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การพัฒนาตนแบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม1 
 

บัญชา  สมบูรณสุข2  บรรเทา  จันทรพุม3  ไพโรจน  ออนเรือง3 และ ดวงฤดี  ชมเชย4 
 

บทคัดยอ 
 การออกแบบและพัฒนาตนแบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเปนประโยชนตอเกษตรกร  นักวิชาการ  และหนวยงานในการคนควาเพื่อการ
วิจัยและการวางแผนดําเนินการ ซ่ึงขั้นตอนในการพัฒนาฐานขอมูล ประกอบดวยขั้นตอนไดแก การสํารวจความ
ตองการของผูใชขอมูลไดแก เกษตรกร  นักวิชาการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืน  การออกแบบ
โครงสรางและพัฒนาเปนโปรแกรมขึ้นมา ทําการทดสอบและปรับปรุงฐานขอมูล ซ่ึงผลการพัฒนาสามารถจําแนก
ฐานขอมูลยอยได 7 ฐานขอมูลยอย ไดแก (1) ฐานขอมูลทั่วไป ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย  คําศัพท  บุคลากรที่
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืน (2) ฐานขอมูลพืชเชิงเดี่ยว (3) ฐานขอมูลระบบเกษตร (4) ฐานขอมูลเทคโนโลยีอื่น ๆ 
(5) ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น (6) ฐานขอมูลทางดานการตลาดของสินคาเกษตร และ (7) ฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงฐานขอมูลเหลานี้จะเช่ือมและโยงสัมพันธกัน และเปนฐานขอมูลที่สามารถใชในการ
วางแผนและการตัดสินในการผลิตของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ:    เกษตรกรรมยั่งยืน  ฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน  เกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตรยั่งยืนและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนตอ
เกษตรกร นักวิชาการ  หนวยงาน และผูสนใจ 
 
วิธีการศึกษา 

ในการพัฒนาตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตรยั่งยืนและสิ่งแวดลอมมีขั้นตอนในการศึกษา
ดังนี้ 

1. ในการวิ เคราะหความตองการระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน  (database 
requirement) เปนขั้นตอนที่ศึกษาเพื่อวิเคราะหหาสภาพและความตองการสารสนเทศเกษตรยั่งยืน
และส่ิงแวดลอมจากผูเกี่ยวของ (stakeholders) เชน นักวิชาการเกษตร สวพ.7-8 นักวิชาการใน
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและสุราษฎรธานี ผูบริหารในสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต   
7-8 และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสุราษฎรธานี จํานวนทั้งส้ิน 51 ราย  โดยใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือ 

                                                 
1 ไดรับการสนับสนุนงานวิจัยโดย โครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม (Sustainable Agriculture For 

Environment: SAFE) 
2 ศูนยวิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
3 สํานักงานสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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2.  ขั้นออกแบบระบบฐานขอมูลเบื้องตน  (database design) 
นําผลการวิเคราะหความตองการระบบฐานขอมูลในขั้นตอนที่ 1 กําหนดเคาโครงของ

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน (schema) ตามหลักการทํานอมัลไลเซชั่นจัดทํา E-R model และกําหนด
คําถามและระบบอินพุต (input) และเอาทพุต (output) รวมถึงการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล
โดยรวม รวมถึงกําหนดเคาโครงการแสดงแบบรายงานของฐานขอมูลเบื้องตน 

3. สรางระบบและการทดสอบ (database implementation) 
ทําการกําหนดโปรแกรม (software) ซึ่งในการพัฒนาตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตร

ยั่งยืนและสิ่งแวดลอม เลือกใช Microsoft Access XP เปนตัวจัดการฐานขอมูล (DBMS) ทําการ
ออกแบบและทดสอบโดยปอนขอมูลจริงเพื่อตรวจสอบวาโปรแกรมสามารถทํางานไดโดยไมติดขัด 
และไดผลลัพธตามที่คาดหวังไวหรือไม 

