
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 44

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินโครงการพัฒนาฐานขอมูลดิน

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตุลาคม  2545

ระยะที่ 44และการใชประโยชนที่ดิน

เสนอตอ

กรมพัฒนาท่ีดินกรมพัฒนาท่ีดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ



รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน
ระยะที่  4 

เสนอตอ  
กรมพัฒนาที่ดิน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะผูวิจัย 

เมธี  เอกะสิงห  หัวหนาโครงการ 
เฉลิมพล  สําราญพงษ  นักวิจัย 
พนมศักดิ์  พรหมบุรมย  นักวิจัย 
ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์   นักวิจัย 

สุรียพร  สุดชาลี  นักวิจัย 

ปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ  ผูชวยวิจัย 

วรวีรุกรณ  วีระจิตต  ผูชวยวิจัย 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตุลาคม  2545 



 

 

 คํานํา 

รายงานนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชน  
ที่ดินระยะที่ 4 ที่ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการ
สนับสนุนการวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดินตามสัญญาเลขที่ 62-45 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545   โครงการฯ ใน
ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ปรับปรุงโปรแกรม Agzone 2.0 ใหสามารถประเมินผลไดในระดับตําบลท่ัว
ประเทศพรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรมการวิเคราะหเขตพืชเศรษฐกิจใหมตามหลักเกณฑที่กรมพัฒนาที่ดินไดมี
การปรับปรุงจากที่ใชในโปรแกรม Agzone 1.0  รวมทั้งไดนําแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ไดปรับปรุงใหม
มาใชในการกําหนดเขตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด และมีการเพิ่มเติมเขตเลี้ยงกุงกุลาดําที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัด
ทําไว   (2) พัฒนาโปรแกรม SoilMan 1.0 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียกแสดงดินปญหาในประเทศ
ไทยทั้งที่มีปญหาจากกระบวนการเกิดดินและที่เปนปญหาตามการใชประโยชนที่ดิน  นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกวิธีการจัดการดินปญหาตามประเภทการใชประโยชนที่ดินตามผลการวิจัยและทดลองที่ดําเนินการโดย
กรมพัฒนาที่ดินเทาที่มีรายงานมา 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณนายอรรถ  สมราง รองอธิบดีฝายบริหาร ในชวงระยะเวลาดําเนินงานของ
โครงการนี้ในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) นายพิสุทธิ์  ศาลากิจ  นายไพทูรย  คดีธรรม  
นายรังสฤษดิ์  บุญสิน  นักวิชาการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินอีกหลายทานที่ไดอํานวยความสะดวก
ในการจัดสงขอมูลและรายงานที่จําเปนเพื่อจัดทําระบบดังกลาวขางตนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ระบบที่ได
พัฒนาขึ้นอาจมีบางสวนที่ยังไมสมบูรณ เนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลประกอบอื่นๆ ที่
กรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานอื่นๆ กําลังอยูในระหวางการดําเนินการวิจัยหรือจัดทําอยู   อยางไรก็ตาม
คณะผูวิจัยมั่นใจวาระบบ Agzone 2.0 และ SoilMan 1.0 ไดทําการรวบรวมองคความรูและขอมูลเทาที่มีอยู 
มาทําการวิเคราะหและประกอบเปนระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกใหนักวิชาการ นักวางแผน  ตลอดจน
นักพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย ไดมีระบบขอมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจในโครงการตางๆ ใหสามารถดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะผูวิจัย 
ตุลาคม  2545 
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โครงการท่ี  1 
การปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ                        

(AgZone version 2.0) 

คํานํา 
ระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจรุนที่ 1 (AgZone 1.0) ไดรับการพัฒนา

ข้ึนในโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 3 (ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร, 2544) ระบบดังกลาวประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน 
เขตปาไม เขตชลประทาน ขอมูลภูมิอากาศ ถนน ระยะทางจากโรงงาน และฐานขอมูลความ
ตองการพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ซึ่งกระทรวงพาณิชยรวมกับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดจัดทํายุทธศาสตรไวแลว ระบบ 
AgZone 1.0  มีองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหน่ึงคือโปรแกรมวิเคราะหความเหมาะสมทางกายภาพ
และโปรแกรมจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจโดยอาศัยจากฐานขอมูลขางตน ผลลัพธที่ไดเปนชั้นขอมูล
เชิงพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ทํางานภายใตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่มีเมนูเปนภาษา
ไทยใหผูใชเลือกพื้นที่และทางเลือกตางๆ ตามตองการ 

ถึงแมระบบ AgZone 1.0 สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของโครงการเดิมที่ตองการ
จัดเขตพืชเศรษฐกิจในระดับประเทศ แตตอมาไดมีความตองการเพิ่มเติมใหผูใชสามารถเลือก
ประเมินผลไดในระดับตําบล ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดินตองการปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการ
จัดเขตพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งไดมีการปรับปรุงขอมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการใชประโยชนที่ดินและ
เขตปาสงวนแหงชาติใหทันสมัยข้ึนในชวงเวลาหลังจากที่ไดพัฒนา AgZone 1.0 เสร็จสิ้นลงแลว 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นที่บางสวนเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลข้ึนใหมเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑในการจัดเขตพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งผนวกขอคิดเห็น
ตางๆ ที่ผูใช AgZone 1.0 ตองการใหแกไขและเพิ่มเติม รายงานนี้จะกลาวถึงหลักการและวิธีการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจรุนที่ 2.0 หรือ AgZone 2.0 ในรายละเอียด 

องคประกอบของระบบ AgZone 2.0 
ระบบ AgZone 2.0 มีองคประกอบหลักคลายคลึงกับ AgZone 1.0 (รูปที่ 1-1) จะแตก

ตางกันในรายละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย ความตองการของพืชเปลี่ยน
ไปจากเดิมเล็กนอย และเมนูในสวนที่โตตอบกับผูใชมีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหผูใชเลือก
ทางเลือกตางๆ ไดมากข้ึน 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 4 4

ArcView 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของระบบ AgZone 2.0 

การแกไขปรับปรุงขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ขอบเขตการปกครอง 
ขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตการปกครองไดรับการตรวจสอบและแกไข โดยทําการแกไข

ขอบเขตจังหวัดรวม 65 ระวางแผนที่  สําหรับการแกไขในระดับอําเภอและตําบล มีทั้งกรณีที่มีการ
แกไขขอบเขตจังหวัดที่ไมสงผลกระทบกับขอบเขตอําเภอและตําบลอยางชัดเจน  และกรณีที่การ
แกไขมีผลตอการแบงขอบเขตการปกครองอยางชัดเจน ตามรายละเอียดในรายงานความกาวหนา 
ฉบับที่ 1 

ชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
เม่ือทําการปรับขอบเขตการปกครองแลวจึงใชขอบเขตการปกครองที่แกไขใหมตัดแบง

แผนที่การใชประโยชนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการจําแนกและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยเปน
รายจังหวัด และผานการตรวจสอบและแกไขโครงสรางของขอมูลครบทุกจังหวัด 

ชั้นขอมูลเขตการใชประโยชนในพื้นท่ีปาไมของรัฐ 
ชั้นขอมูลกลุมน้ีเปนชั้นขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจวาควรนําไปประเมินคุณภาพที่ดิน

และจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือไม ชั้นขอมูลเหลาน้ีประกอบดวยขอมูลประเภทปา เขตการ
ใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  ชั้นขอมูลปาชายเลน ชั้นขอมูลปา
ถาวร ซึ่งไดทําการแกไขรอยตอและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

โปรแกรมวิเคราะหความเหมาะสม 

หนวยแผนที่ดิน 
คุณสมบัติของ       
หนวยแผนที่ดิน ความตองการของพืช 

พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 
เฉพาะพืช 

ความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
เฉพาะพืช 

หลักเกณฑการกําหนด 
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจรวมพืช 
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เขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาไมของรัฐไดรับการจัดแบงเปน 3 เขต ไดแก 
1. เขตอนุรักษ พื้นที่ที่จัดเขตอนุรักษเปนพื้นที่ปาที่มีเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

• เปนพื้นที่ปาไมที่อยูในเขตปาอนุรักษ (โซน C) หรือเขตปาเศรษฐกิจ (โซน E)          
ภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

• เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาชายเลนเพื่อการอนุรักษ (โซน MC) 
• เปนพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และยังคงมีสภาพความเปนปาไม 

2. เขตฟนฟูสภาพปา การจัดเขตฟนฟูสภาพปาเปนพื้นที่ปาที่มีเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
• เปนพื้นที่ปาไมที่อยูในเขตปาอนุรักษ (โซน C) หรือเขตปาเศรษฐกิจ (โซน E)          

ภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
• เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาชายเลนเศรษฐกิจ ก. (โซน M1) 
• ไมเปนพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไมมีสภาพความเปนปาไม 
• พื้นที่ดินไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร 

