
รปูที1่  โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบาย

รูปที่2  ขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดินบริเวณพื้นทีศึกษา
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การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน

ความจ ําเปน การออกแบบและนํ าเขาขอมูลอรรถาธิบาย

วัตถุประสงค

การนํ าเขาฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ผลการศึกษา

เมธ ี เอกะสงิห*  สุรียพร  สุดชาล*ี  พนมศักด์ิ  พรหมบุรมย** และทวีศักด์ิ  เวียรศิลป***
*ภาควิชาปฐพีศาสตร และอนุรักษศาสตร  **ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  ***กองสํ ารวจและจํ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน

      งานวิจัยและพัฒนาการเกษตรในระดับตางๆ มีความตองการ
ระบบฐานขอมูลดินท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และคุณสมบัติ
ของชุดดิน (soil series)ซึ่งพรอมที่จะใหผูใช คนหาขอมูลตามเง่ือน
ไขเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามวัตถปุระสงคของแตละการใชงาน ใน
ปจจุบัน   ยังไมมีการพัฒนา   ระบบดังกลาวส ําหรับชุดดิน  ( soil
series) ชุดดันสัมพันธ (soil series association) และชุดดินผสม
(soil complex) เขากับคุณสมบัติทางอนุกรมวิธาน ทางฟสิกสและ
เคมี ของแตละช้ันดินตัวแทน (pedon)  ทํ าใหการเรียกใชขอมูลใน
ระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตรไมสมบูรณ และอาจคลาดเคล่ือน
จากความเปนจริง

•ออกแบบโครงสรางเปนแบบ  Extended - Entity - Relational
Database (Fenandez and Rusinkiewiez, 1993)

•แยกตารางอรรถาธบิายประเภทของหนวยดินตัวแทน (pedon)
ออกเปนตารางอรรถาธบิาย ประเภทของหนวยแผนท่ี (Terrain
.dbf) ตารางอธิบายอนุกรมวิธานของชุดดิน (Soilunit.dbf) ตา
รางอธบิายลักษณะดินโดยรวมท้ังโปรไฟล (Pedon.dbf) ตาราง
อธิบายขององคประกอบของหนวยแผนที่ดิน (Compo.dbf) และ
ตารางอธิบายคุณสมบัติทางเคมี ฟสิกสของแตละชั้นดิน(Layer
.dbf)

•เช่ือมโยงตารางเหลาน้ีเขาดวยกัน  โดยอาศัย หมายเลขกํ ากบั
แผนที่ดิน (SOIL_ID) เปน primary key (รูปท่ี 1)

•สรางตารางอรรถาธบิายคุณสมบติัของหนวยชุดดินสมัพันธและ
ชุดดินผสมโดยวิธีการถวงนํ ้าหนัก  ดวยสัดสวนเปอรเซ็นตพ้ืนท่ี
ชุดดินหลักและรอง ตามชนิดของหนวยแผนท่ีดิน แลวจึงถวงนํ้ า
หนักดวยความลึกของช้ันดิน

•เพื่อสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน  ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูล
คุณสมบติัของแตละชุดดินจนถึงระดับช้ันดิน

•เพื่อสรางขอมูลคุณสมบัติของหนวยชุดดินสัมพันธและชุดดินผสม
จากหนวยดินตัวแทนขอบชุดดิน

•เพื่อสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน  ท่ีสามารถน ําเขาไปใชได กับ
โปรแกรม  DSSAT และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว
ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม และพิษณุโลก

•นํ าเขาโดยวิธีการ  Scan แผนท่ีชุดดินมาตราสวน 1: 50,000

•ทํ าการปรับพกิดั (Rectification)  ใหถูกตองตามระบบ UTM

•แปลงขอมูล ใหอยูในรูปท่ีสามารถจัดการได บนโปรแกรม
ARC/INFOพรอมทั้งแกไข กํ าหนดรหัสของแตละรูปหลายเหล่ียม
และเก็บขอมูลในรูป coverage และ shapefile

•ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีชุดดินท้ังหมด เม่ือทํ าการน ําเขา แกไข และเช่ือม
ตอระวาง   และ ระวางแผนที่จนเปนแผนที ่ฐานขอมูลชุดดินจังหวัด
เชียงใหม และ พิษณุโลกแลวนั้น (รูปท่ี 2) พรอมที่จะเรียกใชงานจะ
มีขนาด 3.6 MB และ 4.3 MB ตามลํ าดับ
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รูปที่3 แสดงแผนที่ดินในระวาง 4846IV อ.สันทราย
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Ldepth pH Bs P Sand Silt Clay

(cm) (%) (ppm) (%) (%) (%)

Bg Top 30 5.0 17.7 3.8 37.1 23.1 39.8

Bg Sub 130 5.2 11.0 3.0 29.5 18.7 51.8

Li Top 30 4.8 18.0 3.2 26.3 24.4 29.6

Li Sub 100 4.9 8.4 2.1 35.1 23.2 50.5

Bg/Li Top 30 4.9 17.9 3.4 27.5 21.4 51.1

Soil Horizon

ตารางที่1 ตัวอยางขอมูลอรรถาธิบายคุณสมบัติทางเคม ีและฟสิกส
บางตัว

รปูที4่   แสดงแผนที่ดินในระวาง  4846IV    อ .สันทราย
จ.เชียงใหม

สรุป

อางอิง

งานน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ขาวในภาคเหนือ 
ที่ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรไดรับการสนับสนุนจาก สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• สามารถสืบคนฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีชุดดิน   เปนระวางแผนท่ี  เชน
ระวางแผนท่ี  4846IV  อ.สันทราย จ.เชียงใหม (รูปท่ี 3) หรือสืบ
คนตามเง่ือนไข  ตามผูใชกํ าหนด   เชนแสดงหนวยแผนที่ดิน   ใน
อํ าเภอพรหมพิราม   และบางระก ํา   จ. พิษณุโลก   ท่ีมี  P >= 20
ppm   และCEC  >= 30  cmol/kg  (รูปท่ี 4)  การสืบคนดังกลาว
ขางตน   สามารถทํ าไดในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   เชน
ArcView GIS

• ผูใชสามารถสรางคุณสมบัติของหนวยแผนท่ีดินข้ึนใหม   จากฐาน
ขอมูลท่ีมีอยู  เชน  ในกรณีที่หนวยแผนที่ดินเปนหนวยดินสัมพันธ
หรือตองการยุบรวมคุณสมบัติของดินเปนดินบน  (top soil)  และ
ดินลาง (sub soil) จากช้ันดินตางๆในฐานขอมูล   ตารางท่ี1 เปน
ตัวอยางการสรางคุณสมบติัทางฟสิกส  และเคมีของดินบน และดิน
ลางของดินชุด บานจอง (Bg)  กับดินชุดลี ้(Li)

      ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีชุดดิน สํ าหรับจังหวัดเชียงใหม และพิษณุโลก
ไดรับการพัฒนาใหสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลอรรถาธิบาย ท่ีสามารถ
เรียกใชไดตามเง่ือนไขเชิงพ้ืนท่ี  และเงือ่นไขเฉพาะทางกายภาพ และ
เคมีของดินแตละช้ันสามารถแสดงคุณสมบัติของดินตามลักษณะของ
หนวยแผนที่ดินไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นอีกทั้งสามารถน ํา
ไปใชรวมกับฐานขอมูลอ่ืนๆ  และสนับสนุนงานตางๆ  ไดไมวาจะเปน
การจํ าลองผลผลิตพืช การประเมินคุณภาพท่ีดิน รวมถึงงานดานอ่ืนๆ
ท่ีจํ าเปนตองใชขอมูลดิน
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