4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม 
หลังการทดสอบแลวทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถใชงานไดตาม

วัตถุประสงค โดยการนําไปใชในสถานการณจริง กรอกขอมูลสถานการณจริง และปรับปรุงระบบการ
จัดการฐานขอมูลใหม (DBMS) เพื่อใหการจัดการฐานขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชโปรแกรม 
SQL Server และ visual basic เพื่อเปนระบบการจัดการฐานขอมูล และการทํารูปแบบหนาจอของ
ผูใช (user interface)  
 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 มีนาคม 2547- มีนาคม 2549 (2 ป) โดยแบงระยะเวลาในการดําเนินการไวดังนี้   
 ระยะที่ 1  มีนาคม 2547-กันยายน 2547: ออกแบบและทดสอบระบบฐานขอมูลเบื้องตน 
 ระยะที่ 2  ตุลาคม 2547-มีนาคม 2548: ปรับปรุงแกไขและกรอกขอมูลเบื้องตน 
 ระยะที่ 3  เมษายน 2548-มีนาคม 2549: ทดสอบและนําไปใชจริง 

 
ผลการศึกษา 

ความตองการระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.  จากการศึกษาความตองการระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมโดย

การสัมภาษณเพื่อสอบถามความตองการดานระบบสารสนเทศทางเกษตรกรรมยั่งยืนและ
ส่ิงแวดลอม  

1.1  ความตองการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืนในปจจุบันของ    
เจาหนาที่ นักวิชาการ องคกร 

 ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในปจจุบันเปนเพียงเก็บในแฟมขอมูล (File)     
(รอยละ 62.0) โดยแยกเปนโปรแกรมที่ใชสวนใหญไดแก MS Excel รอยละ 
21.0 และ MS Word (รอยละ 30.0) ในขณะที่ไมเคยใชโปรแกรมใดเลยมีถึง
รอยละ 28 .0 

 ขอจํากัดในการจัดการขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนในปจจุบันคือ ขอมูลมีนอย
เกินไป ขอมูลไมทันสมัย และยังไมมีฐานขอมูลในการจัดเก็บที่สมบูรณแบบ 
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 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
 ควรมีฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนที่ มีขอมูลครอบคลุมทั้งในและ
ตางประเทศ 
 ควรมีฐานขอมูลขอมูลเกษตรยั่งยืนที่ มีประโยชนกับเกษตรกรและ
เกษตรกรสามารถเขาถึงไดงาย 
 ควรมีฐานขอมูลที่มีขอมูลเกี่ยวกับองคกร ชุมชน ตลาดการผลิต 
 ควรมีฐานขอมูลเกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการและผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 ควรมีฐานขอมูลที่ใหความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 ควรมีฐานขอมูลที่มีขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2  ความตองการสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมของเกษตรกร จาก
การศึกษาความตองการของฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมของเกษตรกรสามารถสรุป
ไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความตองการสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร 
 

1.3   ผลการวิเคราะหความตองการฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม  
จากความตองการสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมของเจาหนาที่ 

นักวิชาการ องคกร และเกษตรกรดังกลาวเพื่อใชเปนกรอบแนวทางโดยจัดทําศูนยขอมูลเกษตรกรรม
ยั่งยืนและสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน สามารถสรุปสารสนเทศที่ตองการในการจัดทําฐานขอมูลได
ดังตารางที่ 1 
 

สารสนเทศดานเทคโนโลย ี
6% 

สารสนเทศการตลาด
 2 % 

สารสนเทศขอมูลดานการผลิต
พืช/สัตว/ประมง 85 % 

สารสนเทศเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาชาวบาน 

3% 

สารสนเทศเกี่ยวกับกลุม
องคกรการเกษตรยั่งยนื 

4% 
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ตารางที่ 1  ความตองการสารสนเทศในการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
หัวขอสารสนเทศ ลักษณะสารสนเทศทีต่องการ 
1. ภูมิปญญาทองถิน่เกี่ยวกับ

