
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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ตารางที่ ผ2-16 โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับปญหาของดินเม่ือใชปลูกพืช 116 

ตารางที่ ผ2-17 โครงสรางขอมูลของตารางรายชื่อพืช 118 

ตารางที่ ผ2-18 โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายกลุมพืชหลัก 118 

ตารางที่ ผ2-19 โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายพืช 119 

ตารางที่ ผ2-20 โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายพืชตามกลุมชุดดิน 120 

ตารางที่ ผ2-21 โครงสรางขอมูลของตารางทางเลือกในการจัดการดินเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย 120 

ตารางที่ ผ2-22 โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของ
ดินเม่ือปลูกพืช 

121 

ตารางที่ ผ2-23 โครงสรางขอมูลของตารางคําอธิบายภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดินเม่ือปลูกพืช 123 

ตารางที่ ผ2-24 โครงสรางขอมูลของตารางคาสีสัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 123 
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ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย 
((SSooiillMMaann    vveerrssiioonn    11..00))  



โครงการที่  2 
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย  

(SoilMan version 1.0) 

คํานํา 
กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจ วิเคราะห และศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชน

ทรัพยากรดิน ทําใหทราบปญหาและชนิดของขอจํากัดในการใชทรัพยากรดินของประเทศ ปญหา
ที่พบในการใชทรัพยากรดินไดมีการสรุปโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2543) วาอาจแบงเปนกลุมใหญๆ  
ได 4 กลุมคือ (1) ปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพื่อทําการเกษตร  (2) การใชที่ดินไมถูกตองตามชั้น
ความเหมาะสม  (3) ปญหาการใชที่ดินไมถูกตองตามหลักวิชาการ  และ (4) ปญหาที่เกิดจาก
สภาพธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย 

ปญหาตางๆ เหลานี้นอกจากไดมีการศึกษาในรายละเอียดถึงการแพรกระจาย การกําเนิด 
และคําอธิบายลักษณะของดินดังกลาวแลว กรมพัฒนาที่ดินยังไดใชงบประมาณเปนจํานวนมากใน
การศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีการตางๆ ในการจัดการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกเกษตรกรและ
สังคมโดยรวมเมื่อใชทรัพยากรดินเหลานั้นในการผลิตทางเกษตร 

ขอมูลที่เกี่ยวกับดินปญหาและวิธีการจัดการดินปญหาไดรับการตีพิมพในรูปรายงาน  
แผนที่ ตาราง และรูปภาพมากมาย แตยังไมมีการจัดเก็บเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และเรื่องราวที่
สะดวกตอการเรียกใชที่มีเง่ือนไขเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงคแตกตางกัน ทําใหองคความรู
ดานดินปญหาไมไดรับการเผยแพรและนําไปใชสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขตตางๆ เทาที่ควร 

โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปญหาตางๆ 
ที่กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษามาจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลประกอบการอธิบายราย
ละเอียด พรอมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาเพื่อสรางขอสนเทศในรูปแบบที่
สะดวกตอการใชงานของนักวิชาการและเจาหนาที่ดานการสงเสริมประจําสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขตตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนเครื่องมือสนับสนุนงานโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ 
จัดการดินเพื่อฟนฟูทรัพยากรดินและเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืนตอไป 
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แนวคิดในการพัฒนาระบบ 
ระบบ Soil Man 1.0 ไดรับการออกแบบสําหรับผูใช 2 ประเภทคือ (1) ผูใชทั่วไปที่อาจ

เปนนักวิชาการเกษตรและสิ่งแวดลอม นักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในหนวยงานรัฐและเอกชน 
ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในปญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย ผูใชกลุมน้ีมี
ความตองการใชระบบในลักษณะตอไปนี้ 

• เรียกดูทรัพยากรดินที่เปนปญหาโดยกําเนิดในรูปของขอมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่            
เพ่ือดูการกระจายของแตละประเภทปญหาของที่ดิน 

• สืบคนปญหาของดินเมื่อใชประโยชนในทางการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง 
• มีทางเลือกในการแกไขปญหาดินเมื่อใชในการปลูกพืชที่ตองการ 

(2) นักวิชาการและนักวางแผนการใชที่ดินในกรมพัฒนาที่ดิน ผูใชกลุมน้ีนอกจากจะตองการระบบ
สนับสนุนการจัดการดินที่มีปญหาดังผูใชกลุมแรกแลว ยังตองการระบบที่มีความสามารถดังน้ี 

• อํานวยความสะดวกในการระบุพ้ืนที่ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปญหาที่              
กรมพัฒนาที่ดินไดทําการวิจัยและทดสอบวาไดผลดี ไปในพื้นที่คลายคลึงกันในแง
ทรัพยากรดินและประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

• นอกจากกําหนดพื้นที่เปาหมายตามขอบเขตการปกครอง ลุมนํ้า และระวางแผนที่
แลว ยังสามารถกําหนดตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขตและจังหวัด และยังสามารถกําหนดพื้นที่เปาหมายเองโดยการดิจิไทซหนาจอภาพ 

• มีรายละเอียดคําแนะนําการจัดการดินในเชิงวิชาการที่งายตอการถายทอดให
เกษตรกรและผูใชนําไปปฏิบัติ 

• สามารถสรุปพื้นที่เกิดปญหาทรัพยากรดินตามรายพืชที่ตองการในพื้นที่เปาหมาย 
เปนตารางและแผนที่ขนาดตางๆ 

ดังน้ัน SoilMan จึงไดรับการพัฒนาใหทํางานในระบบ ArcView GIS โดยมีองคประกอบ
สําคัญ 3 สวน คือ (1) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (2) ฐานขอมูลอรรถาธิบาย และ (3) ระบบเรียกใช
งานและโตตอบกับผูใช 

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
1. กลุมชุดดิน  นํามาจากชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ของระบบ SoilView 2.0 (ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผล

ผลิต, 2542) โดยนําเขาจากแผนที่ดินมาตราสวน 1:50,000 
2. การใชประโยชนที่ดิน เปนชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่จัดทําโดยกองวางแผนการ

ใชที่ดินซึ่งจําแนกและปรับปรุงใหมในป พ.ศ. 2544 โดยใชขอมูลระยะไกลแลวแปลงเปนแผนที่การ
ใชประโยชนที่ดินมาตราสวน 1:50,000 ไดทําการตรวจสอบและแกไขขอบเขตของหนวยแผนที่การ
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ใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกันโดยเฉพาะบริเวณรอยตอระหวางจังหวัด เพ่ือใหสามารถนํามา
เชื่อมกันไดสนิทในกรณีที่พ้ืนที่เปาหมายเปนพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตตางๆ 
หรือกรณีพ้ืนที่เปาหมายเปนลุมนํ้าหรือภาค 

3. เขตพื้นที่ปาไมถาวร เปนชั้นขอมูลที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งนําเขาในมาตราสวน 
1:50,000 

4. ช้ันขอมูลอ่ืน ประกอบดวยชั้นขอมูลถนน ทางน้ํา หมูบาน ขอบเขตการปกครอง วัด 
โรงเรียน ขอบเขตลุมนํ้า ชั้นขอมูลเหลานี้ไดรับการพัฒนาและใชงานแลวในโครงการพัฒนาฐาน 
ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 3 

5. หนวยแผนที่ (mu***) เปนหนวยแผนที่ที่ไดจากการซอนทับชั้นขอมูลกลุมชุดดินกับชั้น
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 

ฐานขอมูลอรรถาธิบาย 

ตารางอรรถาธิบายชั้นขอมูลหนวยแผนที่ (mu***) เปนฐานขอมูลในรูปแบบ .dbf ซึ่งจัด
เก็บหมายเลขกํากับหนวยแผนที่ (Mapping Unit) โดยใชเขตขอมูล MU_ID ดังน้ันจะเปนตารางที่
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดโดยตรง นอกจากนี้ยังจัดเก็บเนื้อที่ของแตละหนวยแผนที่ 
(AREA) หมายเลขกํากับตําบล (ADM_ID) หมายเลขกํากับอําเภอ (AMP_ID) หมายเลขกํากับ
จังหวัด (PRV_ID) หมายเลขกํากับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (DLD_ID) หมายเลขกํากับภาค 
(REG_ID) รหัสกํากับประเภทการใชประโยชนที่ดิน (LUCODE) หนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน 
(SOIL_UNIT) รหัสที่ใชกํากับหนวยแผนที่ของกลุมชุดดินรายภาค (REG_SOIL) และชวงฤดูปลูก
ขาวที่เปนไปได (GRP) โครงสรางฐานขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-1 