3. เขตใชประโยชน การจัดเขตใชประโยชนในพื้นที่ปาไมของรัฐที่มีเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
• เปนพื้นที่ปาไมที่อยูในเขตปาเศรษฐกิจ (โซน E) หรือเขตอนุญาตใหใชเพื่อการ

เกษตร (โซน A)  ภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
• เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาชายเลนเศรษฐกิจ ข. (โซน M2) 
• ไมเปนพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไมมีสภาพความเปนปาไม 
• พื้นที่ดินเหมาะสมตอการทําการเกษตร 

ชั้นขอมูลพื้นท่ี สปก. 
ขอมูลที่ไดรับมาเปนรายจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ สปก.ทั้งประเทศ แตเม่ือนําขอบเขตพื้นที่ 

สปก. แตละจังหวัดมาเชื่อมตอกัน พบวาเชื่อมกันไมสนิท ดังน้ันจึงไดทําการปรับแกขอมูลใหมตาม
ขอบเขตการปกครองและขอบเขตภาคที่ปรับแกแลวในลักษณะเดียวกันกับชั้นขอมูลการใชประโยชน
ที่ดิน 

ชั้นขอมูลการกําหนดความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นท่ีชายฝงทะเล 
ชั้นขอมูลน้ีจัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดินเปนรายจังหวัดทั้งหมด 24 จังหวัดในรูป shapefile    

ดังน้ันจึงไดแปลง shapefile ทั้ง 24 จังหวัดใหเปน coverage กอนนําตอเขาดวยกันและปรับแก
ตามขอบเขตการปกครองที่ปรับปรุงแกไขใหม 
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ชั้นขอมูลประกอบอื่นๆ 
ชั้นขอมูลอ่ืนๆ ที่ไดจัดทําข้ึนในโครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบดวยชั้นขอมูลกลุมชุดดิน  

ชั้นขอมูลลุมนํ้า ชั้นขอมูลแมนํ้า ชั้นขอมูลถนน และชั้นขอมูลตําแหนงหมูบาน ขอมูลบางสวน    
จําเปนตองทําการปรับขอบเขตการปกครองใหม จึงไดดําเนินการปรับขอบเขตและแกไขทุกจังหวัด 

การสรางหนวยแผนที่เพ่ือการประเมิน 
นําชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินมาวิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay analysis) กับชั้นขอมูล

กลุมชุดดิน ชั้นขอมูลเขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาไมของรัฐ และชั้นขอมูลพื้นที่ สปก. ตามลําดับ 
โดยตัดขอมูลกลุมชุดดินที่ 62 ซึ่งเปนหนวยดิน Slope Complex และเขตอนุรักษในชั้นขอมูลเขต
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมซึ่งไมอยูในเขต สปก. ออกจากหนวยแผนที่ที่จะใชประเมินความ
เหมาะสมของที่ดิน จากน้ันซอนทับดวยชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง  สําหรับหนวยแผนที่ที่อยูใน
เขตฟนฟูสภาพปาและเขตการใชประโยชนและไมอยูในเขต สปก. สามารถนํามาประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพได แตจะไมถูกนํามาใชในการจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน 

การวิเคราะหความเหมาะสมทางกายภาพ 
การประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินเปนข้ันตอนที่จะตองดําเนินการกอนที่

จะทําการจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ โปรแกรม AgZone 2.0 มีสวนประเมินคุณภาพที่ดินตาม
หลักการของ FAO (1976) เชนเดียวกับ AgZone 1.0 อยางไรก็ตามไดมีการปรับปรุงการสราง
หนวยแผนที่ดินเพื่อการประเมิน  (Land Mapping Unit, LMU) และความตองการของประเภท
การใชประโยชนที่ดิน (Land Use Requirement, LUR) หลายประการใน AgZone 2.0 เพื่อใหการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

หนวยแผนที่ดินเพื่อการประเมิน (Land Mapping Unit, LMU) 
พื้นที่ที่จะนํามาจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจเปนที่ดินที่อยูในเง่ือนไขตอไปน้ี 

• ไมเปนที่ดินที่อยูในเขตอนุรักษหรือเขตฟนฟูสภาพปาในเขตการใชประโยชนพื้นที่
ปาของรัฐ เวนแตเปนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

• พื้นที่เขตอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ปาสามารถทําการประเมินคุณภาพที่ดิน
ทางกายภาพได แตไมจะถูกนํามาประเมินในการจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยรวม 

• เปนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

ความตองการของการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Requirement, LUR) 
LUR ที่ใชสําหรับประเมินความเหมาะสมของที่ ดินใน  AgZone 2.0 ไดจากคู มือการ

ประเมินคุณภาพที่ดิน (บัณฑิตและคํารณ, 2542) ซึ่งแตกตางจาก LUR ใน AgZone 1.0 ที่ไดจาก
เอกสารวิชาการฉบับที่ 453 (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2542) 
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การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
ข้ันตอนการประเมินคุณภาพที่ ดินดําเนินการโดยอัตโนมัติตามข้ันตอนในคูมือการ

ประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจฉบับที่ 2  โปรแกรมการประเมินคุณภาพที่ดินเขียนจาก
ภาษา Avenue ในโปรแกรม ArcView  และมีความยืดหยุนพอที่ใหผูใชเลือกประเภทของคุณภาพ
ที่ดิน (Land Quality, LQ) ที่จะนํามาใชประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ  

ผลการประเมินคุณภาพที่ดินจะไดเปนตัวชี้วัด (คา 0-1.0) แสดงความเหมาะสมเชิง
กายภาพของที่ดินแตละ LMU ในการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละประเภท จากน้ันจึงแปลงเปนชั้น
ความเหมาะสมตามเกณฑดังตอไปน้ี 

• S1 (เหมาะสมมาก) ชวงคาตัวชี้วัดระหวาง >0.8-1.0 
• S2 (เหมาะสม)  ชวงคาตัวชี้วัดระหวาง >0.4-0.8 
• S3 (เหมาะสมปานกลาง) ชวงคาตัวชี้วัดระหวาง >0.2-0.4 
• N (ไมเหมาะสม) ชวงคาตัวชี้วัดระหวาง 0-0.2 

การกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ปจจัยที่นําประกอบการพิจารณา ไดแก ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน การ

ใชประโยชนที่ดินปจจุบัน การรับนํ้าชลประทาน และระยะทางจากโรงงานสําหรับพืชอุตสาหกรรม 
ไดแก ออย สับปะรด และปาลมนํ้ามัน  สําหรับเขตการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําไดใชเขตการเลี้ยงกุง
กุลาดําที่จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล กรมพัฒนาที่ดิน 

การจัดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจใน AgZone 2.0 สามารถดําเนินการได 2 แบบคือ แบบ
เจาะจงชนิดพืชและแบบรวมทุกพืช 

การจัดเขตพืชเศรษฐกิจแบบเจาะจงพืช 
ในวิธีการน้ีที่ดินแตละ LMU ไดรับการประเมินศักยภาพในการปลูกพืชที่ผูใชระบุ โดย

พิจารณาจากระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดิน  การใชประโยชนปจจุบัน  การรับนํ้า              
ชลประทาน และระยะทางจากโรงงานในอุตสาหกรรม ผลลัพธที่ไดเปนเขตพืชเศรษฐกิจที่เลือกทํา
การประเมินดังน้ี 

• เขต I เปนเขตที่มีความเหมาะสมมาก 
• เขต II เปนเขตที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
• เขต III เปนเขตที่มีความเหมาะสมนอย 
• เขต N เปนเขตที่ไมเหมาะสม 
• เขตที่เหมาะสมแตยังไมไดใชประโยชน 

หลักเกณฑที่ใชในการจัดเขตสําหรับพืชตางๆ ปรากฏในตารางที่ 1-1 
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ตารางที่ 1-1  หลักเกณฑและปจจัยในการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พืช เขต (Zone) ระดับความ
เหมาะสม 

สภาพ
ปจจุบัน 

การรับนํ้า      
ชลประทาน 

ระยะทาง   
จากโรงงาน 

1. ขาวนาป Z-I S1 ใช อยูในเขต  
  Z-II S2 ใช อยูในเขต  
  Z-III S1+S2 ใช อยูนอกเขต  
2. ขาวนาปรัง Z-I S1 ใช อยูในเขต  
  Z-II S2 ใช อยูในเขต  
  Z-III S1+S2 ไมใช อยูในเขต  
3. ออย Z-I S1 ใช  <50 กม. 
 สับปะรด Z-II S2 ใช  <50 กม. 
 ปาลมน้ํามัน Z-III S1+S2 ใช  >50 กม. 
4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว Z-I S1 ใช   
 ถั่วเหลือง Z-II S2 ใช   
 มันสําปะหลัง Z-III S1+S2 ไมใช   
 ยางพารา      
 ทุเรียน      
 ลําไย      
 กาแฟ      
5. กุงกุลาดํา ใชเขตการเลี้ยงกุงกุลาดําจากสํานักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล กรมพัฒนาที่ดิน 

