

การจัดท าระบบฐานข้อมูลการผลิตหมากเม่าในแหล่งปลูกบริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนครจาก
การเก็บตัวอย่างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมของ Microsoft Access มาช่วยสร้าง
ฐานข้อมูล ออกแบบ และประมวลผล เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือผู้ใช้งาน ซึ่ง
ระบบฐานข้อมูลต่างๆสามารถเรียกใช้งานในรูปแบบตารางเก็บข้อมูลและเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละตาราง
เข้าด้วยกัน การเรียกใช้ข้อมูลสามารถเรียกได้จากเมนูหน้าหลักของระบบโปรแกรม ส าหรับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการวางแผน ก าหนดขอบเขตข้อมูลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละตาราง อย่าง
รอบคอมและรัดกุม นอกเหนือจากนี้ต้องมีการดูแล และปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอเพ่ือให้ระบบรายงานผลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 
การจัดท าระบบฐานข้อมูลการผลิตหมากเม่าในแหล่งปลูกบริเวณเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนคร 

เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกหมากเม่าการจัดการสวน รวมไปถึงเป็น
ฐานข้อมูลเกษตรกรเบื้องต้นให้เกษตรกรที่จะเริ่มปลูกสามารถสืบค้นแหล่งศึกษาดูงานและการตลาดต่อไปใน
อนาคต  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวก 1 ผลการวิเคราะห์ดินและลักษณะเนื้อดินจากแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
                  จังหวัดสกลนคร 
 

ID ชื่อเกษตรกร  PH OM(%) P(ppm) K(ppm) Texture 

1 นางประรส วิศรียา   6.84 0.9174 17.79 353 sandy loam 
2 นายบัวเขียน จักรพิมพ์  7.19 1.966 159.88 342 loamy sand 
3 นายณรงค์ธร พจน์จ าเนียร  5.69 1.3434 6.24 99 sandy loam 
4 นายศักดิ์ชาย อินธิราช 6.86 0.9011 10.35 370 sandy loam 
5 นางเพียร สารสินธุ์ 7.11 0.6471 9.96 162 sandy loam 
6 นายทวินันท์ สุขกิจ 6.01 0.9912 24.27 145 sandy loam 
7 นายเก่ง ดวงสุทา 6.45 0.9666 48.9 372 loamy sand 
8 นายขวัญใจ วรสาร 6.41 1.1468 165.13 222 loamy sand 
9 นางเพ่ิม กัลยา  5.81 1.1386 17.12 104 sandy loam 
10 นายล าพงษ์ บุตรศรี  6.17 1.0239 13.82 107 sandy loam 
11 นายเนาว์ บัวแก้ว  6.97 1.368 6.01 194 sandy loam 
12 นางอุ้ม เพ็งลุ้น   6.68 1.2451 15.02 96 sandy loam 
13 นายโมคะรา จิตรปรีดา   6.55 1.7857 21.37 146 sandy loam 
14 นางออนซอน หงส์กะเชิญ   6.96 1.2041 13.98 223 sandy loam 
15 นางละเอียด พลข า 7.33 2.8179 115.18 177 sandy loam 
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16 นางไพรวัล อาจนาริน   6.06 1.0403 12.26 143 loamy sand 
17 นายล าพูน หงษ์กะเชิญ  6.03 1.2123 23.43 147 sandy loam 
18 นายทองเว เพียรภายลุน  5.72 1.1796 9.84 123 sandy loam 
19 นางทองสา ภูแพง  6.85 1.3516 99.45 370 sandy loam 
20 นายด ารงค์ อนันตะวุฒิ   4.98 1.0813 11.51 75 sandy loam 
21 นายพิศ แสนบุญมี   5.57 0.6635 21.74 88 sandy loam 
22 นายนิพนธ์ วารีย์   5.43 1.0485 22.01 178 sandy loam 
23 นายชวฤทธิ์ เหมะธุลิน  6.69 0.7454 17.19 234 sandy loam 
24 นายธนนท์ วารีย์   5.03 1.1058 29.16 132 sandy loam 
25 นายสัมภาษณ์ ศรีสุขา 6.21 0.811 106.18 301 sandy loam 