นอกจากฐานขอมูลดังกลาวขางตนยังมีฐานขอมูลเชิงสัมพันธในรูปแบบของตารางเปน 
รูปแบบที่ใชในโปรแกรม Microsoft Access (.mdb) ซึ่งจัดเก็บคําอธิบายรายละเอียดบางประการ
ของฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลปญหาของดินและทางเลือกในการจัดการดินปญหา ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกันไดผาน primary key และ secondary key ของแตละตารางสัมพันธ   โครงสรางของ
ขอมูลอรรถาธิบายทั้งหมดแสดงไวในรูปที่ 2-1 โดยรายละเอียดของตารางทั้งหมดมีดังน้ี 

ตารางองคประกอบหนวยแผนที่กลุมชุดดิน (soilcomb)  จัดเก็บหนวยแผนที่ของกลุมชุด
ดิน (SOIL_UNIT) หมายเลขกลุมชุดดิน (MJSGRP) และสัดสวนของเนื้อที่ของแตละกลุมชุดดิน 
(PCOMSG) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-2 

ตารางคําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดิน (soil_unit_lk) จัดเก็บหนวยแผนที่ของกลุมชุด
ดิน (SOIL_UNIT) และคําอธิบายหนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน (SOIL_DEF) โครงสรางขอมูล
แสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-3 



 
รูปที่ 2-1 โครงสรางและความเชื่อมโยงของฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่จัดเก็บขอมูลอรรถาธิบายในระบบ SoilMan 1.0 
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ตารางกลุมชุดดิน (soilgrp)  จัดเก็บหมายเลขกลุมชุดดิน (MJSGRP) คําอธิบายหมาย
เลขกํากับกลุมชุดดิน (MJSGRP_LK)  และรหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน (TYPE_CODE) 
โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-4 

ตารางสมบัติทางกายภาพทั่วไปของกลุมชุดดิน (sgunit) จัดเก็บหมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
(MJSGRP) ลักษณะภูมิสัณฐาน (TOPOGRAPHY) ชั้นมาตรฐานความลาดชัน (SLOPECLSS) ชั้น
มาตรฐานความลึกของดิน (CLS_DEPT) ระดับชั้นของการระบายน้ํา (DRAINAGE) ชั้นมาตรฐาน
การซาบซึมนํ้าของดิน (INFILTRA) และชั้นมาตรฐานการไหลบาของดิน (RUN_OFF)   โครงสราง
ขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-5 

ตารางสมบัติทางเคมีของกลุมชุดดินทั้งช้ันดินบนและชั้นดินลาง (sglayer)  จัดเก็บ
หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน (MJSGRP) สัญลักษณแสดงชั้นดิน (HOR_SYMB) ประเภทเนื้อดินที่
เปนภาษาไทย (TXTURE_TH) ประเภทเนื้อดินที่เปนภาษาอังกฤษ (TXTURE_EN) เปอรเซ็นต
อินทรียวัตถุในดิน (OM) เปอรเซ็นตความอิ่มตัวดางของดิน (BS) คาประจุบวกที่แลกเปลี่ยนไดของ
ดิน (CEC) ความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดิน (P)  ความเปนประโยชนของโพแทสเซียมใน
ดิน (K) คา pH ของดินที่วัดไดในสนามคาต่ําสุด (MIN_PH) คา pH ของดินที่วัดไดในสนามคาสูงสุด 
(MAX_PH)  คา pH ของดินที่วัดไดในสนามคาเฉลี่ย (AVG_PH) ระดับความเหมาะสมของกลุมชุด
ดิน (FERTZ)  โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-6 

ตารางชุดดิน (soilseries) ที่เปนองคประกอบของกลุมชุดดิน (Soil group) ตารางนี้จัด
เก็บหมายเลขกํากับกลุมชุดดิน (MJSGRP) ชื่อชุดดินเปนภาษาไทย (SERIES_T) ชื่อชุดดินเปน
ภาษาอังกฤษ (SERIES_E) และสัญลักษณของชุดดิน (SERIES-SYM) โครงสรางขอมูลแสดงใน
ภาคผนวกตารางที่ ผ2-7 

ตารางคําอธิบายรหัสกํากับประเภทกลุมชุดดิน (soilgrp_lk) จัดเก็บรหัสกํากับประเภท
ของกลุมชุดดินโดยแบงตามลักษณะภูมิประเทศที่พบกลุมชุดดินนั้นๆ (TYPE_CODE) คําอธิบาย
รหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน (TYPE_DEF)  สภาพภูมิทัศนที่พบดิน (LANDSCAPE) และคํา
อธิบายเพิ่มเติมสภาพภูมิทัศนที่พบดิน (LANDSC_DEF) โครงสรางและรายละเอียดขอมูลแสดงใน
ภาคผนวกตารางที่ ผ2-8 

ตารางรายชื่อภาพของกลุมชุดดิน (picture_list) จัดเก็บหมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
(MJSGRP) รายชื่อไฟลสําหรับเก็บภาพโปรไฟลของชุดดินที่เปนตัวแทนของกลุมชุดดินหนึ่งๆ 
(PROFILE) และรายชื่อไฟลภาพของภูมิทัศนบริเวณที่พบกลุมชุดดินนั้น (LANDSCAPE) ดังโครง
สรางในภาคผนวกตารางที่ ผ2-9 
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ตารางดินปญหาแตกําเนิด (pbsd) จัดเก็บรหัสกํากับหนวยแผนที่ของกลุมชุดดินรายภาค 
(REG_SOIL) หนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน (SOIL_UNIT) และรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด 
(PBSD_CODE) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-10 

ตารางคําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด (pbsd_lk) จัดเก็บรหัสกํากับดินปญหาแต
กําเนิด (PBSD_CODE) คําอธิบายดินปญหาแตกําเนิดเปนภาษาไทย (PBSD_T) และคําอธิบาย
ดินปญหาแตกําเนิดเปนอังกฤษ (PBSD_E)  โครงสรางและรายละเอียดขอมูลแสดงในภาคผนวก
ตารางที่ ผ2-11 

ตารางองคประกอบของการใชประโยชนที่ดิน (multilu) จัดเก็บรหัสการใชประโยชนที่ดิน 
(LUCODE) องคประกอบของการใชประโยชนที่ดิน (LU) และสัดสวนเชิงพ้ืนที่ของประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน (PCOMLU) ตามโครงสรางในภาคผนวกตารางที่ ผ2-12 

ตารางคําอธิบายองคประกอบการใชประโยชนที่ดิน (singlelu_lk) จัดเก็บรหัสองค
ประกอบการใชประโยชนที่ดิน (LU) คําอธิบายรหัสกํากับองคประกอบการใชประโยชนที่ดินเปน
ภาษาไทย (DES_TH) และภาษาอังกฤษ (DES_EN) ชื่อพืชภาษาอังกฤษ (CROP_E) และชื่อกลุม
พืชหลักเปนภาษาอังกฤษ (MAJCROP_E) ดังโครงสรางในภาคผนวกตารางที่ ผ2-13 

ตารางคําอธิบายการใชประโยชนที่ดิน (multilu_lk) จัดเก็บรหัสการใชประโยชนที่ดิน 
(LUCODE) พรอมทั้งคําอธิบายการใชประโยชนที่ดินเปนภาษาไทย (MDES_TH) และภาษา
อังกฤษ (MDES_EN) โดยมีโครงสรางฐานขอมูลดังภาคผนวกตารางที่ ผ2-14 

ตารางปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช (problem) จัดเก็บรหัสกํากับหนวยแผนที่กลุมชุดดิน
รายภาค (REG_SOIL) หนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน (SOIL_UNIT) ชื่อกลุมพืชหลักเปนภาษา
อังกฤษ (MAJROP_E) ชื่อพืชภาษาอังกฤษ (CROP_E) และรหัสกํากับประเภทปญหาของดินเมื่อ
ใชปลูกพืช (PROBCODE) ตามโครงสรางขอมูลในภาคผนวกตารางที่ ผ2-15 

