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การพัฒนาระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
((AAggZZoonnee  11..00))  



 

โครงการที่  1 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 

(AgZone 1.0) 

คํานํา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย รวมกับคณะกรรมการออยและ    

นํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดจัดทํายุทธศาสตร
พืชหลัก 12 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ออย กาแฟ ปาลมนํ้ามัน ลําไย 
สับปะรด ทุเรียน กลวยไม และกุงกุลาดํา  เปาหมายประการหนึ่งของแผนยุทธศาสตรพืชหลกัดาน
การผลิตคือการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดใหเปนระบบ โดยการกําหนดเขต
เกษตรเศรษฐกิจเพื่อจัดพื้นที่เพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดําเนินการดังกลาวตองการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่และระบบวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินและเขตเกษตรเศรษฐกิจตามหลักเกณฑที่กําหนด  
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจที่อํานวย
ความสะดวกในการเรียกใช วิเคราะห และแสดงผลการประเมินความเหมาะสมของดินในการผลิต
พืชหลัก ตลอดจนเขตเกษตรเศรษฐกิจตามพื้นที่เปาหมายที่ตองการ พืชที่นํามาพิจารณากําหนด
เขตฯ ไดแกพืชหลักดังกลาวขางตนยกเวนกลวยไมและกุงกุลาดํา แตจะรวมถึงถ่ัวเหลืองและสมดวย 

วิธีการศึกษา 

องคประกอบของระบบ 
ระบบสนับสนุนกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ไดพัฒนาขึ้นในโครงการนี้คือ AgZone รุน 1.0 

โดยระบบดังกลาวนี้ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ฐานขอมูล
อรรถาธิบาย และโปรแกรมวิเคราะหและแสดงผล (รูปที่ 1-1) 
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ArcView 

รูปที่ 1-1  องคประกอบของระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone 1.0) 

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และฐานขอมูลอรรถาธิบาย 
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบดวยขอมูลที่ใชเปนขอมูลอางอิง  เชน ถนน ทางน้ํา เขตการ

ปกครอง ตําแหนงหมูบาน เปนตน  สวนขอมูลอีกประเภทหนึ่งคือขอมูลที่นําไปใชในการวิเคราะห
ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในการปลูกพืชหลัก 12 ชนิด และเปนที่ตองการในการ
กําหนดเขตปลูกพืช ไดแก กลุมชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน เขตปาถาวร เขตปาสงวนแหงชาติ 
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตชลประทาน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ระยะทาง
จากถนน  และระยะทางจากโรงงาน 

ชั้นขอมูลกลุมชุดดิน ขอมูลเชิงพ้ืนที่ของชั้นขอมูลไดจากงานในโครงการพัฒนาฐานขอมูล
ดินระยะที่ 1 และ 2 (ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2542) นอกจากนี้ยังไดมีการจัดขอมูล
อรรถาธิบายของแตละกลุมดินทั้งสมบัติทางฟสิกสและเคมีที่จําเปนตอการประเมินความเหมาะสม
ของดินสําหรับพืชหลัก 

ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  เปนชั้นขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงโดยการสํารวจและ
นําเขาขอมูลของกองวางแผนการใชที่ดินจํานวน 37 จังหวัด  สําหรับจังหวัดที่ยังไมไดรับการ
ปรับปรุงขอมูลดังกลาว  โครงการฯ ไดใชขอมูลที่ไดพัฒนาในโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและ
การใชประโยชนที่ดินระยะที่ 2 

ชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดิน  เปนชั้นขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบซอนทับระหวางขอมูล
กลุมชุดดินและชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน เปนพื้นที่ที่ไมไดอยูในเขตปาไมและพื้นที่ที่เปนเขต

โปรแกรมวิเคราะหความเหมาะสม 

หนวยแผนที่ดิน 
คุณสมบัติของหนวย

แผนที่ดิน ความตองการของพืช 
พืชเศรษฐกจิ 12 ชนิด 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 
เฉพาะพืช 

ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
เฉพาะพืช 

หลักเกณฑการกําหนด 
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจรวมพืช 
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 ที่อยูอาศัย ซึ่งแตละหนวยแผนที่ดินจะตองมีขนาดพื้นที่มากกวา 50 ไร  คําอธิบายชั้นขอมูล
หนวยแผนที่ดินแสดงไวในภาคผนวกตารางที่ 1-1 

ชั้นขอมูลเขตปาไม  เปนขั้นขอมูลที่รวมเขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติของกรมปาไม  เน่ืองจากในชั้นขอมูลพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประกอบดวยขอมูลเขต
พ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ เขตพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ เขตพ้ืนที่สําหรับเกษตรกรรม และพื้นที่กันออก
จากปาสงวนแหงชาติ  โครงการฯ จึงไดเลือกเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษและปาเศรษฐกิจรวมเขา
กับเขตปาไมถาวร เม่ือนําชั้นขอมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซอนทับขอมูลเขตปา
ไมแลว พบวามีบางสวนของพื้นที่ทับซอนกัน จึงเลือกใชพ้ืนที่ปาเฉพาะบริเวณที่ไมมีการซอนทับ
กับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ชั้นขอมูลขอบเขตชลประทาน  ชั้นขอมูลนี้ไดจากการสกัดขอมูลพื้นที่เพาะปลูกที่ไดรับน้ํา
ชลประทานจากชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่กรมฯ มีอยู เน่ืองจากขอมูลดังกลาวนี้ไดจากการ
สํารวจภาคสนาม จึงครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ําชลประทานในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
และพื้นที่รับน้ําในโครงการชลประทานขนาดเล็กจากเหมืองฝายที่เกษตรกรจัดการกันเอง ขอจํากัด
ของชั้นขอมูลคือพื้นที่บางแหงอาจเปนพื้นที่รับน้ําชลประทานในโครงการชลประทานที่สรางเสร็จ
ภายหลังจากการสํารวจการใชประโยชนที่ดิน จึงยังไมไดรับการจําแนกวาเปนเขตชลประทานใน
ชั้นขอมูลนี้  อยางไรก็ตามเมื่อการจําแนกการใชประโยชนที่ดินที่กําลังดําเนินการอยูในโครงการอื่น
ของกองวางแผนการใชประโยชนที่ดินเสร็จส้ิน ชั้นขอมูลนี้นาจะมีความทันสมัยและถูกตองมากยิ่งขึ้น 

ชั้นขอมูลภูมิอากาศ ระบบอุณหภูมิและความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูปลูกเปน
คุณสมบัติของที่ดินที่นํามาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ  โครงการฯ ไดจัดทําชั้น
ขอมูลเปนขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายป และขอมูลระดับความเสี่ยงตอ
การถูกกระทบกระเทือนโดยน้ําที่เปนประโยชนตอพืชในชวงฤดูปลูกหลักตั้งแตเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม 

แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงตอการผลิตพืชในฤดูฝนสรางขึ้นจากขอมูลน้ําฝนรายเดือน ณ 
สถานีวัดน้ําฝนจํานวน 653 สถานีทั่วประเทศ (รวมสถานีของประเทศเพื่อนบานดวยจะมีจํานวน
ทั้งหมด 679 สถานี) ขอมูลนี้บันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและการพลังงานแหงชาติ  พิกัดของ
สถานีวัดน้ําฝนเหลานี้ไดรับการนําเขาเปนชั้นขอมูลจุด (point coverage) ของ ARC/INFO (ESRI, 
1995)  ซึ่งมีขอมูลอรรถาธิบายเปนปริมาณน้ําฝนในแตละป 

นําขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนของแตละสถานีในแตละปมาเรียงลําดับปที่มีฝนตกนอย
ไปหามาก แลวหาปริมาณน้ําฝนที่ระดับความนาจะเปน 10, 25, 50 และ 75 เปอรเซ็นต (P10, 
P25, P50, P75)  จากนั้นสรางเปนแผนที่โอกาสการตกของฝนในแตละเดือนโดยการประมาณคา
เชิงพ้ืนที่ดวยวิธีการถวงน้ําหนักตามคาระยะทางผกผัน  (Inverse Distance Weighting, IDW)  มี
ขนาดเซลล 1 ตารางกิโลเมตร จํานวน 48 ชั้นขอมูล 
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นําขอมูลอากาศรายเดือน (อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธ ความยาวนาน
วัน และความเร็วลม) มาหาคาศักยภาพการคายระเหยของพืช (Potential Evapotranspiration, 
PET) ตามวิธีการของ FAO Penman-Monteith  (Allen et al., 1998) แลวทําการประมาณคาเชิง
พ้ืนที่ดวยวิธีการถวงน้ําหนักตามคาระยะทางผกผันขนาดเซลล 1 ตารางกิโลเมตร จํานวน 12  ชั้น
ขอมูล 