เกษตรกรรมยั่งยืน 
1.  ประเภทของภูมิปญญาเกษตรยั่งยืน 
2. วิธีการ 
3. ประโยชนของภูมิปญญา 
4. หนวยงานรับผิดชอบภูมิปญญา 

2. เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน 1. พันธุ(พืช สัตว ประมง) 
2. ประเภทของพันธุพืช/สัตว/ปลา/กุง 
3. ลักษณะประจําพันธุ(ผลผลิต) 
4. ขอดีขอดอยของภูมิปญญาตาง ๆ 

3. พืชสมุนไพร 1. ประเภทสมุนไพร 
2. ลักษณะพืชสมุนไพร 
3. วิธีการปลูก/การปองกันโรค/แมลง 
4. ประโยชนของสมุนไพร 

4. พืชปลอดสารพิษ 1. ประเภทของผักปลอดสารพิษ 
2. วิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษ 
3. แหลงที่ปลูกพืชปลอดสารพิษ 
4. หนวยงาน/องคกร/ชุมชนที่ปลูกพืชปลอดสารพิษ 

5. การจัดการการผลิต 1. วิธีการจัดการผลผลิต 
2. โรคและวิธีการปองกัน 

- ประเภทวิธีการปองกันกําจัด 
- ขั้นตอนของวิธีการปองกันกําจัด 

3.  การเก็บเกี่ยว/วิธีการเก็บเกี่ยว 
6. เกษตรอินทรีย 1. ประเภทของเกษตรอินทรีย 

2. วิธีการเกษตรอินทรีย 
3. หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

7. เกษตรผสมผสาน 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน 
2. ประเภทของเกษตรผสมผสาน 
3. วิธีการของเกษตรผสมผสาน(ลักษณะรายละเอียด) 
4. ประโยชนของเกษตรผสมผสานแตละประเภท 
5. หนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรผสมผสาน 

8. น้ําสกัดชีวภาพ 
 

1. ประเภทของน้ําสกัดชีวภาพ 
2. วัตถุประสงคการทําน้ําสกัด 
- ปุย 
- กําจัดแมลง 

3. วิธีการทําน้ําสกัดชีวภาพ 
4. ประโยชนของน้ําสกัดชีวภาพ 
5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน/เกษตรกรที่เกี่ยวของ 

9. ตลาดผลผลิตเกษตรยั่งยืน 1. ประเภทของตลาดเกษตรยั่งยืน 
2. ลักษณะตลาดเกษตรยั่งยืน 
3. ขอมูลแหลงสถานที่ของตลาดที่ต้ัง…เกษตรยั่งยืนระดับตําบล 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 
หัวขอสารสนเทศ ลักษณะสารสนเทศที่ตองการ 
10. กลุม /องคกรประชากรเกษตร

ยั่งยืน 
1. ประเภทกลุม/องคกรประชาชน 
2. ลักษณะกิจกรรมหลักที่ทําเกษตรยั่งยืน 
3. ตําแหนงที่ต้ังของกลุม/องคกร 
4. กิจกรรมเดนของกลุม/องคกรประชาชน 
5. วิธีการของกิจกรรมเดนของกลุม/องคกรประชาชน 

11. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน 1. องคกรภาครัฐ(หนวยงาน)ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเกษตรยั่งยืน 
2. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของภาครัฐ/เอกชนเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน 
3. ผูทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ และเอกชน (รวมกับสถานที่ติดตอ) 
4. รายช่ือ/ที่อยู เกษตรกาวหนาเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนทั้งหมด 

 
2.  ขั้นออกแบบฐานขอมูลเบื้องตน 

ในการวิเคราะหความตองการสารสนเทศเพื่อสรางระบบฐานขอมูลเกษตรยั่งยืนและ
ส่ิงแวดลอมดังกลาวขางตน สามารถกําหนดฐานขอมูลยอย 6 ฐานขอมูลยอย 