ตารางคําอธิบายรหัสกํากับปญหาดินเมื่อใชปลูกพืช (problem_lk) จัดเก็บสถานะของ
ปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืชวามีแนวทางการแกไขหรือไม (PROBGRP) รหัสกํากับปญหาของดิน
เม่ือใชปลูกพืช (PROBCODE)  และคําอธิบายรหัสกํากับปญหาดินเมื่อใชปลูกพืช (PROBLEM) 
โครงสรางและรายละเอียดขอมูลแสดงภาคผนวกตารางที่ ผ2-16 

ตารางรายช่ือพืช (croplist_lk) ประกอบดวยจํานวนลําดับชั้นของพืช (GROUP) ชื่อกลุม
พืชหลักเปนภาษาอังกฤษ (MAJCROP_E) และภาษาไทย (MAJCROP_T) ชื่อกลุมพืชยอยภาษา
อังกฤษ (SUBCROP_E) และภาษาไทย (SUBCROP_T) ชื่อพืชภาษาอังกฤษ  (CROP_E) และ
ภาษาไทย (CROP_T) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-17 
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ตารางการจัดการดินปญหารายกลุมพืชหลัก (mangement_majcrop) จัดเก็บชื่อกลุมพืช
หลักเปนภาษาอังกฤษ (MAJCROP_E) รหัสกํากับการจัดการดินปญหา (MANAGECODE) ราย
ละเอียดวิธีการจัดการดินปญหารายกลุมพืชหลัก (DETAILMAIN) และชื่อไฟลภาพการจัดการดิน
ปญหาแตละทางเลือกรายกลุมพืชหลัก (IMAGE) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-18 

ตารางการจัดการดินปญหารายพืช (management_crop) จัดเก็บรหัสสําหรับเชื่อมโยงกับ
ตาราง (KEY) ชื่อกลุมพืชหลักเปนภาษาอังกฤษ (MAJCROP_E) ชื่อพืชภาษาอังกฤษ (CROP_E) 
รหัสการจัดการดินปญหา (MANAGECODE) รายละเอียดวิธีการจัดการดินปญหารายพืช 
(DETAILbyCROP) และชื่อไฟลภาพแสดงการจัดการดินปญหาสําหรับแตละทางเลือกเปนรายพืช 
(IMAGEbyCROP) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-19 

ตารางการจัดการดินปญหารายพืชตามกลุมชุดดิน (management _soilgrp) จัดเก็บรหัส
สําหรับการเชื่อมโยงระหวางตาราง (KEY) หมายเลขกลุมชุดดิน (MJSGRP) ชื่อพืชภาษาอังกฤษ 
(CROP_E) รหัสกํากับทางเลือกในการจัดการดินปญหา (MANAGECODE) รายละเอียดวิธีการจัด
การดินปญหารายพืชตามกลุมชุดดิน (DETAILbySG) และชื่อไฟลภาพที่ประกอบการจัดการดิน
ปญหาตามกลุมชุดดิน (IMAGEbySG) ดังโครงสรางขอมูลในภาคผนวกตารางที่ ผ2-20 

ตารางทางเลือกในการจัดการดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย (erosion)  จัดเก็บ
หมาย เลขกลุ ม ชุ ดดิ น  (MJSGRP) และรหั สกํ ากั บท างเลื อก ในการจัดการดิ นปญ ห า 
(MANAGECODE) โครงสรางขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-21 

ตารางคําอธิบายรหัสกํ ากับทางเลือกในการจัดการดินปญหาเมื่ อใชปลูกพืช 
(management_lk)  จัดเก็บรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการดินปญหา (MANAGECODE) และ
คําอธิบายทางเลือกในทางการจัดการดินปญหา (MANAGEMENT)   โครงสรางและรายละเอียด
ขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-22 

สําหรับ  ตารางคําอธิบายภาพทางเลือกในการจัดการดินปญหาเมื่อใชปลูกพืช 
(imageindex) เปน Lookup table ที่จัดเก็บรายชื่อภาพทางเลือกในการจัดการดินปญหาเมื่อใช
ปลูกพืช (IMGINDEX) และคําอธิบายภาพทางเลือกในการจัดการดินปญหาเมื่อใชปลูกพืช 
(TITLE)  Lookup table ดังกลาวนี้ไมเชื่อมโยงกับตารางใดในฐานขอมูลเชิงสัมพันธขางตน แต
เปนตารางที่ใชสําหรับอธิบาย Item “IMAGE” ในตาราง mangement_majcrop, Item “IMAGEbyCROP” 
ในตาราง mangement_crop และ Item “IMAGEbySG” ในตาราง mangement_soilgrp  โดยโครงสราง         
ขอมูลแสดงในภาคผนวกตารางที่ ผ2-23 
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การพัฒนาระบบเรียกใช 
ระบบเรียกใชไดรับการพัฒนาใหสามารถโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทยโดยอาศัยชุดคําส่ัง

ในภาษา Avenue ดังน้ันจึงสามารถใชขีดความสามารถของระบบ ArcView GIS ในการจัดการ 
เรียกใช วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดดี 

การติดต้ังระบบ SoilMan 1.0 
ระบบไดรับการออกแบบใหผูใชงานจากฮารดดิสก ดังน้ันกอนการใชงานผูใชจะตองปฏิบัติ 

ดังน้ี (รูปที่ 2-2) 

 

1. C:\>_ 
2. C:\>d: 
3. D:\>md SoilMan 

D:\>cd SoilMan 
4. D:\ SoilMan >_ 
5. D:\ SoilMan >e:\smsetup 

         6. D:\ SoilMan >_ 

รูปที่ 2-2  ตัวอยางคําสั่งสําหรับติดตั้งโปรแกรม SoilMan 1.0 

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:\smsetup โดย CD หมายถึงไดรฟที่

ระบุตําแหนง CD  ระบบจะทําการคัดลอกไฟลขอมูลจากแผน CD ลงไปยังฮารดดิสก 
6. เม่ือระบบคัดลอกเสร็จ  DOS จะแสดงผลการรอรับคําส่ัง ตอไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 

4 และ 5 จนครบทุกแผน CD ตามลําดับ โดยโปรแกรม SoilMan 1.0 บรรจุอยูในแผน 
CD ทั้งหมดจํานวน 8 แผน 
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7. เพ่ือให ArcView แสดงผลภาษาไทยไดอยางสมบูรณบนระบบปฏิบัติการ            
Windows 2000  ใหกําหนดคุณสมบัติของหนาจอโดยการปฏิบัติดังน้ี 
(1) คลิก Start  → Setting → Control Panel  เลือก Icon Display                   

จากนั้นหนาตาง Display Properties จะแสดงผล 
(2) ที่หนาตาง Display Properties : เลือกแถบ Appearance แลวเลือก Item 

Active Title Bar กําหนดตัวอักษร (Font) เปน MS Dialog แลวคลิก OK 

ในการเรียกใชโปรแกรม SoilMan 1.0 ในครั้งแรกนั้นโปรแกรมจะทําการตรวจเสนทาง
การติดตั้งขอมูลและแฟมขอมูลที่จําเปนตอการใชงานของระบบ เก็บไวในแฟมขอมูลชื่อ 
C:\SoilMan.env ภายในประกอบดวยขอมูลหลักตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. เสนทางที่ผูใชไดทําการติดตั้งโปรแกรมไว (Application Path) 
2. ขอความที่ระบุรุนของโปรแกรม Microsoft Access ในกรณีที่ใชโปรแกรม Access ที่

ทานใชเปนรุน 97 จะระบุขอความคือ “SQLcon:Microsoft Access Database”           
หากเปนรุนที่สูงกวานี้จะระบุขอความ “SQLcon:MS Access Database” 

3. เสนทางแสดงสถานภาพการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพ่ือใชในการเปดแฟม
ขอมูลชวยเหลือ (Help) 

4. เสนทางแสดงสถานภาพการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่
ใชในการเปดแฟมชนิด Html ซึ่งเปนขอมูลการจัดการดินปญหา 

5. การเขามาเรียกใชโปรแกรมเปนครั้งแรกหรือไมใช 
ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลเหลานี้กอนทุกครั้งที่มีการเรียกใชโปรแกรม ยกเวนการ