 
 
 
 
 

ตารางผนวก 1 ผลการวิเคราะห์ดินและลักษณะเนื้อดินจากแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
                  จังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 

ID ชื่อเกษตรกร  PH OM(%) P(ppm) K(ppm) Texture 

26 นางวิเชียร วารีย์  6.44 1.0977 21.86 138 sandy loam 
27 นางเจริญ ฤทธิธรรม   6.14 0.5406 13.22 158 sandy loam 
28 นายคนพ  วรรณวงศ์ 7.2 1.0321 46.6 155 loamy sand 
29 นายทองอินทร์ เหลาแหลม  5.47 1.0649 12.75 120 loamy sand 
30 นายเถิง เหลาแหลม  6.74 1.327 9.31 218 loamy sand 
31 นายคูณทวี จรถวัล  5.06 1.0567 15.81 110 loamy sand 
32 นายแสงชัย หาญภมิ   5.54 1.4642 13.24 195 sandy loam 
33 นางวิกุณญา ทองอ่อน  6.65 1.4516 69.45 270 sandy loam 
34 นางสาวประกายแก้ว พิมพ์จักร 5.12 1.1513 21.51 175 sandy loam 
35 นางสาวทัศนีย์ กุลชาติ  5.87 0.9635 21.74 78 sandy loam 
36 นางวัจจนา บัตรวิเศษ 4.98 1.1425 21.01 172 sandy loam 
37 นางค าปอน หงส์กระเชิน  6.69 1.2454 17.39 134 sandy loam 
38 นายทา หงษ์กระเชิญ 5.81 1.4058 29.57 152 loamy sand 
39 นางชุลีกร ชูอารมณ์  6.33 1.311 96.18 201 sandy loam 
40 นายดวงใจ ไชยกันยา 5.98 1.4446 10.17 421 sandy loam 
41 นางถวิล วรรณวงศ์ 5.1 1.4688 10.24 295 sandy loam 
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42 นางมาลัย ไชยศรีทา 6.47 1.418 8.78 155 sandy loam 
43 นายพินิตย์ บุญเซียงมา 6.82 1.1428 9.47 77 sandy loam 
44 นางยุพา สาราโรจน์  6.33 1.3242 23.21 114 loamy sand 
45 นายทองพันธุ์ วรสาร  6.09 1.8713 5.64 422 sandy loam 
46 นายเจริญชัย กิ่งพรมภู  5.05 1.485 9.57 60 sandy loam 
47 นางบาลลุน ใจศิริ  4.83 1.4769 17.38 78 sandy loam 
48 นายทะนงชัย ยางธิสาร  6.25 0.9514 6.33 56 sandy loam 
49 นางสุภาวรรณ สุทธิอาจ  6.49 1.328 6.88 125 sandy loam 
50 นางนันทา นามโคตร   6.84 0.9518 8.23 71 sandy loam 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางผนวก 1 ผลการวิเคราะห์ดินและลักษณะเนื้อดินจากแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน  
                  จังหวัดสกลนคร(ต่อ) 
 

ID ชื่อเกษตรกร  PH OM(%) P(ppm) K(ppm) Texture 

51 นางเสิน การทัด 5.56 1.7732 56 107 sandy loam 
52 นายอุดม ชูศรีโฉม 6.05 0.8214 6.53 76 sandy loam 
53 นางแตงอ่อน ศรีมุกข์ 6.45 1.218 6.78 175 sandy loam 
54 นายธีระชัย หาญมนตรี  6.8 0.9428 8.47 79 sandy loam 
55 นายเท็บ ศรีมุกดา 6.13 1.7242 22.21 110 sandy loam 
56 นส.รุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว 5.92 0.6919 51.38 222 loamy sand 
57 นางรัตน์ แสงฉวี  6.19 1.6833 13.76 167 loamy sand 
58 นายพรมลิน ดวงสา  6.51 0.9023 9.18 113 loamy sand 
59 นายธวัชชัย กุนวงศ ์ 6.61 0.8943 10.51 44 sandy loam 
60 นายค าไพ กุดวงศ์แก้ว  6.15 1.3636 5.59 58 sandy loam 

 