การสรางแผนที่ความเสี่ยงตอภัยแลง 
นําแผนที่โอกาสการตกของฝนและศักยภาพการคายระเหยน้ําของพืชในแตละเดือนมา 

สรางเปนแผนที่ความเสี่ยงตอภัยแลงโดยใชขอกําหนดตามวิธีการของ Hudson et al. (1999) ซึ่งมี 
5 ระดับคือ ความเสี่ยงนอยมาก  ความเสี่ยงนอย  ความเสี่ยงปานกลาง  ความเสี่ยงมาก  ความ
เส่ียงสูงมาก รายละเอียดเงื่อนไขระดับความเสี่ยงดังกลาวแสดงในตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  เง่ือนไขของระดับความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระดับตางๆ 
 
เง่ือนไข ระดับความเสี่ยง 

P10/PET > 0.5 ความเสี่ยงนอยมาก 
P25/PET > 0.5 ความเสี่ยงนอย 
P50/PET > 0.5 ความเสี่ยงปานกลาง 
P75/PET > 0.5 ความเสี่ยงสูง 
P75/PET < 0.5 ความเสี่ยงสูงมาก 

แผนที่แสดงคาอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางฤดูปลูกไดจากการประมาณคาอุณหภูมิที่บันทึกโดย
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยใชวิธีการถวงน้ําหนักตามระยะทางผกผันและจัดเก็บเปนกริดซึ่งมีขนาด
เซลล 1 ตารางกิโลเมตร  จากนั้นจึงใชขอบเขตของหนวยแผนที่ดินเปนกรอบในการคํานวณคา
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในแตละหนวยแผนที่ดิน  ผลลัพธที่ไดจัดเก็บเปนตารางอรรถาธิบายประกอบ
ชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดิน 

ชั้นขอมูลระยะทางจากถนน  ไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยการวัดระยะทางจาก
จุดกึ่งกลาง (centroid) ของหนวยแผนที่ดินไปยังเสนถนนแตละเสน หนวยแผนที่ดินที่ไดจัดเก็บ
เปนประเภท Polygon  คําส่ัง CENTROIDLABEL จะทําการจัดตําแหนงของ Label Point ใหอยูใน
ตําแหนงกึ่งกลางของแตละ Polygon  จากนั้นทําการสกัดพิกัดตําแหนงของแตละจุดออกมาสราง
เปนชั้นขอมูลใหมประเภท Point  แลวทําการวิเคราะหหาคาระยะทางจากแตละจุดซึ่งเปนตัวแทน
ของแตละหนวยแผนที่ดินไปยังถนนเสนที่ใกลที่สุดดวยคําส่ัง NEAR  คาระยะทางจะถูกจัดเก็บไว
เปนตารางอรรถาธิบายสําหรับแตละหนวยแผนที่ดิน 
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 ชั้นขอมูลระยะทางจากโรงงาน   พืชหลักบางชนิดจําเปนตองมีการแปรรูปเพื่อการแขงขัน 
ระยะทางจากแหลงผลิตถึงโรงงานจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ใชในการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ โครงการฯ 
ไดเลือกโรงงานน้ําตาล โรงอบยางพารา โรงงานน้ํามันปาลม โรงงานสับปะรด และโรงอบลําไยมา
ใชในการวิเคราะห  การวิเคราะหหาระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงตําแหนงโรงงานใชวิธีการ
วิเคราะหแบบเดียวกันกับการวิเคราะหชั้นขอมูลระยะทางจากถนน โดยคาระยะทางที่ไดจะเปน
ระยะสกัดจากหนวยแผนที่ดินไปยังโรงงานที่ใกลที่สุดไมใชเปนการวัดตามโครงขายถนน 

การวิเคราะหความเหมาะสมทางกายภาพ 
ตามหลักการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (1976) ระดับความเหมาะสมของแตละ

หนวยแผนที่ดิน (Land Mapping Unit, LMU)  ในการผลิตพืชหลักแตละชนิดขึ้นอยูกับคณุภาพของ
ดิน (Land Quality, LQ) ในแตละหนวยแผนที่และความตองการของแตละประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน (Land Use Requirement, LUR)  ในโครงการนี้ LUR ไดจากเอกสารวิชาการฉบับ
ที่ 453  (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2542)  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ขอมูลของกรมฯ  นอกจากนี้โครงการฯ ไดเพ่ิมเติม LUR  และขอบังคับ (constraint)  บางอยาง
ตามคูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจฉบับที่ 2  (กองวางแผนการใชที่ดิน, 
2535)  เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินคุณภาพที่ดิน โดยที่สามารถจําแนกความเหมาะสมเชิง
กายภาพได  5 ระดับดังตอไปนี้ 

 ชั้นความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ 1 (S1) เปนชั้นที่มีความเหมาะสมดีมาก 
 ชั้นความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ 2 (S2) เปนชั้นที่มีความเหมาะสมดี 
 ชั้นความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ 3 (S3) เปนชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ชั้นความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ 4 (S4) เปนชั้นที่ไมคอยเหมาะสม 
 ชั้นความเหมาะสมเชิงกายภาพที่ 5 (S5) เปนชั้นที่ไมเหมาะสม 

สําหรับ LQ ที่ใชในการวิเคราะหระดับความเหมาะสมไดแสดงไวในภาคผนวกตารางที่   
1-2 ถึงภาคผนวกตารางที่ 1-14 

โปรแกรม AgZone ทํางานภายใตโปรแกรม ArcView GIS (ESRI, 1996) เพ่ือการประเมิน
ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของแตละหนวยแผนที่ดินโดยอัตโนมัติ เริ่มจากการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของที่ดิน (Land Characteristic, LC) แตละ LMU กับ LUR ของแตละพืช
หลัก จัดเก็บเปนแฟมขอมูลความเหมาะสมที่สามารถแสดงระดับคุณภาพที่ดินแตละชนิดสําหรับแต
ละพืชได  จากนั้นโปรแกรมจะเลือกระดับความเหมาะสมต่ําที่สุดเปนระดับความเหมาะสมทาง
กายภาพของ LMU น้ัน 
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การวิเคราะหเพื่อกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
เม่ือไดระดับความเหมาะสมทางกายภาพแตละ LMU แลว จะเปนการวิเคราะหเขตเกษตร

เศรษฐกิจโดยใชหลักเกณฑตามเอกสาร “แผนการดําเนินการ Zoning ป 2543-2544 ของกรม
พัฒนาที่ดิน”  ดังน้ี 

เขต Z-I  เปนเขตที่เหมาะสมที่สุด   เปนเขตที่มีการปลูกพืชนั้นอยูแลวบนดินที่มีระดับ
ความเหมาะสมเชิงกายภาพระดับที่เหมาะสมขึ้นไป  (S1, S2, และ S3)  อยูในเขตชลประทาน  
ระยะทางจากถนนไมเกิน 1 กิโลเมตร  ไมอยูในเขตปาไม พ้ืนที่สาธารณประโยชน และไมใชเขตที่
อยูอาศัย และในกรณีของพืชอุตสาหกรรม เชน ออยจะตองมีระยะทางจากโรงงานไมเกิน 50 
กิโลเมตร 

เขต Z-II  เปนเขตเหมาะสมดี  พืชนั้นปลูกบนดินที่มีระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพที่
ระดับเหมาะสมขึ้นไป อยูในเขตชลประทาน ระยะทางจากถนนเกิน 1 กิโลเมตร ไมอยูในเขตปาไม 
พ้ืนที่สาธารณประโยชน และไมใชเขตที่อยูอาศัย และในกรณีของพืชอุตสาหกรรม เชน ออยจะตอง
มีระยะทางจากโรงงานเกิน 50 กิโลเมตร 

เขต Z-III  เปนเขตเหมาะสม  พืชนั้นปลูกบนดินที่มีระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพที่
ระดับเหมาะสมขึ้นไป แตอยูนอกเขตชลประทาน ระยะทางจากถนนเกิน 1 กิโลเมตร ไมอยูในเขต
ปาถาวร พ้ืนที่สาธารณประโยชน และไมใชเขตที่อยูอาศัย และในกรณีของพืชอุตสาหกรรม เชน 
ออยจะตองมีระยะทางจากโรงงานเกิน 50 กิโลเมตร 

เขต Z-IV  เปนเขตไมเหมาะสม  เปนพื้นที่ทําการเกษตรที่อยูนอกเขตปาถาวร  พ้ืนที่       
สาธารณประโยชนที่ไมไดถูกจัดอยูในเขต Z-I, Z-II  และ  Z-III สามารถนําไปใชประโยชนใน
การเกษตรอื่นๆ เชน ทําการเกษตรแบบพอเพียงหรือทําทุงหญาเลี้ยงสัตว เปนตน 