ตรวจสอบขอความที่ระบุรุนของโปรแกรม Microsoft Access เพราะขอความนี้จะมีการตรวจสอบ
เพียงครั้งแรกที่มีการติดตั้งโปรแกรมเทานั้น หากผูใชเปลี่ยนรุนของโปรแกรม Microsoft Access 
โดยไมมีการเปลี่ยนขอความที่ระบุรุนของโปรแกรมจะทําใหมีปญหาในการติดตอกับฐานขอมูล  
ดังน้ันใหผูใชเปลี่ยนขอความการระบุรุนของโปรแกรม Microsoft Access น้ีโดยใชโปรแกรม Text 
Editor ทั่วไปดังแสดงรายละเอียดไวขางตน 

เมนูหลัก 
SoilMan 1.0 มีเมนูหลักที่ผูใชสามารถ เลือกพื้นที่ สรางพื้นที่เฉพาะ ตามความตองการ  

เลือกขอมูลอางอิงตําแหนง เรียกแสดงและสรุปปญหาดินแตกําเนิด  เรียกแสดงปญหาดินตาม
ชนิดการใชประโยชนที่ดิน เรียกแสดงการจัดการดินปญหา  วิเคราะหพ้ืนทีข่ยายผลวิธีการจัดการดิน 
ทํารายงานสรุปและพิมพแผนที่ และมีสวนชวยเหลือในการใชระบบ (รูปที่ 2-3) 



 

รูปที่ 2-3 เมนูหลักของโปรแกรม SoilMan 1.0 
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เลือกพื้นที่ 
ผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามเขตการปกครองไดถึงระดับตําบล เขตลุมนํ้า เขตพัฒนาที่ดิน 

เขตพ้ืนที่เฉพาะที่สรางขอบเขตไวแลวในเมนูถัดไป (รูปที่ 2-4) 

 
รูปที่ 2-4 เมนูเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง 

สรางพ้ืนที่เฉพาะ 
โปรแกรม SoilMan อํานวยความสะดวกใหผูใชสรางขอบเขตพื้นที่เฉพาะขึ้นใหมบนหนา

จอภาพตามกลุมชุดดินหรือการใชประโยชนที่ดิน หรือตามหนวยแผนที่ โดยเลือกเมนู สรางพื้นที่
เฉพาะ  ตามขอบเขตสรางบนจอภาพ แลวเลือกปุม  หรือ  หรือ  เพ่ือทําการดิจิไทซ
หนาจอภาพโดยใชเมาสคลิกบนหนวยแผนที่ที่มีบริเวณติดตอกันจนครบตามตองการ การสราง
พ้ืนที่เฉพาะอาจทําไดโดยการดิจิไทซหนาจอภาพโดยใชเมาสใหเปนขอบเขตพื้นที่ตามประสงค 
(รูปที่ 2-5) จากนั้นจัดเก็บไวเปน Shapefile โดยกดปุม  เพ่ือจัดเก็บไฟล 
หลังจากที่สรางขอบเขตพื้นที่เฉพาะไดแลว ผูใชสามารถจัดเก็บชั้นขอมูลนี้ในรูปของ Shapefile 
เพ่ือพรอมใชงานเมื่อผูใชเลือกพื้นที่โดยใชขอบเขตพื้นที่เฉพาะดังที่กลาวมาแลวในเมนูเลือกพื้นที่ 

 
รูปที่ 2-5 การดิจิไทซหนาจอภาพโดยใชเมาสใหเปนขอบเขตพื้นที่ตามประสงค 
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ขอมูลอางอิงตําแหนง 
เมนูน้ีมีไวเพ่ือใหเลือกขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั่วไปที่มักใชในการอางอิงตําแหนงในแผนที่ดินและ

การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ขอมูลเชิงพ้ืนที่เหลานี้ ไดแก ตําแหนงสถานีพัฒนาที่ดิน 
ตําแหนงหมูบาน วัด โรงเรียน ถนน ทางน้ํา ขอบเขตตําบล ขอบเขตอําเภอ ขอบเขตจังหวัด 
ขอบเขตลุมนํ้ายอย ขอบเขตลุมนํ้าหลัก และเขตปาไมถาวร (รูปที่ 2-3) ขอมูลเหลานี้ไดรับการจัด
เก็บเปน Theme ที่พรอมเรียกขึ้นมาใชงานรวมกับชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ดินปญหาและชั้นขอมูลอัน
เปนผลจากการวิเคราะหในรูปแบบตางๆ โดยใชโปรแกรมนี้  ตัวอยางของหนวยแผนที่ดินพรอม 
ขอมูลอางอิงที่เปนขอบเขตตําบลที่ไดจากขั้นตอนการเลือกพื้นที่แสดงในรูปที่ 2-6 

 
รูปที่ 2-6 หนวยแผนที่ดินและเลือกขอมูลอางอิงขอบเขตตําบล 

ปญหาดินแตกําเนิด 
ดินที่มีปญหาแตกําเนิดไดรับการจัดเก็บไวในตาราง pbsd และเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

กลุมชุดดิน (รูปที่ 2-1)  ดังน้ันผูใชสามารถเลือกแสดงปญหาดินแตกําเนิดทุกประเภทในพื้นท่ีเปา
หมายในรูปของแผนที่ (รูปที่ 2-7)  ในการแสดงแผนที่เฉพาะเรื่องใน View  ผูใชสามารถควบคุม
ความเขมและความสวางของสีไดโดยใชปุม  ที่อยูบน Tools Bar เม่ือกดปุมน้ีโปรแกรมจะแสดง
กรอบโตตอบเพื่อใหผูใชปรับความจางและความทึบของสีโดยลากแถบเลื่อน (Slider) ไปทางดาน
ซายถาตองการใหสีทึบขึ้น หรือเลื่อนไปทางขวาเมื่อตองการใหสีจางลง (รูปที่ 2-8) โปรแกรมจะ
ปรับสีของทุกหนวยแผนที่ตามผูใชกําหนด (รูปที่ 2-9) นอกจากนี้โปรแกรมยังสรุปปญหาประเภท
ตางๆ เปนตารางพรอมคํานวณเนื้อที่ของดินปญหาแตละประเภทในพื้นที่เปาหมาย (รูปที่ 2-10) 
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รูปที่ 2-7  การเรียกแสดงแผนที่ดินปญหาแตกําเนิด 

 
รูปที่ 2-8  กรอบโตตอบเพื่อใหผูใชปรับความจางและความทึบของสี 

 
รูปที่ 2-9  แสดงผลตัวอยางการปรับสีหนวยแผนที่ตามผูใชกําหนด 
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รูปที่ 2-10  ตารางสรุปขนาดพื้นที่ดินปญหาแตกําเนิดในพื้นที่เปาหมาย 

หากตองการแจกแจงดินปญหาแตละประเภทตามกลุมชุดดินผูใชสามารถเลือกประเภท
ปญหาดินแตกําเนิดที่ตองการจากเมนูยอย สรุปพื้นที่ตามปญหาดินและกลุมชุดดิน (รูปที่ 2-3) 
โปรแกรมจะสรุปเนื้อที่ของแตละกลุมชุดดินที่มีปญหาแตกําเนิดตามประเภทที่ผูใชเลือกเปนตาราง 
(รูปที่ 2-11) นอกจากนี้ผูใชสามารถเลือก สรุปพื้นที่ตามปญหาดินและการใชประโยชนที่ดิน เปน
ตารางพรอมขนาดเนื้อที่ของแตประเภทการใชประโยชนที่ดินไดอีกดวย (รูปที่ 2-12) จากนั้นผูใช
อาจจัดเก็บตารางสรุปในรูปแบบของแฟมขอมูล dBase หรือ  Delimited text พรอมตั้งชื่อไฟลตาม
ตองการได (รูปที่ 2-13) 

 
รูปที่ 2-11 ตารางสรุปขนาดพื้นที่ดินปญหาตามกลุมชุดดิน 

 
รูปที่ 2-12  ตารางสรุปขนาดพื้นที่ตามปญหาดินและการใชประโยชนที่ดิน 
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รูปที่ 2-13 การจัดเก็บตารางสรุปดินปญหาในรูปแฟมขอมูล dBase และ Delimited text 