ตัวอยาง : ขาวนาป  

หนวยแผนที่ดิน (LMU) ที่จัดอยูในเขตที่ Z-I จะตองเปนที่ดินมีระดับความเหมาะสมทาง
กายภาพเปน S1 ที่ดินในปจจุบันใชทํานาปและอยูในเขตชลประทาน 

ตัวอยาง:ออย 

LMU ที่อยูในเขตที่ Z-II มีระดับความเหมาะสมทางกายภาพเปน S2 ใชปลูกออยอยูใน
ปจจุบันและอยูหางจากโรงงานน้ําตาลนอยกวา 50 กิโลเมตร เปนตน 

การจัดเขตพืชเศรษฐกิจแบบรวมทุกชนิดพืช 
การประเมินและจัดเขตในลักษณะน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนการผลิตพืชตามศักยภาพ

ของที่ดิน ลําดับความสําคัญของพืชแตละชนิด และจํานวนพื้นที่เปาหมายที่ตองการผลิตพืชแตละ
ชนิด  ดังน้ันผูใชจะตองเลือกพื้นที่เปาหมาย กําหนดจํานวนพื้นที่เปาหมายในการผลิตและลําดับ
ความสําคัญของพืชแตละชนิดโดยพิจารณาจากภาพรวมดานนโยบาย ยุทธศาสตรทางการตลาด
และเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  โปรแกรมวิเคราะหใน AgZone 2.0 ไดรับการออกแบบใหเร่ิมจัด
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เขตสําหรับพืชที่ผูใชระบุจํานวนพื้นที่เปาหมายนอยที่สุดเปนลําดับแรก โดยเลือก LMU ที่เปนเขต 
Z-I สําหรับพืชชนิดน้ันกอนจนครบจํานวนพื้นที่เปาหมาย ถาไมครบใหเลือกเขต Z-II, Z-III (S1), 
Z-III (S2), เขตที่ดินเปน S1 แตยังไมมีการใชประโยชนและเขต S2 ที่ยังไมมีการใชประโยชนตาม
ลําดับจนครบจํานวนพื้นที่เปาหมาย เม่ือเลือกพื้นที่ครบจํานวนเปาหมายสําหรับพืชน้ันแลว            
จึงดําเนินการในทํานองเดียวกันกับพื้นที่มีจํานวนพื้นที่เปาหมายใหญถัดข้ึนมา จนในที่สุดสามารถ
จัดเขตไดครบทุกชนิดพืช 

ดังน้ันผลการจัดเขตการปลูกพืชโดยวิธีน้ี แตละ LMU จะถูกจัดสรรใหปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ไดชนิดเดียวเทาน้ันตามศักยภาพการผลิตของที่ดินและไมขัดตอพระราชบัญญัติหรือระเบียบคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน 

ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone version 2.0) ไดรับการออกแบบใหผู

ใชสามารถเลือกแสดงเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและแกไขวิธีการ ตลอดจนเงื่อนไข
การกําหนดเขตความเหมาะสมเชิงกายภาพ เขตเกษตรเศรษฐกิจ และวิเคราะหเขตที่เหมาะสมตอ
การปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวน 12 ประเภท และเขตการเลี้ยงกุงกุลาดํา  โดยผานเมนูเรียกใชเปน
ภาษาไทยภายใตโปรแกรม ArcView 3.1 หรือสูงกวา 

ความตองการของระบบ AgZone 2.0 
ระบบ AgZone 2.0 จะทํางานไดจําเปนตองมีสิ่งประกอบดานฮารดแวรและซอฟตแวรดังน้ี 

• ระบบปฏิบัติการ Windows 98/2000 ภาษาไทย 
• เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการใชโปรแกรม ArcView GIS ver. 3.1 

หรือสูงกวา พรอมโปรแกรม ArcView และโปรแกรม Acrobat Reader 
• เน้ือที่บนฮารดดิสกประมาณ 10 กิกะไบต 

การติดต้ังระบบ AgZone 2.0 
ระบบไดรับการออกแบบใหผูใชงานจากฮารดดิสก ดังน้ันกอนการใชงานผูใชจะตองปฏิบัติ 

ดังน้ี (รูปที่ 1-2) 
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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  ตัวอยางคําสั่งสําหรับติดต้ังโปรแกรม AgZone 2.0 

1. เปดหนาตาง Command DOS เพื่อเขาสู DOS-Mode 
2. ยายตําแหนงการทํางานไปยังฮารดดิสกที่ตองการ 
3. สรางไดเรกทอรี่ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และเขาไปในไดเรกทอรี่ 
4. นําแผน CD แผนที่ 1 ใสลงใน CD-ROM Drive 
5. ในหนาตาง Command DOS พิมพคําสั่ง CD:\agzsetup โดย CD: หมายถึงไดรฟ

ที่ระบุตําแหนง CD  ระบบจะทําการคัดลอกไฟลขอมูลจากแผน CD ลงไปยัง
ฮารดดิสก 

6. เม่ือระบบคัดลอกเสร็จ  DOS จะแสดงผลการรอรับคําสั่ง ตอไปปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ 4 และ 5 จนครบทุกแผน CD ตามลําดับ 

7. เพื่อให ArcView แสดงผลภาษาไทยไดอยางสมบูรณบนระบบปฏิบัติการ            
Windows 2000  ใหกําหนดคุณสมบัติของหนาจอโดยการปฏิบัติดังน้ี 

7.1 คลิก Start  → Setting → Control panel  เลือก icon Display แลวหนาตาง 
Display Properties จะแสดงผล  

7.2 ที่ หน าต าง Display Properties : เลือกแถบ  Appearance แลวเลือก  item 
Active Title Bar กําหนดตัวอักษร (Font) เปน MS Dialog แลวคลิก OK 
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การใชงานระบบ AgZone 2.0 
โปรแกรม AgZone รุน 2.0 (รูปที่ 1-3)  มีระบบการโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย โดยมี

เมนูหลักซึ่งประกอบดวยเมนูยอยดังน้ี 
 เลือกขอมูลเชิงพื้นที่ 
 เลือกพื้นที่เปาหมาย 
 แสดงขอมูลเชิงพื้นที่อางอิง 
 ออกจากระบบ 

 แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
 กําหนดชนิดพืช 
 ความเหมาะสมตามปจจัยวินิจฉัย 
 ความเหมาะสมตามคุณภาพที่ดิน 
 ความเหมาะสมตามกลุมคุณภาพที่ดิน 
 แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 แสดงความตองการดานพืชตามคูมือ 

 แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
 แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช 
 แสดงเขตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด 

 ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ 
 ประเมินตามคูมือ 
 ประเมินตามผูใช 

     - แกไขความตองการดานพืช 
 ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ 
 แกไขหลักเกณฑจัดเขตเศรษฐกิจ 

 สรางแผนที่ 
 ขนาด A4 
 ขนาด A3 
 ขนาด A1 
 ขนาด A0 

 เครื่องมือ 
 สรุปขนาดพื้นที่ 
 จัดเก็บพื้นที่ศึกษา 
 แสดง/ซอนสัญลักษณแผนที่ 
 ปรับความเขมสีสัญลักษณ 

 ชวยเหลือ 
 คําอธิบายระบบ 
 เกี่ยวกับระบบ 
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รูปที่ 1-3  โปรแกรม AgZone 2.0 และเมนูหลักของโปรแกรม 

เมนูเลือกขอมูลเชิงพื้นท่ี 
ผูใชเริ่มทํางานดวยการเลือกพื้นที่เปาหมายที่ตองการแสดงผลการกําหนดเขตเกษตร

เศรษฐกิจโดยการเลือกจากเมนู เลือกขอมูลเชิงพื้นที่  เลือกพื้นที่เปาหมาย ผูใชสามารถเลือกพื้นที่
เปาหมายไดตามขอบเขตการปกครองในระดับจังหวัด อําเภอ หรือตําบล เลือกตามเขตลุมนํ้าหลัก
และลุมนํ้ายอย หรือเลือกแสดงขอมูลทั้งประเทศ (รูปที่ 1-4)  ในกรณีที่จังหวัดพื้นที่เปาหมายอยู
ในเขตกริดที่ 48 หรือคาบเกี่ยว ผูใชสามารถเลือกเขตกริดไดทั้งเขต 47 หรือเขต 48 ตามความ
ตองการ จากน้ันโปรแกรมจะดําเนินการคนหาหนวยแผนที่และแสดงเปนแผนที่บนหนาจอ 
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รูปที่ 1-4  การเลือกพื้นท่ีในการกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ในเมนู เลือกขอมูลเชิงพื้นที่  แสดงขอมูลเชิงพื้นที่อางอิง (รูปที่ 1-5) ใชในการเรียกแสดง
ขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนๆ ที่จัดเก็บไวในระบบ หากขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนถูกเรียกแสดงกอนเลือกชนิดพืช 
ชั้นขอมูลน้ันจะถูกนําไปแสดงในทุกการแสดงผลรายพืช 