เขตเหมาะสมแตยังไมไดใชประโยชน  นอกจากหลักเกณฑที่กรมฯ ไดตั้งขึ้นเพื่อการจําแนก
เขตเกษตรเศรษฐกิจแลว โครงการฯ ไดจําแนกเขตพิเศษข้ึนอีกกลุมหน่ึง โดยเปนเขตที่มีความ
เหมาะสมขึ้นไปสําหรับพืชนั้นแตยังไมไดใชประโยชน ไมอยูในเขตปาถาวร พ้ืนที่สาธารณประโยชน 
และไมใชเขตที่อยูอาศัย 

ผลของการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจอาจแสดงได  2  ลักษณะ คือ 
1. แสดงเปนเขตเกษตรเศรษฐกิจแบบเจาะจงพืช 
2. แสดงเปนเขตเกษตรเศรษฐกิจโดยรวมทกุพืชหลัก 

การแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจแบบเจาะจงพืชไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ตามเงือ่นไข
ที่ระบุไวขางตน โดยโปรแกรม AgZone จะดําเนินการวิเคราะหทีละพืชหลักแยกจากกัน ผลลัพธที่
ไดจะถูกจัดเก็บเปนตารางอรรถาธิบายซึ่งเชื่อมโยงกับ LMU ดังน้ันจึงสามารถแสดงผลเปนเขต
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 เกษตรเศรษฐกิจของพืชนั้นๆ  เปน Z-I, Z-II, Z-III, Z-IV  หรือเขตที่เหมาะสม/ยังไมมีการใช
ประโยชน ขึ้นอยูกับคุณภาพของที่ดินเมื่อเทียบกับหลักเกณฑที่กําหนดไว 

สําหรับการแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจโดยรวมของทุกพืชหลักมีวัตถุประสงคเพ่ือวาง
แผนการผลิตพืชตามศักยภาพของที่ดิน ลําดับความสําคัญของพืชแตละชนิดและจํานวนพื้นที่
เปาหมายที่กําหนด  ดังน้ันผูใชจะตองกําหนดจํานวนพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งลําดับความสําคัญของ
พืชหลัก โปรแกรมจะทําการคนหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพระดับเหมาะสมที่สุด (S1) 
และอยูในเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับ Z-I สําหรับพืชที่มีลําดับความสําคัญเปนอันดับแรก โดย
เรียงลําดับพื้นที่ที่มีขนาดใหญไปหาพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เม่ือรวมขนาดพื้นที่ที่สืบคนไดยังไมไดครบ
ตามขนาดพื้นที่เปาหมาย ก็จะทําการคนหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับ S1 เขตเกษตรเศรษฐกิจ
ระดับ Z-II และ Z-III ตามลําดับ หากขนาดพื้นที่ยังไมครบตามจํานวนพื้นที่เปาหมาย จะทําการ
เลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับ S2 และ S3 ตามลําดับ  สําหรับพืชที่มีพ้ืนที่เปาหมายมากเกิน
กวาขนาดของเขตเกษตรเศรษฐกิจของพืชนั้น โปรแกรมจะทําการคนหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
แตยังไมไดใชประโยชน เพ่ือจําแนกเปนพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจแบบรวมพืชตอไป 

จะเห็นไดวาผลของการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาทุกพืชหลัก จะไดแผนที่
แสดงเขตที่เหมาะสมสําหรับผลิตพืชหลักทุกพืช และ LMU หน่ึงๆ จะถูกจัดสรรใหเปนเขตเกษตร
เศรษฐกิจของพืชชนิดเดียวเทานั้นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด แตเม่ือพิจารณาภาพรวมทั้ง
ประเทศ  ที่ดินที่อยูนอกเขตปาไมและไมใชที่สาธารณะอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชประโยชนในทาง
การเกษตรได จะไดรับการจัดสรรใหสามารถปลูกพืชหลักไดครบตามพื้นที่เปาหมายแตละพืช  
เขตการผลิตดังกลาวจะมีศักยภาพในเชิงการแขงขัน เน่ืองจากสามารถลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตได เพราะไดกําหนดจากความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินนั้น 

การแกไขหลักเกณฑการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

การแกไขความตองการดานพืช  โปรแกรม Agzone มีสวนที่ใหผูใชแกไขขอมูลความ
ตองการของพืช เพ่ือใชในการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพในกรณีที่มีผลงานวิจัยใหมที่
จะตองปรับปรุงตาราง LUR ใหทันสมัยและถูกตองกวาที่ปรากฏในเอกสารวิชาการของกรมฯ 

การแกไขเง่ือนไขระยะทางจากถนนและโรงงาน  เม่ือมีการประเมินคุณภาพที่ดินตามการ
แกไขของผูใช ผูใชสามารถแกไขเงื่อนไขระยะทางจากถนนและโรงงานในการกําหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจได 

การแกไขลําดับความสําคัญและเปาหมายการผลิต  ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับ
ความสําคัญและพื้นที่เปาหมายการผลิต เม่ือมีความเปลี่ยนแปลงในดานความตองการผลผลิตของ
พืชบางชนิด เชน การเปลี่ยนแปลงดานการตลาด ทําใหเน้ือที่เปาหมายของการผลิตและลําดับ
ความสําคัญของพืชใดพืชหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
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ระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone version 1.0) ไดรับการออกแบบ

ใหผูใชสามารถเลือกแสดงเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและแกไขวิธีการ ตลอดจน
เงื่อนไขการกําหนดเขตความเหมาะสมเชิงกายภาพ เขตเกษตรเศรษฐกิจ และวิเคราะหเขตที่
เหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวน 12 ประเภท โดยผานเมนูเรียกใชเปนภาษาไทยภายใต
โปรแกรม ArcView 3.1 หรือสูงกวา 

ความตองการของระบบ AgZone 
ระบบเรียกใชฯ จะทํางานไดจําเปนตองมีส่ิงประกอบดานฮารดแวรและซอฟตแวรดังน้ี 
• ระบบปฏิบัติการ Windows 98/2000 ภาษาไทย 
• เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการใชโปรแกรม ArcView GIS ver. 3.1 หรือ

สูงกวา พรอมโปรแกรม ArcView และโปรแกรม Acrobat Reader 
• เน้ือที่บนฮารดดิสก 5 กิกะไบต 

การติดตั้งระบบ AgZone 
ระบบไดรับการออกแบบใหผูใชงานจากฮารดดิสก ดังน้ันกอนการใชงานผูใชจะตองปฏิบัติ

ดังน้ี (รูปที่ 1-2) 
1. เปดหนาตาง Command DOS เพ่ือเขาสู DOS-Mode 
2. ยายตําแหนงการทํางานไปยังฮารดดิสกที่ตองการ 
3. สรางไดเรกทอรี่ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และเขาไปในไดเรกทอรี่ 
4. นําแผน CD แผนที่ 1 ใสลงใน CD-ROM Drive 
5. ในหนาตาง Command DOS พิมพคําส่ัง CD:\agzsetup โดย CD: หมายถึงไดรฟที่

ระบุตําแหนง CD  ระบบจะทําการคัดลอกไฟลขอมูลจากแผน CD ลงไปยังฮารดดิสก 
6. เม่ือระบบคัดลอกเสร็จ  DOS จะแสดงผลการรอรับคําส่ังตอไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 

และ 5 จนครบทุกแผน CD ตามลําดับ 
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1.    C:\>_ 
2.    C:\>d: 
3.    D:\>md Agzone 
       D:\>cd Agzone 
4.    D:\Agzone>_ 
5.    D:\Agzone>e:\agzsetup 
6.    D:\Agzone>_ 

รูปที่ 1-2  ตัวอยางคําสั่งสําหรับติดตั้งโปรแกรม AgZone 

การใชงานระบบ AgZone 
โปรแกรม AgZone รุน 1.0 (รูปที่ 1-3) มีระบบการโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย โดยมี

เมนูหลักซึ่งประกอบดวยเมนูยอยดังน้ี 
 เลือกขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

 เลือกพื้นที่เปาหมาย 
 แสดงขอมูลเชงิพ้ืนที่อางอิง 
 ออกจากระบบ 

 ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
 กําหนดชนิดพืช 
 แสดงความตองการดานพชื 
 แสดงระดับคณุภาพที่ดิน 
 แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดิน 

 เขตเกษตรเศรษฐกิจ 
 แสดงเขตความเหมาะสมเฉพาะพืช 
 แสดงเขตพืชเศรษฐกจิทั้งหมด 

 แกไข 
 แกไขความตองการดานพืช 
 แกไขหลักเกณฑกําหนดเขตเศรษฐกจิ 
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 สรางแผนที ่
 ขนาด A3 
 ขนาด A1 
 ขนาด A0 