ในกรณีที่ผูใชตองการแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของกลุมชุดดิน ผูใชสามารถทําไดโดย
เลือกเมนูยอยคุณสมบัติของกลุมชุดดิน (รูปที่ 2-3) โปรแกรมรอใหผูใชเลือกกลุมชุดดินที่
ตองการ (รูปที่ 2-14) จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของกลุมชุดดินที่เลือก หากหนวยแผนที่ดิน
เปนหนวยดินผสมระหวางตั้งแต 2 กลุมชุดดินขึ้นไป โปรแกรมจะแสดงคุณสมบัติของกลุมชุดดินที
ละประเภท หากตองการเรียกดูภาพหนาตัดดินและภาพภูมิทัศนบริเวณกลุมชุดดินนี้ ผูใชสามารถ
ทําไดโดยกดปุมแสดงภาพที่ตองการ (รูปที่ 2-15 และรูปที่ 2-16) 

 
รูปที่ 2-14 การแสดงรายละเอียดของขอมูลอรรถาธิบายกลุมชุดดิน 

 
รูปที่ 2-15  ภาพหนาตัดดินของกลุมชุดดินที่ 33 
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รูปที่ 2-16  ภาพภูมิทัศนบริเวณที่เกิดกลุมชุดดินที่ 33 

ปญหาดินตามชนิดการใชประโยชน 
ปญหาดินบางประเภทขึ้นอยูกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน ตัวอยางเชน ดินที่มีการ

ระบายน้ําไมดีเปนปญหาในการปลูกพืชไร แตไมเปนปญหาถานําไปใชในการปลูกขาว เปนตน  
ดังน้ันโปรแกรม SoilMan 1.0 จึงมีเมนูเรียกแสดงปญหาดินตามชนิดการใชประโยชนแยกจาก
ปญหาดินแตกําเนิด  ในกรณีผูใชตองการทราบปญหาของดินตามการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 
ใหเลือกเมนูยอย แสดงเปนแผนที่ โปรแกรมจะมีหนาตางยอยใหเลือกประเภทดินปญหา (รูปที่ 

2-17)  เม่ือกดปุม   โปรแกรมจะแสดงแผนที่บริเวณที่ เกิด
ปญหาดินประเภทนั้นตามแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน (รูปที่ 2-18) พรอมทั้ง
สรุปเปนตารางเปนจํานวนเนื้อที่ที่เกิดปญหาจําแนกตามปญหาดินและชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
(รูปที่ 2-19) 

 
รูปที่ 2-17  การเลือกประเภทปญหาดินและพื้นที่เกิดปญหาดินที่เลือก 
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รูปที่ 2-18  ผลการเลือกดินปญหาปนลูกรังและดินกรวดพรอมทั้งพืชที่ปลูกบนดินปญหานี้ในปจจุบัน 

 

 

 

 
รูปที่ 2-19  ตารางสรุปจํานวนเนื้อที่ที่เกิดปญหาจําแนกตามปญหาดินและชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดการดินปญหา 
นอกจากแสดงปญหาของดินเมื่อนําไปใชประโยชนเฉพาะพืชแลว โปรแกรม SoilMan 1.0 

ยังอํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกทางเลือกในการจัดการดินปญหาอีกดวย ผูใชสามารถเลือกวิธี
การจัดการดินปญหาตามประเภทการจัดการดิน ชนิดพืช หรือกลุมพืช และบางกรณีตามกลุมชุดดิน 
โดยโปรแกรมจะมีหนาตางเลือกวิธีการจัดการดินปญหา (รูปที่ 2-20) เม่ือผูใชเลือกแลว ราย
ละเอียดการจัดการดินปญหาจะถูกสงไปยังโปรแกรมยอยที่พัฒนาใหแสดงผลในรูปแบบของเว็บ 
โดยระบบจะทําการสงขอมูลเหลานี้ออกมาเปน  text file ที่ มีชื่อวา Manage.txt  เพ่ือสงให
โปรแกรมยอยที่ชื่อวา ManDoc.exe ทําการสรางไฟล Html หลักเพ่ือแสดงผลการจัดการดินปญหา 
รวมทั้งสรางไฟล Html ยอยในการจัดการดินปญหาในระดับกลุมชุดดินถากลุมชุดดินที่ระบุและ
การจัดการดินปญหาระดับกลุมชุดดินนั้นมีขอมูลสนับสนุน หากไมมีขอมูลในระดับกลุมชุดดิน 
โปรแกรมก็จะสั่งใหแสดงการจัดการดินปญหาในระดับพืชและพืชหลักตอไป 
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รูปที่ 2-20  หนาตางเลือกวิธีการจัดการดินปญหา 

คําแนะนําในการจัดการดินปญหาที่ใชในโปรแกรมนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากรายงาน
ฉบับตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดินเปนจํานวนมาก (ดูรายการจากเอกสารอางอิง)  รายละเอียด
เหลานี้ถูกจัดเก็บในฐานขอมูลที่สามารถเรียกมาใชได เม่ือผูใชเลือกดูวิธีการจัดการดินปญหาจาก
หนาตางในรูปที่ 2-20  โปรแกรมยอย ManDoc.exe จะแสดงรายละเอียดของการจัดการดินปญหา
ที่เลือกดังแสดงในรูปที่ 2-21 ตามรูปแบบของเว็บ 

 
รูปที่ 2-21  การแสดงผลการจัดการดินปญหาในโปรแกรม SoilMan 1.0 
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นอกจากนั้นหากผูใชเลือกการจัดการปญหาและเจาะจงกลุมชุดดิน เว็บจะแสดงการจัด
การถึงระดับชุดดินได (รูปที่ 2-22)  ผูใชยังสามารถเรียกแสดงภาพประกอบโดยคลิกที่ชื่อของภาพ
การจัดการ (รูปที่ 2-23)  ในกรณีที่ตองการทราบรายละเอียดของแหลงขอมูลอางอิงที่ใชจัดทํา
ทางเลือกในการจัดการสามารถทําไดโดยคลิกเลือกแหลงขอมูลที่ปรากฏอยูดานลางของแตละการ
จัดการ  (รูปที่ 2-24) 

 
รูปที่ 2-22  การแสดงผลการจัดการดินปญหาในระดับกลุมชุดดิน 
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รูปที่ 2-23  การเรียกแสดงภาพการจัดการดินปญหา 

 

รูปที่ 2-24  การเรียกแสดงแหลงขอมูลและเอกสารอางอิงในการจัดการดินปญหา 
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ในกรณีที่ผูใชประสงคจะปลูกพืชอื่นที่ยังไมปรากฏในพื้นที่เปาหมายและตองการทราบวา
มีวิธีการจัดการดินที่มีปญหานั้นอยางไร ผูใชสามารถเลือกเมนูยอย แสดงปญหาดินถาปลูกพืชอื่น 
โปรแกรมจะแสดงหนาตางเลือกกลุมการใชที่ดินและชนิดการใชประโยชนที่ดิน ผูใชสามารถเลือก
ประเภทของปญหาดินและการจัดการดินปญหาถาปลูกพืชอื่นที่ไมปรากฏบนพื้นที่น้ัน (รูปที่ 2-25) 

 
รูปที่ 2-25 หนาตางการจัดการดินเมื่อใชดินปลูกพืชอื่นที่ไมปรากฏในพื้นที่เปาหมาย 

การขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดิน 
โปรแกรม SoilMan 1.0 ในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนงานของกรมพัฒนาที่ดินใน

การขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปญหาโดยเฉพาะการใชปุยพืชสดและการปองกันการชะลาง
พังทลายดินซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดวิจัยและทดสอบมาเปนเวลานาน ผูใชสามารถเลือกเทคโนโลยี
การจัดการดินไดจากเมนู ขยายผลวิธีการจัดการดิน (รูปที่ 2-3) จากนั้นจึงเลือกเมนูยอยเพื่อ
เลือกเทคโนโลยีเฉพาะ เชน ถาเลือกการใชปุยพืชสด โปรแกรมจะรอใหผูใชระบุวาจะใชปุยพืชสด
กับดินที่มีปญหาอินทรียวัตถุต่ํา ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด หรือดินทราย หรือดินที่มีปญหาดังกลาวทั้ง
หมด (รูปที่ 2-26) จากนั้นผูใชจะตองเลือกกลุมพืชที่ตองการ (ขาว พืชไร ไมผล หรือไมยืนตน) 
ในกรณีที่จะใชปุยพืชสดในนาขาว ผูใชสามารถเลือกไดวาจะใชกับนาขาวที่ปลูกบนดินปญหา
ประเภทใดหรือใชกับนาขาวทั้งหมด จากนั้นผูใชจะตองระบุวาจะใชคาความยาวฤดูปลูกเทาใดเปน
เงื่อนไขในการวิเคราะหพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการใชปุยพืชสด เน่ืองจากพืชปุยสดตองการระยะเวลา
อยางนอย 45-60 วันในการเจริญเติบโตกอนถูกไถกลบในนาขาว 
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รูปที่ 2-26  หนาตางการเลือกเทคโนโลยีการใชปุยพืชสดตามดินปญหาและพืชที่ปลูกเพื่อขยายผลในพื้นที่เปาหมาย 