 
รูปที่ 1-5  การเลือกขอมูลเชิงพื้นท่ีอางอิง 

เมนูความเหมาะสมเชิงกายภาพ 
ดินในแตละหนวยแผนที่ดินหน่ึงๆ สามารถนําไปใชประโยชนในการปลูกพืชชนิดใดก็ได 

ดังน้ันผูใชจะตองเลือกชนิดพืชหลักที่ตองการประเมินโดยการเลือกเมนู แสดงความเหมาะสมเชิง
กายภาพ  กําหนดชนิดพืช แลวเลือกชนิดพืชตามรายการที่มีอยู ตัวอยางผลหนาจอจากการ
กําหนดชนิดพืชแสดงดังรูปที่ 1-6 
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รูปที่ 1-6  การกําหนดชนิดพืช 

ผูใชสามารถเลือกแสดงระดับคุณภาพที่ดินของแตละ LMU สําหรับพืชที่ผูใชเลือกไดโดย
เมนู แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ  ความเหมาะสมตามปจจัยวินิจฉัย ผูใชสามารถเลือกแสดง
ความเหมาะสมตามปจจัยวินิจฉัยตามรายการบนหนาจอภาพ (รูปที่ 1-7) การเลือกแสดงผลอาจ
ทําไดมากกวาหน่ึงรายการโดยการกดปุม Shift บนแปนพิมพคางไวในขณะที่เลือกรายการที่
ตองการ โปรแกรมจะแสดงผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของที่ดินและปจจัยวินิจฉัย แลวแสดงระดับ
ความเหมาะสมวาบริเวณใดเหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสม  ไมคอยเหมาะสม  และ
ไมเหมาะสม 

 

รูปที่ 1-7  การเลือกปจจัยวินิจฉัยและแสดงผล 
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ในทํานองเดียวกัน โปรแกรมสามารถแสดงความเหมาะสมตามคุณภาพที่ดินและความ
เหมาะสมตามกลุมคุณภาพที่ดินไดจากเมนู แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ  ความเหมาะสมตาม
คุณภาพที่ดิน (รูปที่ 1-8) และ แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ  ความเหมาะสมตามกลุมคุณภาพ
ที่ดิน (รูปที่ 1-9) ตามลําดับ 

 

รูปที่ 1-8  แสดงความเหมาะสมตามคุณภาพที่ดิน 

 

รูปที่ 1-9  แสดงความเหมาะสมตามกลุมคุณภาพที่ดิน 
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ผูใชสามารถเรียกแสดงแผนที่ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินโดยการเลือก
เมนู แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ  แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดิน โปรแกรมจะแสดง
ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินเพื่อการปลูกพืชที่เลือกอยูปจจุบัน โดยการเปรียบเทียบ          
คุณภาพที่ดินของแตละหนวยแผนที่ที่เปนขอจํากัดที่สุด แลวแสดงผลเปนความเหมาะสมของหนวย
แผนที่ดินดังรูปที่ 1-10 

ในการแสดงแผนที่เฉพาะเรื่องใน View  ผูใชสามารถควบคุมความเขมและความสวางของ
สีไดโดยใชปุม  ที่อยูบน Tools Bar  เม่ือกดปุมน้ีโปรแกรมจะแสดงกรอบโตตอบเพื่อใหผูใช
ปรับความจางและความทึบของสีโดยลากแถบเลื่อน (Slider) ไปทางดานซายถาตองการใหสีทึบข้ึน 
หรือเล่ือนไปทางขวาเมื่อตองการใหสีจางลง (รูปที่ 1-11) โปรแกรมจะปรับสีของทุกหนวยแผนที่
ตามผูใชกําหนด (รูปที่ 1-12) 

 
รูปที่ 1-10  แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ 

 
รูปที่ 1-11  กรอบโตตอบเพื่อใหผูใชปรับความจางและความทึบของสี 
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รูปที่ 1-12  แสดงผลตัวอยางการปรับสีหนวยแผนที่ตามผูใชกําหนด 

สําหรับเมนู  แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ  แสดงความตองการดานพืชตามคูมือ เปน
การเลือกแสดงผลความตองการดานพืชแตละชนิดตามคูมือการประเมินคุณภาพที่ดิน (บัณฑิต
และคํารณ, 2542) ตัวอยางจากการใชเมนูดังกลาวน้ีแสดงดังรูปที่ 1-13 

 
รูปที่ 1-13  การเลือกขอมูลแสดงผลความตองการดานพืช 
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เมนูเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
การแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืชทําไดโดยการเลือกเมนู แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

 แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลระดับความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจของพืชที่เลือกไวปจจุบัน ซึ่งไดจากการวิเคราะหระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพกับ
ปจจัยความเหมาะสมในแงเศรษฐกิจ ตัวอยางผลการแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจแสดงดังรูปที่ 1-14 

 
รูปที่ 1-14  แสดงผลเขตเกษตรเศรษฐกิจเฉพาะพืช 

ในการผลิตเพื่อการแขงขันจะตองมีการเปรียบเทียบแตละหนวยแผนที่ดินวามีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในหนวยแผนที่น้ัน เมนู แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ  
แสดงเขตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด จะแสดงผลการประเมินเขตเกษตรเศรษฐกิจของพืชหลัก 11 ชนิด 
โดยไมนําเอาพื้นที่สําหรับการปลูกสมมาประเมินแขงขัน เน่ืองจากเปนพืชที่อยูนอกเหนือจาก
นโยบายสงเสริมการผลิตเพื่อการแขงขัน ตามลําดับความสําคัญและขนาดพื้นที่เปาหมายตามคา
ปริยาย (default) ตามขนาดพื้นที่เปาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตารางที่ 1-2) ผล
การประเมินแสดงบนจอภาพดังรูปที่ 1-15 
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ตารางที่ 1-2  พื้นท่ีเปาหมายในการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรในระดับประเทศ 

พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เปาหมาย (ลานไร) 

กาแฟ 0.4 
สับปะรดโรงงาน 0.5 
ลําไย 0.65 
ทุเรียน 0.86 
ถั่วเหลือง 1.5 
ปาลมน้ํามัน 1.858 
ออยโรงงาน 6 
มันสําปะหลัง 6.7 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 7.5 
ยางพารา 12 
ขาวนาป 57 

 
รูปที่ 1-15  แสดงผลเขตเกษตรเศรษฐกิจของพืช 11 ชนิด 

เมนูประเมิน 
ในกรณีที่มีการศึกษาความตองการของพืชและตองการปรับปรุงตารางใหมีความทันสมัย

และถูกตองตามผลงานวิจัยใหม โปรแกรม AgZone 2.0 อนุญาตใหผูใชแกไขรายละเอียดความ
ตองการของพืชไดจากเมนู ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ  ประเมินตามผูใช  โดยที่ผู ใช
สามารถกําหนดปจจัยวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน ระดับความตองการของพืช และชวงคาคุณสมบัติที่ดิน
ที่ตองการประเมิน โดยอาศัยกรอบโตตอบที่ปรากฏข้ึนบนหนาจอภาพ (รูปที่ 1-16) 
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รูปที่ 1-16  หนาตางการประเมินคุณภาพที่ดินตามการแกไขของผูใช 

พืชบางชนิดมีความตองการดานพืชที่แตกตางกันตามพันธุหรือวิธีการปลูก เชน กาแฟ
พันธุอะราบิกาและโรบัสตา  หรือขาวที่ปลูกดวยวิธีดําและหวาน เปนตน  ภายในกรอบโตตอบ 
โปรแกรมจะแสดงรายการชนิดการใชประโยชนเพื่อใหผูใชกําหนดความตองการดานพืชตามความ
เหมาะสม 

หากผูใชไมตองการใชรายการคุณภาพที่ดินตามคูมือการประเมินคุณภาพที่ดิน  ผูใช
สามารถเลือกใชและแกไขปจจัยวินิจฉัยของแตละคุณภาพที่ ดินเองไดโดยการกดปุม   
โปรแกรมจะแสดงหนาตางแสดงรายการปจจัยวินิจฉัยของคุณภาพที่ดินเพื่อใหผูใชเลือกแกไข (รูป
ที่ 1-17)  ในทํานองเดียวกัน การแกไขชวงคาความตองการของพืชในแตละปจจัยวินิจฉัยสามารถ
ทําไดโดยกดปุม   เพื่อแสดงหนาตางแกไขชวงคาความตองการของแตละพืช (รูปที่ 1-18) 

 
รูปที่ 1-17  หนาตางกําหนดปจจัยวินิจฉัยตามการแกไขของผูใช 

รูปที่ 1-18  หนาตางกําหนดความตองการดานพืชตามการแกไขของผูใช 
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เม่ือผูใชทําการแกไขขอมูลเสร็จสิ้นและตอบตกลง โปรแกรมจะแสดงรายการคุณภาพที่ดิน
และปจจัยวินิจฉัยที่ผูใชแกไขเรียบรอยแลว พรอมทั้งใหผูใชกําหนดระดับคุณสมบัติที่ดินที่จะใชใน
การประเมินวาเปนคาต่ําสุด คาเฉล่ีย หรือคาสูงสุด (รูปที่ 1-19) หากผูใชตองการแกไขรายการ
ใดๆ สามารถยอนกลับไปยังกรอบโตตอบกอนหนาน้ีได 

