
หลกัการและเหตุผล
ขอมูลกลุมชุดดินท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดทํ าการสํ ารวจ ศึกษา และจัด

ทํ าข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสํ าหรับการวิเคราะหและวางแผนการจัด
การทรัพยากรท่ีดินและการพฒันาการเกษตรอ่ืน ๆ อยูในรูปแบบของ
แผนที่และเอกสารซึ่งมีจํ านวนมาก  ไมสะดวกในการนํ าใชขอมูลซ่ึงมี
ความตองการและความจํ าเปนอยางมากในปจจุบัน  ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information
Systems, GIS) ไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือนํ าเขาและจัดการระบบขอมูล
เชิงพื้นที่ (spatial database) และขอมูลอรรถาธบิาย (attributes)
ประกอบตาง ๆ  ทํ าใหสามารถพัฒนาระบบการจดัการฐานขอมูลกลุม
ชุดดิน  ซ่ึงอํ านวยความสะดวกใหมีการใชประโยชนขอมูลนีอ้ยางแพร
หลายและรวดเร็ว

วัตถุประสงค
 เพื่อนํ าเขาและจัดการขอมูลกลุมชุดดินใหอยูในรูปที่สะดวกในการ
เรียกใชและจัดเก็บ

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางดานดินท่ีงายตอ
การบริการขอมูลแกผูใช

 เพื่อพัฒนาระบบท่ีสามารถใหขอมูลดานความเหมาะสมของกลุม
ชุดดินสํ าหรับพชืเศรษฐกิจหลักของประเทศ

 เพื่อใหมีการใชขอมูลกลุมชุดดินใหเกิดประโยชนในการวางแผน
การเกษตร
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การดํ าเนินงาน
นํ าเขาขอมูลแผนท่ีตนฉบับมาตราสวน 1:50,000 ที่ประกอบดวย

แผนท่ีกลุมชุดดิน เขตการปกครองระดับตํ าบล ถนน และทางนํ้ า  ครอบ
คลุมพื้นท่ีภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยใชโปรแกรม ARC/INFO  เพื่อใหไดขอมูลแผนท่ีแบบดิจิตอลใน
รูปของ coverage จ ํานวน 4 ช้ันขอมูล  รวมทั้งนํ าเขาขอมูลระดับความ
เหมาะสมของกลุมชุดดินสํ าหรับพืชเศรษฐกิจตาง ๆ ใหอยูในรูปของขอ
มูลอรรถาธบิาย (database) และในภายหลังไดผนวกฐานขอมูล
ตํ าแหนงหมูบาน วัด โรงเรียน  ขอมูลขอบเขตปาถาวร  และฐานขอมูล
ในสวนของของภาคใตท่ีกรมฯมีอยูรวมเขาเปนฐานขอมูลของท้ังประเทศ

ระบบเรียกใชฐานขอมูลท่ีจัดทํ าข้ึน  พัฒนาจากภาษา Avenue ท่ี
เปนประเภท Object Oriented Program เพื่อออกแบบระบบโตตอบกับผู
ใชในแบบกราฟฟก (Graphic User Interface, GUI) เปนภาษาไทย  และ
ทํ างานรวมกับโปรแกรมดาน GIS ชื่อ ArcView  ในการเรียกใชฐานขอมูล
เชิงพื้นที่รวมกับ database  และแสดงผลเปนแผนท่ีและตาราง
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ผลการดํ าเนินงาน
ผลท่ีไดจากการดํ าเนินงานแบงออกเปน 2 สวนคือ

1. ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท้ังประเทศ จํ านวน 6 ช้ันขอมูล ไดแก กลุม
ชุดดิน  เขตการปกครองระดับตํ าบล ถนน ทางนํ้ า ตํ าแหนงหมูบาน วัด
โรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีปาถาวรจัดเก็บในรูปแบบ coverage จ ํานวน 3
ระดับ คือ ระดับระวางแผนท่ี  ระดับจังหวัด และระดับภาค

2. ระบบเรียกใชฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา SoilView version 2.0

องคประกอบของระบบ
ระบบประกอบดวย (1) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งไดนํ ามาซอน