2.1  ฐานขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ความหมายของศัพท
เฉพาะทางเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม  รวบรวมขอมูลของบุคลากรดานเกษตรกรรม
ยั่งยืนและสิ่งแวดลอมเกษตรกร  ไดแก กลุมเกษตรกรยั่งยืน  องคกรที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิ  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

2.2  ฐานขอมูลเทคโนโลยีเกษตรเชิงเดี่ยว (mono cropping) ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับประเภทพันธุพืช (แยกออกเปน 4 ประเภท: ขาว  พืชไร  พืชสวน  พืชสมุนไพร อื่นๆ) ลักษณะ
ประจําพันธุ  รวมทั้งขอดี และขอดอยของพันธุตาง ๆ 

2.3   ฐานขอมูลระบบการเกษตร (agricultural system) ประเภทของระบบเกษตร 
(การปลูกพืชตามลําดับ (sequential cropping) การปลูกพืชแซม (intercropping) การปลูกพืชรวม 
(mixed cropping) เกษตรผสมผสาน (integrated cropping system) เกษตรอินทรีย เกษตร
ธรรมชาติ ) วิธีการของเกษตรผสมผสาน  ประโยชนของระบบการเกษตรแตละประเภท 

2.4   ฐานขอมูลเทคโนโลยีเกษตรอื่นๆ เชน การทําน้ําหมักชีวภาพ  การทําน้ําสกัด
ชีวภาพ  พืชปลอดสารพิษ  พืชปลอดภัยจากสารพิษ  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภท  
วัตถุประสงคการทํา  วิธีการทํา  และประโยชนของเทคโนโลยีเกษตรนั้นๆ 

2.5  ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ประเภทของภูมิปญญา
เกษตรยั่งยืน วิธีการ  ประโยชนของภูมิปญญา  หนวยงานที่รับผิดชอบภูมิปญญานั้นๆ 

2.6  ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บ
ตัวอยาง  ส่ิงมีชีวิตที่เก็บไดจากแตละ habitat โดยมีรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตดังนี้ คือ ชื่อ
วิทยาศาสตร  ชื่อสามัญ   ชื่อทองถิ่น  ประเภท (สัตว  พืช  เห็ดและรา  ส่ิงมีชีวิตชั้นต่ํา) genius  
specie  ภาพประกอบ  จํานวนตัวอยางที่เก็บได  ประโยชน  โทษ  และภาวะคุกคาม 

3.  การสรางและทดสอบตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม  
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ในเบื้องตนของตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ไดกําหนด 
software ไดแก MS Access XP เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (DBMS) ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาและ
ทดสอบโปรแกรมภายหลัง จะไดเปล่ียนแปลงโปรแกรมจัดการฐานขอมูลใหมที่มีประสิทธิภาพ
มากกวา MS Access  

ตัวอยางตนแบบระบบฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม 
1. เริ่มเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลใหคลิก Next  เพื่อเขาสูระบบการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  เขาสูเมนูหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ฐานขอมูลทั่วไปประกอบดวย 
ประกอบดวยฐานขอมูลยอย 3 ฐานคือ 
3.1  ฐานขอมูลกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน  ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 2 ตาราง  

คือ ตาราง T_LawType เก็บช่ือและรหัสของประเภทกฎหมาย  เชน  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  
พระราชกําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอตกลง  อนุสัญญา  สิทธิบัตร  อื่น ๆ และตาราง 
T_Law  เก็บขอมูล  รหัสเรื่อง  รหัสประเภท เรื่อง ป  แหลงขอมูล  เวบไซต  link  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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3.2 พจนานุกรมคําศัพททางดานเกษตรกรรมยั่งยืน  ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 2 