 
รูปที่ 1-19  หนาตางสรุปรายการคุณภาพที่ดินและปจจัยวินิจฉัยตามการแกไขของผูใช 

ผูใชสามารถกําหนดเง่ือนไข  ประเมินเฉพาะพื้นที่เปาหมาย  เพื่อทดสอบผลการประเมิน  
โปรแกรมจะเลือก LMU เฉพาะที่อยูในพื้นที่เปาหมายมาทําการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
ทําใหลดเวลาในการประมวลผลกอนที่จะทําการประเมินรวมทั้งประเทศซึ่งใชเวลาในการประมวล
ผลมากกวา 

หากมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญหรือขนาดพื้นที่เปาหมายการใน
ผลิตใหสอดคลองกับนโยบาย  ผูใชสามารถเลือกเมนู จัดเขตเกษตรเศรษฐกิจ  แกไขหลักเกณฑจัด
เขตเศรษฐกิจ ในข้ันตอนการวิเคราะหเขตเกษตรเศรษฐกิจของการแขงขันระหวางพืช  ในกรณีที่
ตองทําการกําหนดลําดับความสําคัญและขนาดพื้นที่เปาหมายทีละพืช พืชที่มีลําดับความสําคัญ
มากจะไดรับการจัดเขตกอนจนกวาจะครบตามพื้นที่เปาหมาย จากน้ันโปรแกรมจึงจะทําการจัด
พืชชนิดที่มีความสําคัญรองลงไป ตามลําดับ (รูปที่ 1-20) 
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รูปที่ 1-20  การกําหนดลําดับความสําคัญและขนาดพื้นท่ีสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เมนูเครื่องมือ 
ผูใชสามารถจัดทําและบันทึกตารางสรุปขนาดพื้นที่ตามระดับความเหมาะสมของที่ดินใน

แตละชั้นขอมูลได โดยการเลือกชั้นขอมูลที่ตองการสรุปขนาดพื้นที่ (active) จากน้ันเลือกเมนู 
เคร่ืองมือ  สรุปขนาดพื้นที่  โปรแกรมจะทําการคํานวณขนาดพื้นที่แยกตามชั้นความเหมาะสม 
แลวแสดงผล (รูปที่ 1-21) ผูใชสามารถบันทึกตารางสรุปเปนแฟมขอมูลได 

 
รูปที่ 1-21  ตารางสรุปขนาดพื้นท่ี 
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เมนู เคร่ืองมือ  จัดเก็บพื้นที่ศึกษา เปนสวนที่อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือก
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาตามความตองการเพื่อทําการจัดเก็บผลการวิเคราะหในพื้นที่ที่สนใจ โปรแกรม
จะทําการตัดขอมูลที่ผูใชเลือกตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา แลวจัดเก็บในรูป shapefile เพื่อผูใช
สามารถนําไปวิเคราะหหรือสรางแผนที่ตามการศึกษาในแตละกรณี (รูปที่ 1-22)  ไฟลจะถูกจัด
เก็บไวในไดเรกทอรี่ <AgZone Root>\Export  เม่ือ <AgZone Root> เปนไดเรกทอรี่รากที่เก็บ
โปรแกรม AgZone ไวในเครื่องคอมพิวเตอร 

 
รูปที่ 1-22  การจัดเก็บพื้นท่ีศึกษาตามความตองการของผูใช 

เมนูสรางแผนที่ 
เมนู สรางแผนที่ ในแถบเมนูหลักประกอบดวยเมนูยอยเพื่อใหผูใชเลือกขนาดของแผนที่ที่

ตองการ 4 ขนาดดวยกัน ไดแก A4, A3, A1 และ A0 ซึ่งเรียงจากขนาดเล็กสุดจนถึงขนาดใหญสุด 

โปรแกรม AgZone 2.0 อนุญาตใหผูใชเรียกแสดงแผนที่ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย 
ทําใหสามารถผลิตแผนที่เพื่อพิมพสูเครื่องพิมพไดหลายประเภท  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการจัดวางและ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดและการแสดงผลของแผนที่โดยใชเครื่องมือชวยเหลือตางๆ  ซึ่งแบง
ประเภทของแผนที่ออกเปน 4 ประเภทดวยกันคือ 

1. แผนที่พ้ืนฐาน ประกอบดวยชั้นแผนที่อางอิงเพียงอยางเดียวโดยไมมีการแสดงผลชั้น
แผนที่อ่ืนๆ รวมดวย  ไดแก ตําแหนงหมูบาน ตําแหนงโรงงาน ถนน ทางนํ้า เขตพื้นที่ปา  พื้นที่
อ่ืนๆ และเขตการปกครอง  ทั้งน้ีไมรวมถึงการใชประโยชนที่ดิน (รูปที่ 1-23) 

เม่ือใชเมนู สรางแผนที่ แลวเลือกขนาดแผนที่  โปรแกรมจะทําการตรวจสอบการแสดงผล
ชั้นแผนที่เพื่อกําหนดประเภทของแผนที่  รวมถึงชวยจัดเรียงชั้นขอมูลที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิด
การปดบังรายละเอียดของชั้นแผนที่ตางๆ  จากน้ันสรางเปนแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) 
แสดงไวในสวนของ Layout  มีองคประกอบแผนที่ตามแบบมาตรฐานโดยมีชื่อแผนที่และคํา
อธิบายสัญลักษณดังปรากฏในรูปที่ 1-24 
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รูปที่ 1-23  จอภาพแสดงผลแผนที่พื้นฐาน 

 
รูปที่ 1-24  คําอธิบายชื่อและสัญลักษณในแผนที่แบบมาตรฐาน 

2. แผนที่การใชประโยชนท่ีดิน  เปนแผนที่แสดงประเภทของการใชประโยชนที่ดินของ
พื้นที่เปาหมาย  โดยผูใชสามารถแสดงแผนที่พื้นฐานอื่นๆ รวมดวย  ยกเวนแผนที่ความเหมาะสม
เชิงกายภาพหรือเขตเกษตรเศรษฐกิจ (รูปที่ 1-25) 
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รูปที่ 1-25  จอภาพแสดงผลแผนที่การใชประโยชนท่ีดินรวมกับชั้นแผนที่อางอิง 

จํานวนหนวยแผนที่การใชประโยชนที่ดินมีจํานวนมากนอยข้ึนอยูกับขนาดของพื้นที่เปาหมาย 
เม่ือผูใชเลือกขนาดของแผนที่ที่ตองการสราง  โปรแกรมจะตรวจสอบจํานวนหนวยแผนที่แลว
ประเมินเปรียบเทียบกับขนาดแผนที่ที่เลือก  พรอมทั้งแจงเตือนผูใชหากมีจํานวนหนวยแผนที่มาก
เกินกวาที่จะสามารถลงรายละเอียดทั้งหมดบนแผนที่  (รูปที่ 1-26) 

 
รูปที่ 1-26  จอภาพแสดงคําเตือนกรณีหนวยแผนที่การใชประโยชนท่ีดินมีมากเกินกวาขนาดของแผนที่ 

องคประกอบของแผนที่การใชประโยชนที่ดินประกอบดวยตัวแผนที่และคําอธิบายหนวย
แผนที่ซึ่งมีขนาดพื้นที่ (ไร) กํากับอยู  พรอมทั้งขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด  ดังแสดงในรูปที่ 1-27 
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รูปที่ 1-27  แผนที่การใชประโยชนท่ีดิน 

3. แผนที่ความเหมาะสมเชิงกายภาพ ในเมนู แสดงความเหมาะสมเชิงกายภาพ แบงการ
แสดงแผนที่เปน 3 ประเภทหลักดังที่ไดแสดงรายละเอียดไวขางตน ดังน้ันแผนที่ที่สรางใน Layout 
จะมีรายละเอียดในสวนของชื่อแผนที่แตกตางกัน  รูปที่ 1-28 (ก) และ 1-28(ข) แสดงตัวอยางชื่อ
แผนที่ชั้นความเหมาะสมตามปจจัยวินิจฉัยตามคุณภาพที่ดิน  สวนรูปที่ 1-28(ค) แสดงตามความ
เหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินในพื้นที่เปาหมาย 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

 รูปที่ 1-28  แสดงรายละเอียดของชื่อแผนที่ตามประเภทของแผนที่ พืชเศรษฐกิจ และพื้นท่ีเปาหมาย 
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4. แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ เปนแผนที่แสดงผลการประเมินเขตเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะรายพืชหรือเขตพืชเศรษฐกิจทั้ง 12 พืช  (รูปที่ 1-29) ซึ่งมีชื่อแผนที่แตกตางกัน (รูปที่ 1-30) 

 
รูปที่ 1-29  แสดงแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับออยในพื้นท่ี อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1-30  แสดงแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันในพื้นท่ี อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 