 เครื่องมือ 
 จัดเก็บพื้นที่ศกึษา 

 ชวยเหลือ 

 
 

รูปที่ 1-3  โปรแกรม AgZone และเมนูหลักของโปรแกรม 
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 เมนูเลือกขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
ผูใชเริ่มทํางานดวยการเลือกพื้นที่เปาหมายที่ตองการแสดงผลการกําหนดเขตเกษตร

เศรษฐกิจโดยการเลือกจากเมนู เลือกพื้นที่เปาหมาย  เลือกพื้นที่เปาหมาย ในระดับภาคหรือระดับ
จังหวัด (รูปที่ 1-4) เม่ือเลือกพื้นที่เปาหมายแลว โปรแกรมจะดําเนินการคนหาหนวยแผนที่ดินและ
แสดงเปนแผนที่บนหนาจอ 

 
รูปที่ 1-4  การเลือกพื้นที่ในการกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ในเมนู เลือกพื้นที่เปาหมาย  แสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่อางอิง (รูปที่ 1-5) ใชในการเรียกแสดง
ขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นๆ ที่จัดเก็บไวในระบบ หากขอมูลเชิงพ้ืนที่อื่นถูกเรียกแสดงกอนเลือกชนิดพืช 
ชั้นขอมูลนั้นจะถูกนําไปแสดงในทุกการแสดงผลรายพืช 

 
รูปที่ 1-5  การเลือกขอมูลเชิงพื้นที่อางอิง 
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เมนูความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
ดินในแตละหนวยแผนที่ดินหนึ่งๆ สามารถนําไปใชประโยชนในการปลูกพืชชนิดใดก็ได 

ดังน้ันผูใชจะตองเลือกชนิดพืชหลักที่ตองการประเมินโดยการเลือกเมนู ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
 กําหนดชนิดพืช แลวเลือกชนิดพืชตามรายการที่มีอยู ตัวอยางผลหนาจอจากการกําหนดชนิด

พืชแสดงดังรูปที่ 1-6 

 
รูปที่ 1-6  การกําหนดชนิดพืช 

สําหรับเมนู ความเหมาะสมเชิงกายภาพ  แสดงความตองการดานพืช เปนการเลือก
แสดงผลความตองการดานพืชแตละชนิด ตัวอยางจากการใชเมนูดังกลาวนี้แสดงดังรูปที่ 1-7 

 
รูปที่ 1-7  การเลือกขอมูลแสดงผลความตองการดานพืช 
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 ผูใชสามารถเลือกแสดงระดับคุณภาพที่ดินของแตละ LMU สําหรับพืชที่ผูใชเลือกไดโดย
เมนู ความเหมาะสมเชิงกายภาพ  แสดงระดับคุณภาพที่ดิน ผูใชสามารถเลือกแสดงคุณภาพที่ดิน
ตามรายการบนหนาจอภาพ (รูปที่ 1-8) การเลือกแสดงผลอาจทําไดมากกวาหนึง่รายการโดยการ
กดปุม Shift  บนแปนพิมพคางไวในขณะที่เลือกรายการที่ตองการ โปรแกรมจะแสดงผลการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของที่ดินและ LUR แลวแสดงระดับคุณภาพที่ดินวาบริเวณใดเหมาะสมที่สุด 
เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสม  ไมคอยเหมาะสม  และไมเหมาะสม 

 
รูปที่ 1-8  การเลือกคุณภาพที่ดินและแสดงผล 

ผูใชสามารถเรียกแสดงแผนที่ระดับความเหมาะสมของที่ดินโดยการเลือกเมนู ความ
เหมาะสมเชิงกายภาพ  แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดิน โปรแกรมจะแสดงระดับความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดินเพื่อการปลูกพืชที่เลือกอยูปจจุบัน โดยการเปรียบเทียบคุณภาพที่ดินของแต
ละหนวยแผนที่ที่เปนขอจํากัดที่สุด แลวแสดงผลเปนความเหมาะสมของหนวยแผนที่ดินดังรูปที่ 1-9 

 
รูปที่ 1-9  แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
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เมนูเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
การแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืชทําไดโดยการเลือกเมนู เขตเกษตรเศรษฐกิจ  

แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลระดับความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจของพืชที่เลือกไวปจจุบัน ซึ่งไดจากการวิเคราะหระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพกับ
ปจจัยความเหมาะสมในแงเศรษฐกิจ ตัวอยางผลการแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจแสดงดังรูปที่ 1-10 

ในการผลิตเพื่อการแขงขัน จะตองมีการเปรียบเทียบแตละหนวยแผนที่ดินวามีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในหนวยแผนที่น้ัน เมนู เขตเกษตรเศรษฐกิจ  
แสดงเขตพืชเศรษฐกิจทั้งหมด จะแสดงผลการประเมินเขตเกษตรเศรษฐกิจของพืชหลักทั้ง 12 ชนิด
ตามลําดับความสําคัญและขนาดพื้นที่เปาหมายตามคาตั้งตน (default) ตามรายงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ไมระบุป) และกรมสงเสริมการเกษตร (2537)  ดังรูปที่ 1-11 

 
รูปที่ 1-10  แสดงผลเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช 

 
รูปที่ 1-11  แสดงผลเขตเกษตรเศรษฐกิจทุกพืช 
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 เมนูแกไข 
เม่ือมีการศึกษาความตองการของพืชและตองการปรับปรุงตารางใหมีความทันสมัยและ

ถูกตอง โปรแกรม Agzone อนุญาตใหผูใชสามารถแกไขระดับความตองการไดจากเมนู แกไข  
แกไขความตองการดานพืช  ผูใชสามารถกําหนดคุณภาพที่ดิน ระดับความตองการ และระดับคา
คุณสมบัติที่ดินที่ตองการประเมินโดยอาศัยกรอบโตตอบที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอภาพ 

ภายในกรอบโตตอบจะมีทางเลือกใหผูใชเลือกประเมินตามเอกสารวิชาการฉบับ 453 ซึ่ง
เปนคาตั้งตนของโปรแกรมหรือเลือกประเมินตามการแกไขของผูใช เม่ือมีการเลือกที่จะแกไขความ
ตองการ รายการคุณภาพที่ดินที่ปรากฏอยูในกรอบรายการดานขวาจะถูกนําไปจัดเรียงไวในกรอบ
รายการดานซาย (รูปที่ 1-12)  ผูใชสามารถเลือกคุณภาพที่ดินที่ตองการประเมิน แลวกดปุม > 
เพ่ือระบุคุณภาพที่ดินที่ตองการใหปรากฏในกรอบรายการดานขวา หรือตัดรายการที่ไมตองการ
ประเมินจากกรอบรายการดานขวาโดยเลือกรายการแลวกดปุม < ผูใชสามารถเลือกคุณภาพที่ดิน
ที่ตองการประเมินทั้งหมดหรือตัดรายการที่เลือกทั้งหมดจากปุม >> หรือ << ตามลําดับ (รูปที่ 
1-12) 

 
รูปที่ 1-12  หนาตางการประเมินคุณภาพที่ดินตามการแกไขของผูใช 

คุณภาพที่ดินแตละชนิดสามารถเรียกดูและแกไขระดับความตองการดานพืช โดยการ
เลือกคุณภาพที่ดินในการรายการดานขวา แลวกดปุม เรียกดู/แกไขความตองการของพืช  กรอบ
โตตอบจะแสดงระดับความตองการของพืชที่เลือกปจจุบันตามเอกสารวิชาการฉบับที่ 453 หาก
ตองการแกไขระดับที่เปนขอจํากัด ใหกดปุม แกไขระดับที่เปนขอจํากัด กรอบโตตอบจะแสดงสวน
การรับขอมูลที่ผูใชสามารถกําหนดระดับขอจํากัดไดตามความตองการ  ในกรณีที่ชั้นความเหมาะสม
ไมมีระดับที่เปนขอจํากัด ผูใชจะตองระบุคาพิกัดบนและพิกัดลางใหมีคาเทากันเพื่อแสดงวาเปน
ชั้นความเหมาะสมที่ไมมีระดับที่เปนขอจํากัด เม่ือกดปุม ตกลง โปรแกรมจะทําการจัดเก็บเปน
ฐานขอมูล LUR ตามการแกไขของผูใชไวในฐานขอมูล (รูปที่ 1-13) 
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รูปที่ 1-13  หนาตางการแกไขความตองการดานพืช เชน การกรอนของดิน 

ในการประเมินตามการแกไขของผูใช โปรแกรมสามารถใหผูใชกาํหนดคาคุณสมบัติที่ดิน
ที่จะนํามาใชในการประเมินดวยคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุดได เม่ือกดปุม ตกลง โปรแกรมจะ
ทําการวิเคราะหคุณภาพที่ดิน ความเหมาะสมเชิงกายภาพ และความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
เฉพาะพืชใหม ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถเลือกแสดงไดตามขั้นตอนขางตน 