ความยาวของฤดูเพาะปลูกอาจคาดคะเนไดจากการกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดของฤดูปลูก
โดยใชปริมาณน้ําฝนและการคายระเหยน้ํา การคาดคะเนอาจทําไดหลายวิธี  เชน Markov Chain 
Probability Analysis (Virmani et al., 1982; Vorasoot et al., 1985), วิธีของ Stern et al. (1972) และ
วิธีการที่เสนอโดย FAO (1978) เปนตน  ในระบบ SoilMan 1.0 การประเมินชวงฤดูปลูกดําเนินการ
โดยใชขอมูลน้ําฝนเฉลี่ยทุก 10 วันในรอบปมาคาดคะเนวันเริ่มตนฤดูปลูกดวยเทคนิค Forward 
accumulation (Kassam et al.,1977) ซึ่งเปนการคํานวณปริมาณน้ําฝนสะสมโดยเริ่มจาก 10 วันแรก
ของป สะสมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงชวงที่มีปริมาณนํ้าฝนสะสมอยางนอย 75 มิลลิเมตร จึงกําหนด
ใหเปนวันเริ่มของฤดูปลูกของพืชไร  สวนวันส้ินฤดูปลูกจะคาดคะเนดวยวิธีการ “Backward 
accumulation” ซึ่งเปนการคํานวณปริมาณน้ําฝนสะสมโดยเริ่มจาก 10 วันสุดทายของปและทําการ
สะสมกลับ จนกระทั่งถึงชวงที่มีปริมาณน้ําฝนสะสมอยางนอย 100 มิลลิเมตร จึงกําหนดใหเปน
วันสิ้นสุดของฤดูปลูก  วิธีการนี้ไดนํามาใชในการประเมินชวงฤดูปลูกพืชเชิงพื้นที่สําหรับขาวใน
โครงการวิจัยนี้ เพ่ือชวยในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชปุยสดโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. นําขอมูลน้ําฝนเฉลี่ยทุก 10 วัน ในรอบปของแตละสถานี จากสถานีนํ้าฝนทั้งหมด 
680 สถานีทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงสถานีในประเทศใกลเคียงที่อยูตามแนวชายแดน 
เชน มาเลเซียและพมา เปนตน มาประเมินหาวันเริ่มฤดูปลูก โดยวิธีการ “Forward 
accumulation” และวันส้ินสุดฤดูปลูกโดยวิธีการ “Backward accumulation” 

2. หาชวงความยาวของฤดูปลูก (จํานวนวัน) ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจของ
แตละสถานี ซึ่งคํานวณจากระยะเวลาระหวางวันเริ่มตนฤดูปลูกถึงวันส้ินฤดูปลูก 
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3. แปลงขอมูลชวงความยาวของฤดูปลูกของแตละสถานีใหอยูในรูปของขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
4. ประมาณคาเชิงพ้ืนที่ (Spatial Interpolation)  เพ่ือแปลงคาขอมูลความยาวของฤดู

ปลูกจากขอมูลน้ําฝนประจําสถานีอุตุนิยมวิทยาใหเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบตอเนื่อง 
โดยวิธีการ Inverse Distance Weighted Interpolation 

5. จัดเก็บเปนแผนที่แสดงชวงความยาวของฤดูปลูก (จํานวนวัน) เชิงพ้ืนที่ในระบบ GIS 

ในกรณีของการขยายผลเทคโนโลยีปุยพืชสด พ้ืนที่ที่มีฤดูปลูกไมยาวนาน เชน 150 วัน
โอกาสที่จะใชปุยพืชสดในนาขาวมีนอยเนื่องจากขาวตองการเวลาอยางนอย 100-150 วันในแปลง
นาขึ้นอยูกับพันธุขาวและวิธีการปลูกขาววาใชวิธีการหวานหรือดํานา  เพ่ือสรางความยืดหยุนให
กับผูใช  โปรแกรมจึงใหผูใชระบุความยาวของฤดูปลูกตามประสงคได ตัวเลขนี้ควรรวมระยะเวลาที่
พืชปุยสดอยูในแปลงกอนไถกลบและระยะเวลาระหวางเตรียมแปลงปลูกขาวจนถึงเก็บเกี่ยวขาว     
ตัวอยางในรูปที่ 2-26 เปนการเลือกใชปุยพืชสดกับนาขาวทั้งหมด โดยกําหนดใหพ้ืนที่เหมาะสม
จะตองมีความยาวฤดูปลูกอยางนอย 180 วัน เม่ือกดปุมตกลงเลือกพื้นที่ โปรแกรมจะทําการ
วิเคราะหพ้ืนที่ตามเงื่อนไขและแสดงผลพื้นที่มีศักยภาพในการขยายผลการใชปุยพืชสดในนาขาว
ดังรูปที่ 2-27  สําหรับกรณีของพืชไร  ไมผล และไมยืนตน โปรแกรม SoilMan 1.0 ไมไดเอาความ
ยาวฤดูปลูกมาเปนเงื่อนไข เน่ืองจากพืชไรสวนใหญมีฤดูปลูกส้ันกวาขาว และพืชปุยสดเมื่อปลูก
รวมกับพืชไรใชระยะเวลาไมเกินความยาวฤดูปลูกโดยทั่วไปอยูแลว แตผูใชสามารถเลือกประเภท
ดินปญหาที่ตองการใชปุยพืชสดไดเหมือนในกรณีนาขาว  รูปที่ 2-28 เปนผลของการเลือกพื้นที่
ขยายผลเทคโนโลยีปุยพืชสดสําหรับพืชไรในพื้นที่เปาหมาย 

 
รูปที่ 2-27  แสดงผลการวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายผลการใชปุยพืชสดในนาขาว 
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รูปที่ 2-28  ผลการวิเคราะหพื้นที่ขยายผลเทคโนโลยีปุยพืชสดสําหรับพื้นที่ปลูกพืชไร 

สําหรับการขยายผลการใชระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันปญหาการชะลางพังทลาย
ดินนั้น ผูใชสามารถเลือกการใชประโยชนที่ดินที่ตองการ  โปรแกรมจะทําการวิเคราะหพ้ืนที่
เหมาะสมกับประเภทการอนุรักษดินและน้ําตามเกณฑของกรมพัฒนาที่ดินดังรายละเอียดใน           
ตารางที่ 2-1  ตัวอยางผลของการวิเคราะหพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการใชวิธีการอนุรักษดินที่ตองการ
แสดงในรูปที่ 2-29 และรูปที่ 2-30 

ตารางที่ 2-1  การอนุรักษดินและน้ําตามเกณฑของกรมพัฒนาที่ดิน 

ทางเลือกในการจัดการ ขาว พืชไร พืชผัก ไมดอก ไมผล ไมยืนตน ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

การใชวัสดุคลุมดิน        
การไถพรวนนอยครั้ง        
การใชแถบหญาอนุรักษ        
การปลูกหญาแฝก        
การใชไมพุมบํารุงดิน  

เปนแถบอนุรักษ 
       

การใชแถบพืชเศรษฐกิจ        
การใชระบบเกษตร          

เชิงอนุรักษ 
       

การทําคันดิน        
การทําขั้นบันไดดิน        
ที่มา : ดัดแปลงจากไชยสิทธ์ิ (2539) 
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รูปที่ 2-29  ตัวอยางการเลือกวิธีอนุรักษดิน 

 
รูปที่ 2-30  ผลของการวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใชวิธีการอนุรักษดินที่ตองการ 

การสรางและพิมพแผนที่ 
เมนู สรางแผนที่ ในแถบเมนูหลักประกอบดวยเมนูยอยเพื่อใหผูใชเลือกขนาดของแผนที่ที่