เครื่องมือชวยเหลือสําหรับการสรางแผนที่ 
นอกเหนือจากการตรวจสอบจํานวนหนวยแผนที่เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดของแผนที่ที่

เลือกแลว  ยังมีเครื่องมือชวยเหลือสําหรับอํานวยความสะดวกในการสรางและปรับเปล่ียนราย
ละเอียดแผนที่ดังน้ี 
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การเลือกประเภทแผนที่ ในการสรางแผนที่ใน Layout น้ันสามารถสรางไดเพียงครั้งละ 1 
ประเภทเทาน้ัน  ดังน้ันหากมีการแสดงผลชั้นแผนที่หลายประเภทรวมกัน  โปรแกรมจะตรวจสอบ
และใหผูใชทําการเลือกวาจะสรางแผนที่ประเภทใดที่กลาวมาขางตน (รูปที่ 1-31)  ทั้งน้ีเพื่อยกเลิก
การแสดงชั้นแผนที่อ่ืนๆ ไมใหปรากฏใน Layout 

 
รูปที่ 1-31  ตัวอยางการเลือกแผนที ่

การจัดเรียงชั้นแผนที่ โดยทั่วไปผูใชมักเรียกแสดงผลหลายชั้นแผนที่พรอมกัน  หากจัด
เรียงชั้นแผนที่ไมเหมาะสมจะเกิดการบังรายละเอียดซึ่งกันและกันดังตัวอยางในรูปที่ 1-32  ผูใช
แสดงชั้นแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจไวดานบนทําใหปดบังรายละเอียดของชั้นขอมูลอางอิงอ่ืนๆ  

 
รูปที่ 1-32  ตัวอยางชั้นแผนที่กอนการสรางแผนที ่
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หลังจากเลือกขนาดของแผนที่ที่ตองการสราง  โปรแกรมจะใหผูใชตัดสินใจวาจะปรับ
เปล่ียนการจัดเรียงชั้นขอมูลใหมหรือไม  หากตอบ ตกลง โปรแกรมจะจัดเรียงชั้นขอมูลใหใหมโดย
จัดเรียงชั้นแผนที่ที่เปนประเภทลายเสนและจุดไวบนชั้นขอมูลที่เปนรูปหลายเหลี่ยม (รูปที่ 1-33)  
กอนสรางเปนแผนที่ใน Layout ตอไป หากตอบ ปฏิเสธ แผนที่ที่ไดจะปรากฏเชนเดียวกับชั้นแผนที่
ที่แสดงไวเดิม 

 
รูปที่ 1-33  ตัวอยางชั้นแผนที่หลังการสรางแผนที่โดยใหระบบจัดเรียงชั้นแผนที่ใหม 

การปรับแตงรายละเอียดแผนที่  ในสวน Layout มีเมนูและปุมเครื่องมือชวยในการปรับ
แตงรายละเอียดของแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 1-34  ซึ่งรายละเอียดของวิธีการใชงานสามารถศึกษา
ไดจากเอกสารคูมือการใชงานโปรแกรม ArcView 

 

 

 
รูปที่ 1-34  แสดงเคร่ืองมือชวยในการปรับแตงรายละเอียดแผนที่ใน Layout 
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เมนูชวยเหลือ 
เมนู ชวยเหลือ เปนสวนคําอธิบายการใชงานของระบบในรูปแบบของไฟล PDF ระบบจะ

ทําการเรียกโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อทําการแสดงผลโดยแยกออกจากระบบ ทําใหผูใช
สามารถทํางานพรอมกันไดโดยไมมีผลซึ่งกันและกัน  

การออกจากระบบ 
ผูใชสามารถออกจากระบบไดจากเมนู เลือกขอมูลเชิงพื้นที่   ออกจากระบบ ระบบจะจัดการ

หนวยความจําและออกจากระบบโดยไมมีการบันทึกขอมูลที่แสดงผลอยู 

สรุป 
ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจไดรับการปรับปรุงทั้งในแงขอมูลเชิงพื้นที่ 

หลักเกณฑการวิเคราะห รวมทั้งโปรแกรมการวิเคราะหและแสดงผล  การปรับปรุงขอมูลเชิงพื้นที่
ที่สําคัญ ไดแก ขอมูลการใชประโยชนที่ดินซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดแกไขปรับปรุงโดยอาศัยขอมูล
ภาพระยะไกลในป 2544  ขอมูลน้ีไดนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลกลุมชุดดินเพื่อสรางเปนหนวย
แผนที่เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินและเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับพืชแขงขัน 12 ชนิด 
โปรแกรมสวนการวิเคราะห เรียกใช และแสดงผล ไดรับการปรับปรุงใหมในหลายสวนโดยเฉพาะ
สวนที่ใหผูใชสามารถทําการประเมินความเหมาะสมและเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจทั้ง 
12 ชนิดไดทั้งเปนเขตการปกครองถึงระดับตําบลและตามเขตลุมนํ้าไดถึงระดับลุมนํ้าสาขาทั่ว
ประเทศ  ดังน้ันนอกจากประโยชนในการสนับสนุนการจัดเขตเกษตรเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค
หลักของโครงการนี้แลว ยังเปนประโยชนตอการใชในงานประเมินคุณภาพที่ดินของพืชเศรษฐกิจ
ทั้ง 12 ชนิดในโครงการพัฒนาที่ดินสวนอื่น  จุดเดนของโปรแกรม  AgZone 2.0 ในแงการประเมิน
คุณภาพที่ดินคือมีความยืดหยุนสูงในการเลือกประเภทคุณภาพที่ดินเพื่อใชเปนเกณฑในการ
ประเมิน รวมทั้งชวงคาในแตละระดับความเหมาะสมสามารถแกไขใหทันสมัยตามผลงานวิจัยและ
ทดสอบของกรมพัฒนาที่ดินในอนาคต 

เอกสารอางอิง 
บัณฑิต  ตันศิริ  และ คํารณ  ไทรฟก. 2542. คูมือการประเมินคุณภาพที่ดิน (Qualitative Land Evaluations)  

สําหรับพืชเศรษฐกิจ. พิมพครั้งที่ 3 . กองวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ. 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร. 2544. รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดิน ระยะที่ 3. คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 166 หนา. 



ภาคผนวก ผ1  

 

คําอธิบายฐานขอมูล                                 
ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(AgZone version 2.0)  

    

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 4 32

ตารางที่ ผ1-1  รายละเอียดชั้นขอมูลหมูบาน วัด โรงเรียน 

ชื่อ SHAPEFILE  V***0000 
ประเภท FEATURE Point 
คําอธิบายชั้นขอมูล ตําแหนงหมูบาน วัด โรงเรียน 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ V***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

NAME  C,50 ช่ือหมูบาน วัด โรงเรียน 
TYPE  C,1 ประเภทหมูบาน หรือโรงเรียน หรือวัด (s, t, v) 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
S_BASIN_NA C,28 ช่ือลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
BASIN_NA C,30 ช่ือลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  *** =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-2  รายละเอียดชั้นขอมูลโรงงาน 

ชื่อ SHAPEFILE  FAC_CANE, FAC_PINEAPPLE, FAC_OILPALM 
ประเภท FEATURE Point 
คําอธิบายชั้นของขอมูล ตําแหนงโรงงานน้ําตาล, โรงงานสับปะรด, โรงงานปาลมนํ้ามัน 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ FAC_CANE.DBF, FAC_PINEAPPLE.DBF, FAC_OILPALM.DBF 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

FNAME C,8 ช่ือโรงงาน 
OBJECT C,16 กําลังการผลิต 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
TAM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
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ตารางที่ ผ1-3 รายละเอียดชั้นขอมูลทางน้ํา 

ชื่อ SHAPEFILE  W***0000 
ประเภท FEATURE Line 
คําอธิบายขอมูล ทางนํ้า 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ W***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
SHED_ID    N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-4  รายละเอียดชั้นขอมูลถนน 

ชื่อ SHAPEFILE  R***0000 
ประเภท FEATURE Line 
คําอธิบายชั้นขอมูล ถนน 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ R***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

NAME C,30 ช่ือถนน 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
SHED_ID    N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-5  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับตําบล 

ชื่อ SHAPEFILE  A***xx00 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตตําบล 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***xx00.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-6  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ 

ชื่อ SHAPEFILE  A***00xx 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตอําเภอ 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***00xx.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 

 

ตารางที่ ผ1-7  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด 

ชื่อ SHAPEFILE  A***0000 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตจังหวัด 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-8  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับตําบลในลุมนํ้าหลัก 

ชื่อ SHAPEFILE  A***xx00 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตการปกครองระดับตําบลในลุมนํ้าหลัก 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***xx00.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
S_BASIN_NA C,28 ช่ือลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
BASIN_NA C,30 ช่ือลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-9  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับอําเภอในลุมนํ้าหลัก 

ชื่อ SHAPEFILE  A***00xx 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตการปกครองระดับอําเภอในลุมนํ้าหลัก 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***00xx.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
S_BASIN_NA C,28 ช่ือลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
BASIN_NA C,30 ช่ือลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  *** =  หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-10  รายละเอียดชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดในลุมนํ้าหลัก 