เม่ือมีความตองการเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญหรือขนาดพื้นที่เปาหมายการในผลิต 
ผูใชสามารถเลือกเมนู แกไข  หลักเกณฑกําหนดเขตเศรษฐกิจ ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการที่จะใช
เวลานานในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ันโปรแกรมจะแสดงคําเตือนแตจะอนุญาตใหทําการ
กําหนดคาเพื่อการวิเคราะหเขตเกษตรเศรษฐกิจของทุกพืชตอไปได (รูปที่ 1-14) 

 

รูปที่ 1-14  การกําหนดลําดับความสําคัญและขนาดพื้นที่สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เมนูเครื่องมือ 
เมนู เครื่องมือ  จัดเก็บพ้ืนที่ศึกษา เปนสวนที่อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือก

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาตามความตองการเพื่อทําการจัดเก็บผลการวิเคราะหในพื้นที่ที่สนใจ โปรแกรม
จะทําการตัดขอมูลที่ผูใชเลือกตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา แลวจัดเก็บในรูป shapefile เพ่ือผูใช
สามารถนําไปวิเคราะหหรือสรางแผนที่ตามการศึกษาในแตละกรณี (รูปที่ 1-15) 
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รูปที่ 1-15  การจัดเก็บพื้นที่ศึกษาตามความตองการของผูใช 

เมนูสรางแผนที่ 
เมนู สรางแผนที่ เปนเมนูที่ใหผูใชสรางแผนที่จากขอมูลที่แสดงอยูบนหนาจอแผนที่ โดย

ออกแบบเพื่อใหแผนที่ที่จะจัดพิมพมีรูปแบบเดียวกัน โปรแกรมจะทําการจัดองคประกอบของแผนที่ 
คําอธิบายแผนที่ และเตรียมการจัดพิมพตามขนาดที่ผูใชกําหนด (รูปที่ 1-16) 

 
รูปที่ 1-16  ตัวอยางแผนที่ที่จัดพิมพ 

เมนูชวยเหลือ 
เมนู ชวยเหลือ เปนสวนคําอธิบายการใชงานของระบบในรูปแบบของไฟล HTML ระบบจะ

ทําการเรียกโปรแกรม Acrobat Reader เพ่ือทําการแสดงผลโดยแยกออกจากระบบ ทําใหผูใช
สามารถทํางานพรอมกันไดโดยไมมีผลซึ่งกันและกัน (รูปที่ 1-17) 



18   รายงานฉบบัสมบูรณ : โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 3 

 
รูปที่ 1-17  ตัวอยางโปรแกรมชวยเหลือ 

การออกจากระบบ 
ผูใชสามารถออกจากระบบไดจากเมนู  เลือกขอมูลเชิงพ้ืนที่    ออกจากระบบ  ระบบจะ

จัดการหนวยความจําและออกจากระบบโดยไมมีการบันทึกขอมูลที่แสดงผลอยู 

สรุป 
โปรแกรม AgZone รุน 1.0  ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนการประเมินความ

เหมาะสมทางกายภาพของที่ดินและกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ประเภทตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โปรแกรมนี้มีความยืดหยุนพอที่จะใหผูใชแกไขความตองการ
ของพืช (Land Use Requirement)  กําหนดจํานวนพื้นที่เปาหมายของแตละพืช รวมทั้งลําดับ
ความสําคัญของแตละพืชที่จะกําหนดเขตการปลูก  ดังน้ันจึงเปนประโยชนตองานปรับปรุงความ
ตองการของพืชเพื่อใหผลการประมินความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินสอดคลองกับความ
เปนจริง  เน่ืองจากผูใชสามารถแสดงผลการทดสอบการประเมินในรูปของแผนที่ตามความพอใจ 
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ภาคผนวก  

 คําอธิบายฐานขอมูล  
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ตารางที่ 1-1 รายละเอียดชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดิน 

ชื่อ SHAPEFILE  ZMUxxx* 

ประเภท FEATURE Polygon 

คําอธิบายชั้นของขอมูล หนวยแผนที่ดินทีใ่ชในการประเมินคุณภาพที่ดิน 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ ZMUxxx.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

AREA N, 12, 3 พื้นที่ของแตละหนวย 
PRV_ID N, 11, 0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
LU_ID N, 11, 0 หมายเลขกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
SOIL_ID N, 6, 0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MU_ID N, 12, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 

หมายเหตุ  *  คือหมายเลขรหัสช้ันขอมูล (ดูรายละเอียดไดที่ภาคผนวกตารางที่ 4-2) 
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ตารางที่ 1-2  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกขาว 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- -- 2-5 >5 
เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- sil, l, scl ls, sl s, si -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 
ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60% (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 25-50 <25 -- 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- -- <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)       
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- 2-4 4-8 8-12 >12 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- mw wd, sex, ex  
นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- -- 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,200 960 720 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- 4.0-4.5 <4.0 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity) 
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- -- >8.5 -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm) 
(acid sulfate layer) 

j -- -- Jarosite 
<100 cm และ 

pH 4.5-4.0 

Jarosite 
<100 cm และ 

pH <4.0 

-- 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- -- -- -- 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- 20-40 >40 -- 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)               
(temperature) 

h 22-30 31-33 
20-21 

34-35 
18-19 

>35 
<18 

-- 

หมายเหตุ  ถาพบ jarosite อยูต้ืนกวา 100 cm ใหไปพิจารณาตัว j แทนตัว a และ ใช field pH เฉลี่ย 0-25 cm 
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ตารางที่ 1-3  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกออย 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 5-12 12-20 >20 

เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- -- s, ls -- -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- -- <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- 2-4 4-6 6-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- -- ex, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,200 960 720 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- -- <4.0 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- -- >8.5 -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                     
(temperature) 

h 24-27 28-31 
19-23 

32-35 
15-18 

>35 
<15 

-- 
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ตารางที่ 1-4  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกขาวโพด 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 5-12 12-20 >20 

เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- -- sl s, ls -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60% (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 25-50 15-25 <15 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)       
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- -- 2-4 4-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- spd sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา               
(risk of moisture shortage) 

m -- เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity) 
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- -- >8.5 -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm) 
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- >40 -- 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)              
(temperature) 

h 23-25 26-31 
20-23 

32-35 
16-19 

>35 
<16 

-- 

หมายเหตุ  ยกเวนพวก Mollisols  ถาพบ gravels ระหวางความลึก 25-50 cm ไมถือเปนขอจํากัด 



 26   รายงานฉบบัสมบูรณ : โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 3 

 
ตารางที่ 1-5  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกถ่ัวเหลือง 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 5-12 12-20 >20 

เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- -- sl s, ls -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 25-50 15-25 <15 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- 2-4 4-6 6-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- sex spd ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา                    
(risk of moisture shortage) 

m -- เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- >8.0 -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- >40 -- 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                 
(temperature) 

h 21-30 31-32 
18-20 

33-35 
13-17 

>35 
<13 

-- 
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ตารางที่ 1-6  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกมันสําปะหลัง 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 5-12 12-20 >20 

เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- -- s, ls -- -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 25-50 15-25 <15 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- -- 2-4 4-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- sex spd ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา                    
(risk of moisture shortage) 

m -- -- ปานกลาง รุนแรง -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- -- >8.0 -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                
(temperature) 

h 22-30 31-33 
20-21 

34-35 
18-19 

>35 
<18 

-- 
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ตารางที่ 1-7  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกสับปะรด 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 5-12 12-35 >35 

เน้ือดิน (texture) เฉลี่ย 0-25 cm s -- -- -- -- -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- -- -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- -- 15-25 <15 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- <25 -- -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- 0.1-2 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-25 cm  

x -- -- 2-3 3-4 >4 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- spd ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,200 960 720 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-25 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
เฉลี่ย 0-25 cm 

a -- -- -- <4.0 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
เฉลี่ย 0-25 cm 

k -- -- -- 7.1-8.0 >8.0 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- <50 -- -- 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- 40-100 >100 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                 
(temperature) 

h 22-26 27-30 
20-21 

31-32 
15-19 

>32 
<15 

-- 
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ตารางที่ 1-8  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกปาลมนํ้ามัน 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- -- 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- -- sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- -- <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-6 >6 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 2,000 1,600 1,200 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- <4.0 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 7.1-8.5 >8.5 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 <50 -- 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- >40 -- 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                
(temperature) 

h 24-28 29-32 
22-23 

33-34 
20-21 

>34 
<20 

-- 

หมายเหตุ  ปาลมนํ้ามันสามารถปลูกไดที่ระดับความสูงไมเกิน 500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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ตารางที่ 1-9  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกยางพารา 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- -- 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- -- sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- <50 -- -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- spd sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,350 1,080 810 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- 6.1-7.0 -- <4.0 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 7.1-8.0 >8.0 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 100-150 50-100 <50 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                
(temperature) 

h 26-28 29-34 
23-25 

-- 
20-22 

>34 
<20 

-- 

หมายเหตุ  ยางพาราสามารถปลูกไดที่ระดับความสูงไมเกิน 500-600 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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ตารางที่ 1-10  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- -- 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- col sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-6 >6 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- sex, spd ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,800 1,440 1,080 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- >8.0 -- 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- >40 -- 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                 
(temperature) 

h 22-27 28-30 
17-21 

31-32 
15-16 

>32 
<15 

-- 

หมายเหตุ  กาแฟพันธุโรบัสตาสามารถปลูกไดที่ระดับความสูงไมเกิน 800 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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ตารางที่ 1-11  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกสม 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 12-20 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- col sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- -- 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- -- <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-8 >8 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- spd, sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,250 970 725 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- <4.0 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 7.5-8.5 >8.5 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- -- 50-100 <50 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                   
(temperature) 

h 25-30 31-33 
18-24 

34-35 
13-17 

>35 
<13 

-- 

 



 การพัฒนาระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone 1.0)   33

 
ตารางที่ 1-12  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกทุเรียน 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 12-20 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- col sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-3 3-4 >4 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- spd, sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 2,000 1,600 1,200 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- 4.0-4.5 <4.0 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 8.1-8.5 >8.5 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                   
(temperature) 

h 20-28 29-30 
18-19 

31-32 
-- 

>32 
<18 

-- 
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ตารางที่ 1-13  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกลําไย 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- 12-20 20-35 >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- col sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-6 >6 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- spd sex ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,200 960 720 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 8.1-8.5 >8.5 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                   
(temperature) 

h 20-25 26-30 
16-19 

31-35 
13-15 

>35 
<13 

-- 
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ตารางที่ 1-14  แสดงขอจํากัด (limitation) ของดินแตละชั้นความเหมาะสมที่นํามาใชปลูกกาแฟพันธุอะราบิกา 
 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชนิดของขอจํากัด สัญลักษณ 

1 2 3 4 5 
สภาพพื้นที่ (%) (topography) t -- -- -- -- >35 

ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) s -- -- col sandy -- 

ชั้นชะลางอยางรุนแรง  (albic horizon)  b -- -- -- albic -- 

ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือพบกอนกรวด 
>60%  (cm) (consolidated layer) 

c -- -- 50-100 25-50 <25 

ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (cm) 
(gravel 35-60%) 

g -- -- 25-50 <25 -- 

หินพื้นโผล (% ของพื้นที่) (rockiness) r -- -- 2-10 10-50 >50 

ความเค็มของดิน (dS/m) (salinity)              
เฉลี่ย 0-100 cm  

x -- -- 2-4 4-6 >6 

การระบายน้ําของดิน (drainage) d -- -- -- sex, spd ex, pd, vpd  

นํ้าแชขัง (water logging) w -- -- -- -- แชขัง 

ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (mm)    
(moisture availability) 

m -- 1,000 800 600 -- 

ความอุดมสมบูรณ (nutrient status)          
เฉลี่ย 0-50 cm 

n -- ต่ํา -- -- -- 

ความเปนกรดของดิน (pH) (acidity)         
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

a -- -- -- <4.5 -- 

ความเปนดางของดิน (pH) (alkalinity)        
ชั้นใดชั้นหนึ่งระหวาง 0-100 cm 

k -- -- -- 8.1-8.5 >8.5 

ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  
(acid sulfate layer) 

j -- -- 50-100 25-50 <25 

การกรอนของดิน (erosion) e -- -- ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (cm) 
(organic soil material) 

o -- -- -- -- >40 

ระบอบอุณหภูมิ (๐C)                   
(temperature) 

h 18-22 23-27 
13-17 

28-31 
5-12 

>31 
<5 

-- 

หมายเหตุ  กาแฟพันธุอะราบิกาสามารถปลูกไดที่ระดับความสูงเกิน 500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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ตารางที่ 1-15  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินตามชั้นดิน 

ชื่อตารางประกอบ  TSGLYR.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล คําอธิบายคุณสมบัติของกลุมชุดดินตามชั้นดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 
SGRP_ID   N, 6, 0   หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
HOR_SYMB  C, 5, 0   สัญลักษณช้ันดิน 
TXTURE    C, 10, 0  เน้ือดิน 
ALBLIC    N, 3, 0   ช้ันดินที่มีการชะลางรุนแรง 
MN_SALT   N, 6, 2   ความเค็มของดิน (dS/m)  คาต่ําสุด 
AV_SALT   N, 6, 2   ความเค็มของดิน (dS/m)  คาเฉลี่ย 
MX_SALT   N, 6, 2   ความเค็มของดิน (dS/m)  คาสูงสุด 
MN_OM     N, 6, 1   ปริมาณอินทรียวตัถุ (%)  คาต่ําสุด 
AV_OM     N, 6, 1   ปริมาณอินทรียวตัถุ (%)  คาเฉลี่ย 
MX_OM     N, 6, 1   ปริมาณอินทรียวตัถุ (%)  คาสูงสุด 
MN_BS     N, 6, 2   เปอรเซ็นต Base Saturation (%)  คาต่ําสุด 
AV_BS     N, 6, 2   เปอรเซ็นต Base Saturation (%)  คาเฉลี่ย 
MX_BS     N, 6, 2   เปอรเซ็นต Base Saturation (%)  คาสูงสุด 
MN_CEC N, 7, 2   คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม)  คาต่ําสุด 
AV_CEC N, 7, 2   คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม)  คาเฉลี่ย 
MX_CEC  N, 7, 2   คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม)  คาสูงสุด 
MN_P  N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ P (ppm)  คาต่ําสุด 
AV_P  N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ P (ppm)  คาเฉลี่ย 
MX_P N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ P (ppm)  คาสูงสุด 
MN_K N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ K (ppm)  คาต่ําสุด 
AV_K N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ K (ppm)  คาเฉลี่ย 
MX_K N, 7, 2   ความเปนประโยชนของ K (ppm)  คาสูงสุด 
MN_PH N, 5, 2   pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาต่ําสุด 
AV_PH N, 5, 2   pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาเฉลี่ย 
MX_PH N, 5, 2   pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาสูงสุด 
FERTZ N, 5, 0   ระดับความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 
PARTICLE  C, 10, 0  ช้ันอนุภาคดิน 
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ตารางที่ 1-15 (ตอ) รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินตามชั้นดิน 

คําอธิบายรหสัของบาง Item :  
HOR_SYMB :  สัญลักษณช้ันดิน 

Top = ช้ันดินบน 
Sub = ช้ันดินลาง 

TXTURE :  เน้ือดิน 
s = ดินทราย 
sl = ดินรวนปนทราย 
sc = ดินเหนียวปนทราย 
scl = ดินรวนเหนียวปนทราย 
l = ดินรวน 
ls = ดินทรายปนดินรวน 
si = ดินทรายแปง 
sil = ดินรวนปนทรายแปง 
sic = ดินเหนียวปนทรายแปง 
sicl = ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
c = ดินเหนียว 
cl = ดินรวนปนดินเหนียว 
sg = ดินคอนขางเปนกรด 
ga = ดินกรวด 
gr = กรวด 
vg = ดินมีกรวดมาก 
org = ดินอินทรีย 
na = ไมแนนอนหรือไมมีขอมูล 

ALBLIC :  ช้ันดินที่มีการชะลางรุนแรง 
0 = ไมมีช้ันการชะลางรุนแรง 
1 = มีช้ันการชะลางรุนแรง 

FERTZ :  ระดับความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 
1 = ตํ่า 
2 = ปานกลาง 
3 = สูง 

PARTICLE :  ช้ันอนุภาคดิน 
s = พวกดินทราย 
col = พวกดินรวนหยาบ 
fl = พวกดินรวนละเอียด 
cosi = พวกดินทรายแปงหยาบ 
fsi = พวกดินทรายแปงละเอียด 
f = พวกดินเหนียว 
vf = พวกดินเหนียวจัด 
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ตารางที่ 1-16  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินตามหนวยดิน 

ชื่อตารางประกอบ  UNIT.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล คําอธิบายคุณสมบัติของกลุมชุดดินตามหนวยดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

SGRP_ID N, 6, 0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MN_CONSD N, 3, 0 ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (cm)  คาต่ําสุด 

AV_CONSD N, 3, 0 ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (cm)  คาเฉลี่ย 

MX_CONSD N, 3, 0 ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (cm)  คาสูงสุด 

MN_GRVDEP N, 3, 0 ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60%  คาต่ําสุด 