ตองการ 4 ขนาดดวยกัน ไดแก A4, A3, A0 และ A1 ซึ่งเรียงจากขนาดเล็กสุดจนถึงขนาดใหญสุด 
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โปรแกรม SoilMan 1.0 อนุญาตใหผูใชเรียกแสดงแผนที่ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย 
ทําใหสามารถผลิตแผนที่เพ่ือพิมพสูเครื่องพิมพไดหลายประเภท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการจัดวางและ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดและการแสดงผลของแผนที่โดยใชเครื่องมือชวยเหลือตางๆ  ซึ่งแบง
ประเภทของแผนที่ออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

1. แผนที่พื้นฐาน ประกอบดวยชั้นแผนที่อางอิงเพียงอยางเดียว  โดยไมมีการแสดงผลชั้น
แผนที่อื่นๆ รวมดวย  ซึ่งไดแก ตําแหนงหมูบาน ถนน ทางน้ํา เขตพื้นที่ปา  พ้ืนที่อื่นๆ ขอบเขต
การปกครองระดับตําบล  อําเภอ  และจังหวัด (รูปที่ 2-31) 

 
รูปที่ 2-31  จอภาพแสดงผลแผนที่พื้นฐาน 

เม่ือใชเมนู สรางแผนที่ แลวเลือกขนาดแผนที่  โปรแกรมจะทําการตรวจสอบการแสดงผล
ชั้นแผนที่เพ่ือกําหนดประเภทของแผนที่  รวมถึงชวยจัดเรียงชั้นขอมูลที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิด
การปดบังรายละเอียดของชั้นแผนที่ตางๆ  จากนั้นสรางเปนแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) 
แสดงไวในสวนของ Layout  มีองคประกอบแผนที่ตามแบบมาตรฐาน โดยมีชื่อแผนที่ดังปรากฏใน
รูปที่ 2-32 

 
รูปที่ 2-32  ช่ือและองคประกอบของแผนที่พื้นฐาน 
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2. แผนที่ปญหาดินแตกําเนิด เปนแผนที่แสดงประเภทของปญหาดินแตกําเนิดที่ผูใชสนใจ
โดยผูใชสามารถแสดงแผนที่พ้ืนฐานอื่นๆ รวมดวย  (รูปที่ 2-33) 

 
รูปที่ 2-33  จอภาพแสดงผลแผนที่ปญหาดินแตกําเนิดรวมกับชั้นแผนที่อางอิง 

องคประกอบของแผนที่แสดงปญหาดินแตกําเนิดประกอบดวยตัวแผนที่และคําอธิบาย
หนวยแผนที่ซึ่งมีขนาดพื้นที่ (ไร) กํากับอยู  พรอมทั้งขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด (รูปที่ 2-34) 

 
รูปที่ 2-34  ช่ือและองคประกอบของแผนที่ปญหาดินแตกําเนิด 
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3. แผนที่ปญหาดินตามการใชประโยชน เปนแผนที่แสดงปญหาดินอันเนื่องมาจากการ
ใชประโยชนเฉพาะดานที่ผูใชสนใจ   รูปที่ 2-35 แสดงตัวอยางของแผนที่ประเภทนี้  ชื่อแผนที่
แสดงประเภทของปญหา  และหนวยแผนที่เปนประเภทการใชประโยชนที่ดินที่มีปญหาดังกลาว 
(รูปที่ 2-36) 

 
รูปที่ 2-35  แผนที่แสดงปญหาดินทรายตามการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 

 
รูปที่ 2-36  ช่ือและรายละเอียดคําอธิบายแผนที่ปญหาดินตามการใชประโยชนที่ดิน 

4. แผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายการใชเทคโนโลยีการจัดการดิน   เปนแผนที่แสดงพื้นที่
เปาหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการดินตามประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ผูใชสนใจ แบงออกเปน
การใชปุยพืชสดและการปองกันการชะลางพังทลายดิน ซึ่งมีชื่อและองคประกอบแผนที่แตกตางกัน 
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• แผนที่แสดงพื้นที่ขยายผลการใชเทคโนโลยีปุยพืชสด แสดงพื้นที่เปาหมายสําหรับ
การขยายผลเทคโนโลยีปุยพืชสด  มีชื่อของแผนที่ระบุประเภทของพืชหลักที่สนใจ  
หนวยแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินตามพืชหลักที่ผูใชระบุ  พรอมทั้ง
มีองคประกอบโดยทั่วไปของแผนที่ดวย (รูปที่ 2-37 และรูปที่ 2-38) 

 
รูปที่ 2-37  ตัวอยางแผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการใชเทคโนโลยีการใชปุยพืชสด 

 
รูปที่ 2-38  ตัวอยางชื่อและรายละเอียดคําอธิบายแผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการใชเทคโนโลยีการใชปุยพืชสด 
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• แผนที่แสดงพื้นที่ขยายผลการปองกันการชะลางพังทลายดิน เปนแผนที่แสดงเปา
หมายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการถายทอด สนับสนุน สงเสริมใหมีการใชประโยชนที่ดิน
รวมกับการอนุรักษประเภทตางๆ ที่ผูใชสนใจ (รูปที่ 2-39 และรูปที่ 2-40) 

 
รูปที่ 2-39  ตัวอยางแผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการอนุรักษดินโดยการใชวัสดุคลุมดิน 

 
รูปที่ 2-40  ตัวอยางชื่อและรายละเอียดคําอธิบายแผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการอนุรักษดินโดยการใชวัสดุคลุมดิน 
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เครื่องมือชวยเหลือสําหรับการสรางแผนที่ 
นอกเหนือจากการตรวจสอบจํานวนหนวยแผนที่เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดของแผนที่ที่

เลือกแลว ยังมีเครื่องมือชวยเหลือสําหรับอํานวยความสะดวกในการสรางและปรับเปลี่ยนราย
ละเอียดแผนที่ดังน้ี 

การเลือกประเภทแผนที่ เน่ืองจากการสรางแผนที่ใน Layout น้ันสามารถสรางไดเพียง
ครั้งละ 1 ประเภทเทานั้น ดังน้ันหากมีการแสดงผลชั้นแผนที่หลายประเภทรวมกัน  โปรแกรมจะ
ตรวจสอบและใหผูใชทําการเลือกวาจะสรางแผนที่ประเภทใดที่กลาวมาขางตน (รูปที่ 2-41) ทั้งน้ี
เพ่ือยกเลิกการแสดงชั้นแผนที่อื่นๆ ไมใหปรากฏใน Layout 

 
รูปที่ 2-41  ตัวอยางการเลือกชั้นขอมูลเพื่อสรางแผนที ่

การจัดเรียงช้ันแผนที่  โดยทั่วไปผูใชมักเรียกแสดงผลหลายชั้นแผนที่พรอมกัน หากจัด
เรียงชั้นแผนที่ไมเหมาะสมจะเกิดการบังรายละเอียดซึ่งกันและกัน ดังตัวอยางในรูปที่ 2-42  ผูใช
แสดงชั้นแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจไวดานบนทําใหปดบังรายละเอียดของชั้นขอมูลอางอิงอื่นๆ  

 
รูปที่ 2-42  ตัวอยางชั้นแผนที่กอนการสรางแผนที่ 
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หลังจากเลือกขนาดของแผนที่ที่ตองการสราง โปรแกรมจะใหผูใชตัดสินใจวาจะปรับ
เปลี่ยนการจัดเรียงชั้นขอมูลใหมหรือไม หากตอบ ตกลง โปรแกรมจะจัดเรียงชั้นขอมูลใหใหม โดย
จัดเรียงชั้นแผนที่ที่เปนประเภทลายเสนและจุดไวบนชั้นขอมูลที่เปนรูปหลายเหลี่ยม (รูปที่ 2-43) 
กอนสรางเปนแผนที่ใน Layout ตอไป หากตอบ ปฏิเสธ แผนที่ที่ไดจะปรากฏเชนเดียวกับชั้นแผนที่
ที่แสดงไว 