ชื่อ SHAPEFILE A***0000 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดในลุมนํ้าหลัก 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ A***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
S_BASIN_NA C,28 ช่ือลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
BASIN_NA C,30 ช่ือลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-11  รายละเอียดชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อ SHAPEFILE L***0000 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล การใชประโยชนที่ดิน 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ L***0000.DBF 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LUCODE C,20 รหัสการใชประโยชนที่ดิน 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 

หมายเหต ุ  *** =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-12  รายละเอียดฐานขอมูลคําอธิบายการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUCODE.DBF 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LU_ID   N,11,0 หมายเลขกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LUCODE C,20 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LUT_TH C,100 คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน (ภาษาไทย) 
LUT_EN C,100 คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
CROP C,8 รหัสกลุมการใชประโยชนที่ดิน 

 
ตารางที่ ผ1-13  รายละเอียดฐานขอมูลคาสีสัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUCOLORCODE.DBF 
คําอธิบายขอมูล คาสีสัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LUCODE C,20 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

RED N,3,0 คาสีแดง 

GREEN N,3,0 คาสีเขียว 

BLUE N,3,0 คาสีนํ้าเงิน 
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ตารางที่ ผ1-14  รายละเอียดชั้นขอมูลปาไม 

ชื่อ SHAPEFILE  F***0000 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล เขตพื้นที่ปาไม 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ F***0000.DBF 
แหลงขอมูล การวิเคราะหซอนทับขอมูลประเภทปา เขตการใชทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่      

ปาสงวนแหงชาติ  ช้ันขอมูลปาชายเลน  และชั้นขอมูลปาถาวร                          
กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

S_BASIN_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้ายอย 
S_BASIN_NA C,28 ช่ือลุมนํ้ายอย 
SHED_ID N,11,0 หมายเลขกํากับลุมนํ้าหลัก 
BASIN_NA C,30 ช่ือลุมนํ้าหลัก 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
ADM_NAME C,25 ช่ือตําบล 
AMP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
AMP_NAME C,25 ช่ืออําเภอ 
PRV_ID N,11,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
PRV_NAME C,25 ช่ือจังหวัด 
UFOREST C,16 สัญลักษณเขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาของรัฐ 

หมายเหต ุ  ***  =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-15  รายละเอียดชั้นขอมูลหนวยแผนที่ที่ใชในการประเมินความเหมาะสม 

ชื่อ SHAPEFILE  ZMU*** 
ประเภท FEATURE Polygon 
คําอธิบายชั้นขอมูล หนวยแผนที่ที่ใชในการประเมินความเหมาะสม 
PROJECTION Universal Transverse Mercator (UTM) เขต 47 และ 48 

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ ZMU***.DBF 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

AREA N,20,5 ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) 
ADM_ID N,7,0 หมายเลขกํากับตําบล 
AMP_ID N,5,0 หมายเลขกํากับอําเภอ 
PRV_ID N,3,0 หมายเลขกํากับจังหวัด 
LUCODE C,20 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
SOIL_UNIT C,13 หนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
SGRP_ID N,11,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
FOREST C,16 สภาพความเปนพื้นที่ปาไม 
MU_ID N,8,0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ 
LU_ID N,11,0 หมายเลขกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LU_FIRST C,8 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดินผสมชนิดที่ 1 
LU_SECOND C,8 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดินผสมชนิดที่ 2  
LU_THIRD C,8 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดินผสมชนิดที่ 3 
LU_COM1 C,2 รหัสกํากับสัดสวนการใชประโยชนชนิดที่ 1 และ 2 
LU_COM2 C,2 รหัสกํากับสัดสวนการใชประโยชนชนิดที่ 2 และ 3 
PLANT1 C,12 กลุมการใชประโยชนที่ดินชนิดที่ 1 
PLANT2 C,12 กลุมการใชประโยชนที่ดินชนิดที่ 2 
PLANT3 C,12 กลุมการใชประโยชนที่ดินชนิดที่ 3 
IRRIGATION Boolean เขตชลประทาน 
CANZONE Boolean เขตที่สามารถจัดความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ 
ALROZONE Boolean เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมายเหต ุ   *** =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ1-16  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานอุณหภูม ิ

ชื่อตาราง TEMPERATURE.DBF 

คําอธิบายขอมูล อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (องศาเซลเซียส) ของหนวยที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา  และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MU_ID N,12,0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ 
JAN N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคม (องศาเซลเซียส) 
FEB N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ (องศาเซลเซียส) 
MAR N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม (องศาเซลเซียส) 
APR N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนเมษายน (องศาเซลเซียส) 
MAY N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม (องศาเซลเซียส) 
JUN N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมิถุนายน (องศาเซลเซียส) 
JUL N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม (องศาเซลเซียส) 
AUG N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนสิงหาคม (องศาเซลเซียส) 
SEP N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกันยายน (องศาเซลเซียส) 
OCT N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนตุลาคม (องศาเซลเซียส) 
NOV N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน (องศาเซลเซียส) 
DEC N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนธันวาคม (องศาเซลเซียส) 
ALL N,6,1 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป (องศาเซลเซียส) 
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ตารางที่ ผ1-17  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานความชุมช้ืนที่เปนประโยชน 

ชื่อตาราง RAINFALL.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน (มิลลิเมตร) ของหนวยที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา  และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MU_ID N,12,0  หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
JAN N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนมกราคม (มิลลิเมตร) 
FEB N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ (มิลลิเมตร) 
MAR N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนมีนาคม (มิลลิเมตร) 
APR N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนเมษายน (มิลลิเมตร) 
MAY N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม (มิลลิเมตร) 
JUN N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนมิถุนายน (มิลลิเมตร) 
JUL N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม (มิลลิเมตร) 
AUG N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม (มิลลิเมตร) 
SEP N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนกันยายน (มิลลิเมตร) 
OCT N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนตุลาคม (มิลลิเมตร) 

NOV N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน (มิลลิเมตร) 

DEC  N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือนธันวาคม (มิลลิเมตร) 

ALL N,6,1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดทั้งป (มิลลิเมตร) 
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ตารางที่ ผ1-18  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

ชื่อตาราง OXYGENAVAI.DBF 

คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
DRAINAGE N,3,0 หมายเลขกํากับชั้นการระบายน้ํา 

 

 

ตารางที่ ผ1-19  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานการระบายน้ําของดิน 

ชื่อตาราง DRAINDEF.DBF 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายชั้นการระบายน้ํา 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

DRAINCODE N,3,0 หมายเลขกํากับชั้นการระบายน้ํา  
DRAINDEF C,25 คําอธิบายชั้นการระบายน้ําภาษาไทย 
E_DRAINDEF C,35 คําอธิบายชั้นการระบายน้ําภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ ผ1-20  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานความเปนประโยชนของธาตุอาหารและความจุ     

ในการดูดยึดธาตุอาหาร 

ชื่อตาราง NUTRIENT.DBF 
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานความเปนประโยชนของธาตุอาหารและความจุในการดูดยึด

ธาตุอาหาร 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค  
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน  
MN_OM N,6,2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) คาต่ําสุด 
AV_OM N,6,2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) คาเฉลี่ย 
MX_OM N,6,2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)คาสูงสุด 
MN_CEC N,6,2 คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม) คาต่ําสุด  
AV_CEC N,6,2 คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม) คาเฉลี่ย  
MX_CEC N,6,2 คา CEC (meq/ดิน 100 กรัม) 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_P N,6,2 ความเปนประโยชนของ P (ppm) คาต่ําสุด  
AV_P N,6,2 ความเปนประโยชนของ P (ppm) คาเฉลี่ย 
MX_P N,6,2 ความเปนประโยชนของ P (ppm) คาสูงสุด 
MN_K N,6,2 ความเปนประโยชนของ K (ppm) คาต่ําสุด 
AV_K N,6,2 ความเปนประโยชนของ K (ppm) คาเฉลี่ย 
MX_K N,6,2 ความเปนประโยชนของ K (ppm) คาต่ําสุด 
MN_FERTZ C,2 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารคาต่ําสุด 
AV_FERTZ C,2 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารคาเฉลี่ย 
MX_FERTZ C,2 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารคาสูงสุด 
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ตารางที่ ผ1-21  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานสภาวะการหยั่งลึกของราก 

ชื่อตาราง ROOTCOND.DBF 
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานสภาวะการหยั่งลึกของราก 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,3,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MN_DEPTH N,3,0 ความลึกของดิน (เซนติเมตร) คาต่ําสุด 
AV_DEPTH N,3,0 ความลึกของดิน (เซนติเมตร) คาต่ําสุด 
MX_DEPTH N,3,0 ความลึกของดิน (เซนติเมตร) คาเฉลี่ย 
MN_GRAVEL N,4,0 ปริมาณกอนกรวด (%) คาต่ําสุด 
AV_GRAVEL N,4,0 ปริมาณกอนกรวด (%) คาเฉลี่ย 
MX_GRAVEL N,4,0 ปริมาณกอนกรวด (%) คาสูงสุด 
TOPTEXTURE C,16 เน้ือดินบน 
SUBTEXTURE C,16 เน้ือดินลาง 
ROOTPNT N,2,0 ช้ันความเปนประโยชนตอรากพืช 