(overlay) กันเพ่ือผนวกเอาขอมูลขอบเขตการปกครองเขากับช้ันขอมูล
อ่ืน ๆ เพื่อใหระบบฯสามารถเรียกใชขอมูลตามขอบเขตการปกครองได
จากนั้นจัดเก็บในรูปแบบของ shape file ท่ี ArcView สามารถเรียกใชได
สะดวกและรวดเร็ว (2) Database ระดับความเหมาะสมของกลุมชุดดิน
สํ าหรับพืชเศรษฐกิจตาง ๆ (3) โปรแกรม SoilView 2.0 ท่ีควบคุมการ
ทํ างานของ ArcView ท่ีมี GUI ภาษาไทยในลักษณะของเมนู และหนาตาง
ตัวเลือก

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ฐานขอมูล
ช้ันความเหมาะสม

โปรแกรมเชือ่มโยง
แบบกราฟฟก

เลือกพื้นที่

แสดงกลุมชุดดิน

แสดงช้ันความเหมาะสม

แสดงตารางพ้ืนท่ี

พิมพเปนแผนท่ี
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ม.เชียงใหม

การพฒันาระบบฐานขอมูลดินและความเหมาะสมของดิน
พนมศกัดิ์  พรหมบุรมย  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

และ
เมธ ี เอกะสิงห  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรุักษศาสตร



การใชงาน SoilView 2.0
 การเลือกพ้ืนท่ี  ผูใชสามารถเลือกไดตามระวางแผนท่ี  ตํ าบล

อํ าเภอ จังหวัด หรือตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต
ตาง ๆ

 เลือกพื้นที่

 การแสดงผลขอมูล  หลังจากการเลือกพื้นที่  ระบบฯจะแสดงขอ
มูลในรูปของแผนที่  และผูใชสามารถเรียกแสดงช้ันขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
พรอมท้ังความสามารถในการยอ ขยายรายละเอียดแผนท่ี  วัดระยะทาง
และเรียกดูขอมูลอรรถาธิบายของหนวยแผนท่ีตาง ๆ ได นอกจากนี้ยัง
สามารถแสดงตารางสรุปขนาดพืน้ท่ีของกลุมชุดดินในพืน้ท่ีท่ีเลือกได

 แสดงผลเปนแผนที่และตาราง

 การแสดงระดับชั้นความเหมาะสม  ผูใชสามารถเรียกแสดงระดับ
ช้ันความเหมาะสมของกลุมชุดดินสํ าหรับพืชชนิดตาง ๆ ท่ีสนใจ  โดย
ระบบฯจะทํ าการเช่ือมโยงขอมูลกลุมชุดดินเขากับขอมูลอรรถาธิบายท่ี
บงบอกระดับความเหมาะสมของพืชท่ีสนใจ  แลวแสดงผลเปนแผนที่และ
ตาราง
 การสรางและพมิพแผนท่ี  เม่ือเรียกแสดงช้ันขอมูลตาง ๆ

ตามท่ีตองการแลว  ผูใชสามารถสรางแผนท่ีขนาดตาง ๆ พรอมท้ังส่ัง
พิมพออกทางเคร่ืองพิมพได

 แสดงระดบัชั้นความเหมาะสมสํ าหรับพืช

 สรางและพิมพแผนที่

สรุป
ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรไดพัฒนาระบบฐานขอมูลกลุม

ชุดดินและ SoilView 2.0 ใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ืออํ านวยความสะดวก
ใหผูใชเลือกแสดงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีกลุมชุดดินและช้ันขอมูลประกอบอ่ืน ๆ 
ของพื้นท่ีเปาหมายไดทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  พรอมท้ังแสดงระดับช้ันความ
เหมาะสมและขอจํ ากดัสํ าหรับพืชเศรษฐกิจตาง ๆ และสามารถสรางและ
พิมพแผนท่ีขนาดตาง ๆ ได  นอกจากน้ีฐานขอมูลในรูปแบบดิจิตอลน้ียัง
สามารถนํ าไปใชประโยชนตามวัตถปุระสงคตาง ๆ ตอไปในอนาคตได  
ทํ าใหเกดิการใชขอมูลอยางแพรหลายและเกิดประโยชนมากข้ึน  เพ่ือนํ า
ไปสูการวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรดินของประเทศตอไป
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