AV_GRVDEP N, 3, 0 ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60%  คาเฉลี่ย 

MX_GRVDEP N, 3, 0 ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60%  คาสูงสุด 

MN_ROCK N, 5, 1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่)  คาต่ําสุด 

AV_ROCK N, 5, 1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่)  คาเฉลีย่ 

MX_ROCK N, 5, 1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่)  คาสูงสุด 
WATERLOG N, 3, 0 การมีนํ้าแชขัง 

MN_SULF N, 4, 0 ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  คาต่ําสุด 

AV_SULF N, 4, 0 ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm) คาเฉลี่ย 

MX_SULF N, 4, 0 ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (cm)  คาสูงสุด 

MN_OMDEP N, 5, 2 ความหนาของชั้นดินอินทรีย (cm)  คาต่ําสุด 

AV_OMDEP N, 5, 2 ความหนาของชั้นดินอินทรีย (cm)  คาเฉลี่ย 

MX_OMDEP N, 5, 2 ความหนาของชั้นดินอินทรีย (cm)  คาสูงสุด 

EROSION N, 3, 0 ช้ันการกรอนของดิน 

DRAINAGE C, 4, 0 ช้ันการระบายน้ํา 

MN_SLOPE N, 5, 1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%)  คาต่ําสุด 
AV_SLOPE N, 5, 1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%)  คาเฉลี่ย 

MX_SLOPE N, 5, 1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%)  คาสูงสุด 

คําอธิบายรหสัของบาง Item :  

WATERLOG :  การมีนํ้าแชขัง 
0 = ไมมีนํ้าแชขัง 
1 = มีนํ้าแชขัง 
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ตารางที่ 1-16 (ตอ) รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินตามหนวยดิน 

EROSION :  ช้ันการกรอนของดิน 
1 = ไมมีการกรอน 
2 = กรอนเล็กนอย 
3 = กรอนปานกลาง 
4 = กรอนรุนแรง 
5 = กรอนรุนแรงมาก 

DRAINAGE :  ช้ันการระบายน้ํา 
vpd = ระบายน้ําเลวมาก (very poorly drained) 
pd = ระบายน้ําเลว (poorly drained) 
spd = ระบายน้ําคอนขางเลว (somewhat poorly/imperfectly drained) 
mw = ระบายน้ําคอนขางดีปานกลาง (moderately well drained) 
wd = ระบายน้ําดี (well drained) 
sex = ระบายน้ําคอนขางมาก (somewhat excessively drained) 
ex = ระบายน้ํามากเกินไป (excessively drained) 
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ตารางที่ 1-17  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินดานระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืช 

ชื่อตารางประกอบ MOISTURE.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล คุณสมบัติดานความเปนประโยชนของน้ําตอพืชของหนวยแผนที่ดิน 
แหลงขอมูล การวิเคราะหเชิงซอนทับระหวางหนวยแผนที่ดินกับขอมลูเชิงพื้นที่ความเปนประโยชน

ของน้ําตอพืช, ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ และการใชประโยชนที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
RISK_JAN N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนมกราคม 
RISK_FEB N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนกมุภาพันธ 
RISK_MAR N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนมีนาคม 
RISK_APR N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนเมษายน 
RISK_MAY N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนพฤษภาคม 
RISK_JUN N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนมิถุนายน 
RISK_JUL N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนกรกฎาคม 
RISK_AUG N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนสิงหาคม 
RISK_SEP N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนกันยายน 
RISK_OCT N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนตุลาคม 
RISK_NOV N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนพฤศจิกายน 
RISK_DEC N, 1, 0 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไรในเดือนธันวาคม 
ANNMEAN N, 8, 0 ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งป 
EFF_RICE N, 3, 0 ปริมาณน้ําฝนที่เปนประโยชนในฤดูทํานาป 
IRRIGATION N, 1, 0 นํ้าชลประทาน 

(1 = อาศัยน้ําชลประทาน, 0 = ไมมีนํ้าชลประทาน) 
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ตารางที่ 1-18  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินดานอุณหภูม ิ

ชื่อตารางประกอบ TEMPERATURE.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล คุณสมบัติดานอุณหภูมิ (หนวย : ๐ C) 

แหลงขอมูล การวิเคราะหเชิงซอนทับระหวางหนวยแผนที่ดินกับขอมูลเชิงพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดอืน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
TP_JAN N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนมกราคม 
TP_FEB N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนกุมภาพันธ 
TP_MAR N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนมีนาคม 
TP_APR N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนเมษายน 
TP_MAY N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนพฤษภาคม 
TP_JUN N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนมิถุนายน 
TP_JUL N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนกรกฎาคม 
TP_AUG N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนสิงหาคม 
TP_SEP N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนกันยายน 
TP_OCT N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนตุลาคม 
TP_NOV N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนพฤศจิกายน 
TP_DEC N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยเดอืนธันวาคม 
TP_ALL N, 8, 2 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 
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ตารางที่ 1-19  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติหนวยแผนที่ดินดานภูมิประเทศ 

ชื่อตารางประกอบ ELEVATION.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
แหลงขอมูล การวิเคราะหซอนทับระหวางหนวยแผนที่ดินกับแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
ELEVATION N, 3, 0 ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (m) 

 

ตารางที่ 1-20  รายละเอียดฐานขอมูลคําอธิบายการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตารางประกอบ LUCODE.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดินและการจัดกลุมตามชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

LU_ID N, 11, 0 หมายเลขกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LUCODE C, 20, 0 สัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LUT_TH C, 100, 0 คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน (ภาษาไทย) 
LUT_EN C, 100, 0 คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 

CROP C, 8, 0 สัญลักษณกลุมการใชประโยชนที่ดิน 

 

ตารางที่ 1-21  รายละเอียดฐานขอมูลระยะทางจากโรงงาน 

ชื่อตารางประกอบ DIS_CANE, DIS_LONGAN, DIS_PALM, DIS_PINEAPPLE, DIS_RUBBER.DBF 
คําอธิบายชั้นของขอมูล ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงโรงงานที่ใกลที่สุด 
แหลงขอมูล การวิเคราะหเชิงพื้นที่จากชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินและตําแหนงโรงงาน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 12, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที ่
DISTANCE N, 12, 3 ระยะทางที่ส้ันที่สุดระหวางจุดก่ึงกลางของหนวยแผนที่ดินกับ

ตําแหนงโรงงาน (m) 
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ตารางที่ 1-22  รายละเอียดฐานขอมูลระยะทางจากถนน 

ชื่อตารางประกอบ DIS_ROAD.DBF  
คําอธิบายชั้นของขอมูล ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงถนนที่ใกลที่สุด 
แหลงขอมูล การวิเคราะหเชิงพื้นที่จากชั้นขอมูลหนวยแผนที่ดินและเสนถนน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 12, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที ่
DISROAD N, 12, 3 ระยะทางที่ส้ันที่สุดระหวางจุดก่ึงกลางของหนวยแผนที่ดิน

กับเสนถนน (m) 
 

ตารางที่ 1-23  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (สภาพความลาดชันของพื้นที่) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_T.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานสภาพความลาดชันของพื้นที่ (หนวย : เปอรเซ็นตความลาดชัน) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-24  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (เน้ือดิน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_S.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชแตละเนื้อดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 
RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
SOIL C, 6 เน้ือดิน 
 

ตารางที่ 1-25  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ช้ันอนุภาคดิน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_SS.DBF 
คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชแตละชั้นอนุภาคดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
PARTICLE C, 8 ช้ันอนุภาคดิน 
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ตารางที่ 1-26  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ช้ันชะลางรุนแรง) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_B.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานชั้นชะลางรุนแรง 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CANE C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-27 รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือกอนกรวด) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_C.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือกอนกรวด (หนวย : cm) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE  N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE  N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE  N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN  N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA  N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบสัตา 
ORANGE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-28  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความลึกที่พบกอนกรวด 35-60%) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_G.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% (หนวย : cm) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบสัตา 
ORANGE N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 4, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-29  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (หินพื้นโผล) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_R.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานหินพื้นโผล (หนวย : เปอรเซ็นตของพื้นที่) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-30  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความเค็มของดิน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_X.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความเค็มของดิน (หนวย : dS/m) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA  N, 4, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-31  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (การระบายน้ําของดิน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_D.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานการระบายน้ําของดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CANE C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
DRAIN C, 5 ช้ันการระบายน้ํา 
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ตารางที่ 1-32  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (การมีนํ้าแชขัง) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_W.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานการมีนํ้าแชขัง 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CANE C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
 

ตารางที่ 1-33  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไร) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_M.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชไร 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
RISK C, 10 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืช 
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ตารางที่ 1-34  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_MM.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืชในชวงฤดูปลูก (หนวย : mm) 
แหลงขอมูล คูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกจิฉบับที่ 2  กองวางแผนการใชที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
PINEAPPLE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
LEVEL C, 10 ระดับความเปนประโยชนของน้ําตอพืช 
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ตารางที่ 1-35  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความอุดมสมบูรณดิน) 

ชื่อตารางประกอบ  LUR_N.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความอุดมสมบูรณดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CANE  C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
LEVEL C, 10 ระดับความอุดมสมบูรณดิน 
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ตารางที่ 1-36  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความเปนกรดของดิน) 

ชื่อตารางประกอบ  LUR_A.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความเปนกรดของดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบสัตา 
ORANGE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-37  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความเปนดางของดิน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_K.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความเปนดางของดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER  N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-38  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_J.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (หนวย : cm) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 5, 0 คาพิกัดบนที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-39  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (การกรอนของดิน) 

ชื่อตารางประกอบ  LUR_E.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานการกรอนของดิน 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาว 
CANE  C, 5 ระดับความเหมาะสมของออย 
MAIZE  C, 5 ระดับความเหมาะสมของขาวโพด 
SOYBEAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของถั่วเหลือง 
CASSAVA C, 5 ระดับความเหมาะสมของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE  C, 5 ระดับความเหมาะสมของสับปะรด 
OILPALM C, 5 ระดับความเหมาะสมของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER C, 5 ระดับความเหมาะสมของยางพารา 
ROBUSTA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE C, 5 ระดับความเหมาะสมของสม 
DURIAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของทุเรียน 
LONGAN C, 5 ระดับความเหมาะสมของลําไย 
ARABICA C, 5 ระดับความเหมาะสมของกาแฟพันธุอะราบิกา 
EROSION C, 15 ช้ันการกรอนของดิน 
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ตารางที่ 1-40  รายละเอียดฐานขอมูลความตองการดานพืช (ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย) 

ชื่อตารางประกอบ LUR_O.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ความตองการพืชดานความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย  (หนวย : cm) 
แหลงขอมูล เอกสารวิชาการฉบับที่ 453  กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

RICE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาว 
CANE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของออย 
MAIZE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของขาวโพด 
SOYBEAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของถั่วเหลือง 
CASSAVA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของมันสําปะหลัง 
PINEAPPLE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสับปะรด 
OILPALM N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของปาลมนํ้ามัน 
RUBBER N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของยางพารา 
ROBUSTA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุโรบัสตา 
ORANGE N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของสม 
DURIAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของทุเรียน 
LONGAN N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของลําไย 
ARABICA N, 5, 0 คาพิกัดลางที่เปนขอจํากัดของกาแฟพันธุอะราบิกา 
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ตารางที่ 1-41  รายละเอียดฐานขอมูลระดับคณุภาพที่ดินตามคุณสมบัติของกลุมชุดดิน 

ชื่อตารางประกอบ xxx*_S.DBF 
คําอธิบายชั้นของขอมูล ระดับคุณภาพที่ดินตามคุณสมบัติของกลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกลุมชุดดินกับความตองการดานพืช 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

SOIL_ID N, 6, 0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
TSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานสภาพพื้นที่ 
SSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานเนื้อดิน 
BSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานชั้นชะลางอยางรุนแรง 
CSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความลึกที่พบชั้นดาน 
GSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความลึกที่พบกอนกรวด 35-60% 
RSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานหินพื้นโผล 
XSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความเค็มของดิน 
DSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานการระบายน้ํา 
WSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานน้ําแชขัง 
NSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความอุดมสมบูรณ 
ASUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความเปนกรดของดิน 
KSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความเปนดางของดิน 
JSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน 
ESUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานการกรอนของดิน 
OSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย 

หมายเหตุ  *  คือชื่อพืช 

ตารางที่ 1-42  รายละเอียดฐานขอมูลระดับคณุภาพที่ดินดานความเปนประโยชนของน้ําตอพืช 

ชื่อตารางประกอบ xxx*_M.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ระดับคุณภาพที่ดินดานความเปนประโยชนของน้ําตอพืชในชวงฤดูปลูก 
แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกลุมชุดดินกับความตองการดานพืช 

(ความเปนประโยชนของน้ําตอพืช) 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 
MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
MSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานความเปนประโยชนของน้ําตอพืช 

หมายเหตุ  *  คือชื่อพืช 
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ตารางที่ 1-43  รายละเอียดฐานขอมูลระดับคณุภาพที่ดินดานระบอบอุณหภมู ิ

ชื่อตารางประกอบ xxx*_H.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ระดับคุณภาพที่ดินดานระบอบอุณหภูม ิ
แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกลุมชุดดินกับความตองการดานพืช 

(ระบอบอุณหภมู)ิ 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
HSUIT C, 2, 0 คุณภาพที่ดินดานระบอบอุณหภมูิ 
TMPT_GW N, 4, 1 อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูก  (หนวย :๐ C) 

หมายเหตุ  *  คือชื่อพืช 

ตารางที่ 1-44  รายละเอียดฐานขอมูลระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพและเขตเศรษฐกิจเฉพาะพืช 

ชื่อตารางประกอบ xxx*.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ เขตเศรษฐกิจเฉพาะพืช และคุณสมบัติที่เปนขอจํากัด 
แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพที่ดิน และการจําแนกเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะ

พืชตามเงื่อนไข 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
S_SUIT  C, 4, 0 ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

Z_SUIT  C, 4, 0 เขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช 

LIMIT2 C, 5, 0 คุณสมบัติที่ดินที่เปนขอจํากัดระดับ 2 

LIMIT3 C, 5, 0 คุณสมบัติที่ดินที่เปนขอจํากัดระดับ 3 

LIMIT4 C, 5, 0 คุณสมบัติที่ดินที่เปนขอจํากัดระดับ 4 

LIMIT5 C, 5, 0 คุณสมบัติที่ดินที่เปนขอจํากัดระดับ 5 

หมายเหตุ  *  คือชื่อพืช 
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ตารางที่ 1-45  รายละเอียดฐานขอมูลระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพและเขตเศรษฐกิจรวมทุกพืช 

ชื่อตารางประกอบ MZONE.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพและเขตเศรษฐกจิทุกพืช เรียงลําดับตามขนาดพื้นที่
มากไปหานอย 

แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพที่ดินและการจําแนกเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะ
พืชตามเงื่อนไข 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
AREA N, 12, 0 พื้นที่หนวยแผนที่ดิน (m2) 
SRICE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับขาว 
ZRICE C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับขาว 
SCANE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับออย 
ZCANE C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับออย 
SMAIZE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับขาวโพด 
ZMAIZE C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับขาวโพด 
SSOYBEAN C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับถั่วเหลือง 
ZSOYBEAN C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับถั่วเหลือง 
SCASSAVA C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับมันสําปะหลัง 
ZCASSAVA C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับมันสําปะหลัง 
SPINEAPPLE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับสับปะรด 
ZPINEAPPLE C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสับปะรด 
SOILPALM C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับปาลมนํ้ามัน 
ZOILPALM C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับปาลมนํ้ามัน 
SRUBBE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับยางพารา 
ZRUBBER C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจ สําหรับยางพารา 
SROBUSTA C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับกาแฟพันธุโรบัสตา 
ZROBUSTA C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับกาแฟพันธุโรบัสตา 
SARABICA C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับกาแฟพันธุอะราบิกา 
ZARBICA C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับกาแฟพันธุอะราบิกา 
SORANGE C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับสม 
ZORANGE C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสม 
SDURIAN C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับทุเรียน 
ZDURIAN C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับทุเรียน 
SLONGAN C, 2 ความเหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับลําไย 
ZLONGAN C, 2 เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับลําไย 
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ตารางที่ 1-46  รายละเอียดฐานขอมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจทุกพืช 

ชื่อตารางประกอบ THZONE.DBF 

คําอธิบายชั้นของขอมูล ตารางอรรถาธิบายเขตเกษตรเศรษฐกิจทุกพืช ความเหมาะสมเชิงกายภาพ และเขต
เกษตรเศรษฐกิจ 

แหลงขอมูล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมเชิงกายภาพและเขตเกษตรเศรษฐกิจตาม
เง่ือนไขลําดับความสําคัญและพื้นที่เปาหมายการผลิต 

โครงสรางของชั้นขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางและชนิดของ Item คําอธิบาย Item 

MU_ID N, 8, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
PINDEX N, 2, 0 เลขกํากับชนิดพืช 
PLANT C, 12, 0 คําอธิบายชื่อพืช 
SSUIT C, 2, 0 ระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
ZSUIT C, 2, 0 เขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช 
AREA N, 11, 0 ขนาดพื้นที่ (ไร) 

 