 
ตารางที่ ผ1-22  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานความเสียหายจากน้ําทวม 

ชื่อตาราง FLOODHADZARD.DBF  
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานความเสียหายจากน้ําทวม 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MN_FLOOD N,3,0 อันตรายจากน้ําทวม (ครั้งในรอบ 10 ป) คาต่ําสุด 
AV_FLOOD N,3,0 อันตรายจากน้ําทวม (ครั้งในรอบ 10 ป) คาเฉลี่ย 
MX_FLOOD N,3,0 อันตรายจากน้ําทวม (ครั้งในรอบ 10 ป) คาสูงสุด 
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ตารางที่ ผ1-23  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานการมีเกลือมากเกินไป 

ชื่อตาราง EXSALT.DBF  
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานการมีเกลือมากเกินไป 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MN_SALTTOP N,6,2 ความเค็มของช้ันดินบน (dS/m) คาต่ําสุด 
AV_SALTTOP N,6,2 ความเค็มของช้ันดินบน (dS/m) คาเฉลี่ย 
MX_SALTTOP N,6,2 ความเค็มของช้ันดินบน (dS/m) คาสูงสุด 
MN_SALTSUB N,6,2 ความเค็มของช้ันดินลาง (dS/m) คาต่ําสุด 
AV_SALTSUB N,6,2 ความเค็มของช้ันดินลาง (dS/m) คาเฉลี่ย 
MX_SALTSUB N,6,2 ความเค็มของช้ันดินลาง (dS/m) คาสูงสุด 

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 

 



 ภาคผนวก ผ1  คําอธิบายฐานขอมูลระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone version 2.0) 51

 
ตารางที่ ผ1-24  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานสารพิษ 

ชื่อตาราง TOXICITY.DBF  
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานสารพิษ 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน  
MN_PHTOP N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินบน คาต่ําสุด 
AV_PHTOP N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินบน คาเฉลี่ย 
MX_PHTOP N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินบน คาสูงสุด 
MN_PHSUB N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินลาง คาต่ําสุด 
AV_PHSUB N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินลาง คาเฉลี่ย 
MX_PHSUB N,5,2 pH ของดินที่วัดไดในสนามของดินลาง 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 

 
ตารางที่ ผ1-25  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานสภาวะการเขตกรรม 

ชื่อตาราง SOILWORK.DBF 
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานสภาวะการเขตกรรม 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
HOR_SYMB C,5 ช้ันดิน 
TEXTURE C,10 เน้ือดิน 
SOILWORK N,2,0 ช้ันสภาวะการเขตกรรม 
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ตารางที่ ผ1-26  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานศักยภาพการใชเครื่องจักรและความเสียหาย        

จากการกัดกรอน 

ชื่อตาราง MANAGE_CONSERV.DBF  
คําอธิบายขอมูล คุณสมบัติของที่ดินดานสภาวะการเขตกรรม 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG N,3,0 หมายเลขกํากับภาค 
SGRP_ID N,6,0 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
MN_SLOPE N,5,1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%) คาต่ําสุด 
AV_SLOPE N,5,1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%) คาเฉลี่ย 
MX_SLOPE N,5,1 เปอรเซ็นตความลาดชัน (%) คาสูงสุด 
MN_ROCK N,5,1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาต่ําสุด 
AV_ROCK N,5,1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาเฉลี่ย 
MX_ROCK N,5,1 หินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาสูงสุด 
MN_STONE N,4,1 กอนหินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาต่ําสุด 
AV_STONE N,4,1 กอนหินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาเฉลี่ย 
MX_STONE N,4,1 กอนหินพื้นโผล (%ของพื้นที่) คาสูงสุด 

 
ตารางที่ ผ1-27  รายละเอียดฐานขอมูลคุณสมบัติของที่ดินดานระยะทางถึงตําแหนงโรงงาน 

ชื่อตาราง DISTANCE.DBF 

คําอธิบายขอมูล ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงโรงงานที่ใกลที่สุด (หนวย : กิโลเมตร) 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MU_ID N,11,0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ดิน 
CANE N,12,3 ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงโรงงานน้ําตาลที่ใกลที่สุด 
OILPALM N,12,3 ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงโรงงานปาลมนํ้ามันที่ใกลที่สุด 
PINEAPPLE N,12,3 ระยะทางจากหนวยแผนที่ดินถึงโรงงานสับปะรดที่ใกลที่สุด  
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ตารางที่  ผ1-28  รายละเอียดฐานขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูกตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน    

ชื่อตาราง LUR_TT.DBF 

คําอธิบายขอมูล อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูก (องศาเซลเซียส) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน  
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-29  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน  

ชื่อตาราง LUR_MR.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งป (มิลลิเมตร) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน  
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-30  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณน้ําที่พืชตองการในชวงฤดูปลูกตามความตองการของการใช

ประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_MW.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณน้ําที่พืชตองการในชวงฤดูปลูก (มิลลิเมตร) ตามความตองการของการใช
ประโยชนที่ดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-31  รายละเอียดฐานขอมูลชั้นการระบายน้ําตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_MW.DBF 

คําอธิบายขอมูล ช้ันการระบายน้ําตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน  
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-32  รายละเอียดฐานขอมูลชั้นความอุดมสมบูรณของดินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_SN.DBF 

คําอธิบายขอมูล ช้ันความอุดมสมบูรณของดินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-33  รายละเอียดฐานขอมูลความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินลางตามความตองการของ

การใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_NC.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินลาง (meq/ดิน 100 กรัม) ตามความ
ตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
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ตารางที่  ผ1-34  รายละเอียดฐานขอมูลความอิ่มตัวดวยดางของดินลางตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_NC.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความอิ่มตัวดวยดางของดินลาง (%) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 

 
ตารางที่  ผ1-35  รายละเอียดฐานขอมูลระดับความลึกที่เปนประโยชนตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_RD.DBF 

คําอธิบายขอมูล ระดับความลึกที่เปนประโยชน (เซนติเมตร) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
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ตารางที่  ผ1-36  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณกอนกรวดตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_RG.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณกอนกรวด (% ของพื้นที่) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-37  รายละเอียดฐานขอมูลชั้นการหยั่งลึกของรากตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_RR.DBF 

คําอธิบายขอมูล ช้ันการหยั่งลึกของรากตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-38  รายละเอียดฐานขอมูลความถี่ของการเกิดน้ําทวมตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_FF.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความถี่ของการเกิดน้ําทวม (จํานวนครั้งในรอบ 10 ป)                                             
ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 

L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 

 
ตารางที่  ผ1-39  รายละเอียดฐานขอมูลความเค็มของดินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_XS.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความเค็มของดิน (dS/m) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-40  รายละเอียดฐานขอมูลระดับความลึกของชั้น Jarosite ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_ZJ.DBF 

คําอธิบายขอมูล ระดับความลึกของชั้น Jarosite  (เซนติเมตร)                                                           
ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 

 
ตารางที่  ผ1-41  รายละเอียดฐานขอมูลความเปนกรด-ดางของดินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_ZP.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความเปนกรด-ดางของดินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
L_N N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม N 
L_S3 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S3 
L_S2 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S2 
L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-42  รายละเอียดฐานขอมูลสภาวะการเขตกรรมตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_KW.DBF 

คําอธิบายขอมูล สภาวะการเขตกรรมตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N  C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-43  รายละเอียดฐานขอมูลความลาดชันตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_WS.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความลาดชัน (%) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-44  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณหินโผลตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_WR.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณหินโผล (%) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-45  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณกอนหินตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_WT.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณกอนหิน (%) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 
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ตารางที่  ผ1-46  รายละเอียดฐานขอมูลความลาดชันที่ทําใหเกิดการพังทลายตามความตองการของการใช

ประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_ES.DBF 

คําอธิบายขอมูล ความลาดชันที่ทําใหเกิดการพังทลาย (%) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 
S1 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S1 
S2 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S2 
S3 C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม S3 
N C,12 ชวงชั้นขอมูลที่ระดับความเหมาะสม N 

 
ตารางที่  ผ1-47  รายละเอียดฐานขอมูลปริมาณดินที่สูญเสียตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง LUR_EL.DBF 

คําอธิบายขอมูล ปริมาณดินที่สูญเสีย (ตัน/ไร/ป) ตามความตองการของการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและความกวางของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PLANT C,10 ชนิดพืช 

L_S1 N,4,1 คาพิกัดลางของระดับความเหมาะสม S1 
U_S1 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S1 
U_S2 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S2 
U_S3 N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม S3 
U_N N,4,1 คาพิกัดบนของระดับความเหมาะสม N 

 