ตาราง  คือ ตาราง T_Meaning เก็บ คําศัพท  ความหมาย ผูใหและขอมูล  และตาราง T_Word เก็บ
ขอมูลคําศัพทและภาพประกอบ 
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3.3    ฐานขอมูลบุคลากรดานเกษตรกรรมยั่งยืน  ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 1 
ตาราง  คือ ตาราง T_Person  ประกอบดวย รหัสบัตรประชาชน  ชื่อ  สกุล  ประเภท  หนวยงาน   
Address1   Address2  province  Tel  Fax E-mail  และภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  ฐานขอมูลพืชเชิงเดี่ยว  ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 3 ตาราง คือ  T_MonoCrp  เก็บ

ขอมูล รหัสพืช   ชื่อพืช  ชื่อวิทยาศาสตร  ประเภท  ลักษณะประจําพันธุ  และภาพประกอบ  และที่
เหลือเปนตาราง T_Adv เก็บขอดี และตาราง T_DisAdv เก็บขอเสีย 
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5.  ฐานขอมูลระบบเกษตร (multiple cropping) ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 3 ตาราง 
คือ  T_MulCrp  เก็บขอมูล รหัสระบบเกษตร  ชื่อระบบเกษตร  ประเภทระบบเกษตร  ภาพประกอบ 
และที่เหลือเปนตาราง T_Usage เก็บขอวิธีการ และตาราง T_Method เก็บประโยชนของระบบ
เกษตรดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ฐานขอมูลเทคโนโลยีเกษตรอื่น ๆ ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 4 ตาราง คือ  
T_Othec  เก็บขอมูลรหัสเทคโนโลยี   ชื่อเทคโนโลยี   ประเภทของเทคโนโลยี  และภาพประกอบ 
สวนที่เหลือ T_Obj เก็บวัตถุประสงค   T_OMethod   เก็บ วิธีการ  และ  T_OAdv เก็บประโยชน 
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7. ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 5 ตาราง คือ  

T_Knowlege เก็บขอมูลรหัสภูมิปญญาทองถิ่น  ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น ประเภท ตาราง 
T_KnMethod  เก็บวิธีการ   ตาราง T_KnUsesage เก็บประโยชน  ตาราง T_KnUnit  เก็บหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  และตาราง T_KNType เก็บประเภท 
 

 

8.  ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยตารางที่เกี่ยวของ 4 ตาราง คือ  
ตาราง T_area เก็บ  จุดที่ หมู ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  สวพ. ที่  ตาราง T_Bio เก็บ  รหัสส่ิงมีชีวิต  
ประเภทของ Habitat  จุดประโยชน  โทษ  ปริมาณที่พบ  ภาวะคุกคาม   ตาราง T_BioCatalog  เก็บ  
รหัสส่ิงมีชีวิต  ประเภท  ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อสามัญ   ชื่อทองถิ่น  genius  spicie  ภาพประกอบ  
และตาราง T_HabitatChioce เก็บประเภทของ Habitat ไดแก แมน้ําและลําหวย  คลอง  สระนํ้า
และทะเลสาบ  ปาชนิดตาง ๆ  ไรหรือนา  พื้นที่วางเปลาที่ไมมีการเพาะปลูก และไมไดเปนปา  พื้นที่
ชุมน้ํา หนอง บึง ถนน ทุงเลี้ยงสัตว 
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สรุป 

ฐานขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 7 ฐานขอมูลยอย ไดแก       
(1) ฐานขอมูลทั่วไป ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย  คําศัพท  บุคลากรที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม
ยั่งยืน  (2) ฐานขอมูลพืชเชิงเดี่ยว (3) ฐานขอมูลระบบเกษตร (4) ฐานขอมูลเทคโนโลยีอื่น ๆ         
(5) ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น (6) ฐานขอมูลทางดานการตลาดของสินคาเกษตร และ             
(7) ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งฐานขอมูลเหลานี้จะตอบสนองความตองการของ
เกษตรกร นักวิชาการ หนวยงาน และผูสนใจ และเปนประโยชนในการพัฒนาระบบการเกษตรของ
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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