 
รูปที่ 2-43  ตัวอยางชั้นแผนที่หลังการสรางแผนที่โดยใหระบบจัดเรียงชั้นแผนที่ใหใหม 

การตรวจสอบจํานวนหนวยแผนที่ การแสดงแผนที่บางประเภทที่กลาวมาขางตนมี
จํานวนหนวยแผนที่มากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่เปาหมาย  เม่ือผูใชเลือกขนาดของ
แผนที่ที่ตองการสราง  โปรแกรมจะตรวจสอบจํานวนหนวยแผนที่แลวประเมินเปรียบเทียบกับ
ขนาดแผนที่ที่เลือก พรอมทั้งแจงเตือนผูใชหากมีจํานวนหนวยแผนที่มากเกินกวาที่จะสามารถลง
รายละเอียดทั้งหมดบนแผนที่ (รูปที่ 2-44) กอนที่จะตัดสินใจสรางแผนที่ 

 
รูปที่ 2-44  จอภาพแสดงคําเตือนกรณีที่หนวยแผนที่การใชประโยชนที่ดินมีมากเกินกวาขนาดของแผนที่ 

การปรับแตงรายละเอียดแผนที่ ในสวน Layout มีเมนูและปุมเครื่องมือชวยในการปรับ
แตงรายละเอียดของแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 2-45 ซึ่งรายละเอียดของวิธีการใชงานสามารถศึกษา
ไดจากเอกสารคูมือการใชงานโปรแกรม ArcView  
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รูปที่ 2-45  แสดงเครื่องมือชวยในการปรับแตงรายละเอียดแผนที่ใน Layout 

เมนูชวยเหลือ 
เมนู ชวยเหลือ เปนสวนคําอธิบายการใชงานของระบบในรูปแบบของไฟล PDF ระบบจะ

ทําการเรียกโปรแกรม Acrobat Reader เพ่ือทําการแสดงผลโดยแยกออกจากระบบ ทําใหผูใช
สามารถทํางานพรอมกันไดโดยไมมีผลซึ่งกันและกัน  

การออกจากระบบ 
ผูใชสามารถออกจากระบบไดจากเมนู  เลือกขอมูลเชิงพื้นที่   จบการทํางาน  ระบบจะ

จัดการหนวยความจําและออกจากระบบโดยไมมีการบันทึกขอมูลที่แสดงผลอยู 

สรุป 
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทยเปนระบบที่รวบรวมองคความรูเกี่ยว

กับการจัดการดินที่กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการวิจัยและทดสอบมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ระบบนี้ไดทําการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหผูใชสามารถ
เรียกแสดงการกระจายของดินที่มีปญหาเนื่องจากกระบวนการสรางดินและที่มีปญหาตามการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร  ผูใชสามารถสืบคนปญหาดินและทางเลือกในการจัดการดินปญหา  
ระบบ SoilMan 1.0 จะแสดงดินปญหาในรูปแผนที่และแสดงรายละเอียดของการจัดการดินปญหา
ตามพืชหรือกลุมพืชและในบางกรณีเปนรายกลุมชุดดิน  ระบบนี้สามารถระบุพ้ืนที่ขยายผล
เทคโนโลยีการจัดการดินปญหาโดยใชพืชปุยสดและระบบการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่เปาหมาย
ที่ผูใชเลือก  นอกจากนี้ยังสรุปพื้นที่เกิดปญหาดานทรัพยากรดินประเภทตางๆ ตามรายพืชที่
ตองการในพื้นที่สวนเปาหมายเปนตารางและแผนที่ขนาดตางๆ 
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ตารางที่ ผ2-1  โครงสรางขอมูลของตารางอรรถาธิบายชั้นขอมูลหนวยแผนที่ 

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

หนวยวัดระยะทาง เมตร 
ชื่อตารางประกอบ mu***.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 
DLD_ID N,2,0 หมายเลขกํากับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
REG_ID N,2,0 หมายเลขกํากับภาค 
LUCODE C,20 รหัสกํากับการใชประโยชนที่ดิน 
SOIL_UNIT C,13 หนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
REG_SOIL C,18 รหัสกํากับหนวยแผนที่กลุมชุดดินรายภาค 
MU_ID N,8,0 หมายเลขกํากับหนวยแผนที่ 
GRP N,4,0 ชวงฤดูปลูกขาวที่เปนไปได (วัน) 

หมายเหต ุ  *** =  หมายเลขกํากับจังหวัดหรือลุมนํ้าหลัก 
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ตารางที่ ผ2-2  โครงสรางขอมูลของตารางองคประกอบหนวยแผนที่กลุมชุดดิน (SOIL_UNIT) 

ชื่อตาราง soilcomb 

คําอธิบายขอมูล องคประกอบของหนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

SOIL_UNIT Text,13 หนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
PCOMSG Integer,2 สัดสวนพื้นที่กลุมชุดดิน (%) 

 
ตารางที่ ผ2-3  โครงสรางขอมูลของตารางคําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง soil_unit_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

SOIL_UNIT Text,13 หนวยแผนที่กลุมชุดดิน 
SOIL_DEF Text,60 คําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดิน 

 
ตารางที่ ผ2-4  โครงสรางขอมูลของตารางรายละเอียดกลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง soilgrp 

คําอธิบายขอมูล รายละเอียดกลุมชุดดิน 62 กลุมชุดดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
TYPE_CODE Text,5 รหัสกํากับประเภทกลุมชุดดิน 
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ตารางที่ ผ2-5  โครงสรางขอมูลของตารางสมบัติทางกายภาพทั่วไปของกลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง sgunit 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดสมบัติทางกายภาพทั่วไปของกลุมชุดดิน 62 กลุมชุดดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
TOPOGRAPHY Text,20 ลักษณะภูมิสัณฐาน 
SLOPECLSS Text,10 ช้ันมาตรฐานความลาดชัน 
CLS_DEPT Text,15 ช้ันมาตรฐานความลึกของดิน 
DRAINAGE Text,25 ระดับชั้นของการระบายน้ํา 
INFILTRA Text,10 ช้ันมาตรฐานการซาบซึมนํ้าของดิน 
RUN_OFF Text,10 ช้ันมาตรฐานการไหลบาของดิน 
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ตารางที่ ผ2-6  โครงสรางขอมูลของตารางสมบัติทางเคมีของกลุมชุดดินทั้งช้ันดินบนและชั้นดินลาง 

ชื่อตาราง sglayer 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดสมบัติทางเคมีของกลุมชุดดิน 62 กลุมชุดดิน 

แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
HOR_SYMB Text,8 สัญลักษณแสดงชั้นดิน 
TXTURE_TH Text,30 ประเภทเนื้อดินภาษาไทย 
TXTURE_EN Text,30 ประเภทเนื้อดินภาษาอังกฤษ 
OM Single,4,2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%) 
BS Single,4,2 Base Saturation ของดิน (%) 
CEC Single,4,2 คาประจุบวกที่แลกเปลี่ยนไดของดิน (meq/ดิน 100 กรัม) 
P Single,4,2 ความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดิน (ppm) 
K Single,4,2 ความเปนประโยชนของโพแทสเซียมในดิน (ppm) 
MIN_PH Single,4,2 pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาต่ําสุด 
MAX_PH Single,4,2 pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาสูงสุด 
AVG_PH Single,4,2 pH ของดินที่วัดไดในสนาม คาเฉลี่ย 
FERTZ Text,12 ระดับความเหมาะสมของกลุมชุดดิน 
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ตารางที่ ผ2-7  โครงสรางขอมูลของตารางชุดดิน 

ชื่อตาราง soilseries 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดชุดดินตามกลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
SERIES_T Text,30 ช่ือชุดดินภาษาไทย 
SERIES_E Text,30 ช่ือชุดดินภาษาอังกฤษ 
SERIES_SYM Text,7 สัญลักษณของชุดดิน 

 
ตารางที่ ผ2-8  โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับประเภทกลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง soilgrp_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายรหัสกํากับประเภทกลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

TYPE_CODE Text,5 รหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน 

TYPE_DEF Text,80 คําอธิบายรหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน 
LANDSCAPE Text,80 สภาพพื้นที่ที่เกิดดิน 
LANDSC_DEF Text,100 คําอธิบายสภาพพื้นที่ที่เกิดดิน 

 



 

ตารางที่ ผ2-8  (ตอ) 

คําอธิบายรหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน : 

TYPE_CODE TYPE_DEF LANDSCAPE LANDSC_DEF 
H101 กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H102 กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวและพบในที่สูง พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H103 กลุมชุดดินที่เปนดินลึกปานกลาง พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H104 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H105 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H106 กลุมชุดดินที่เปนดินทรายหนา พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H107 กลุมชุดดินที่เปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้น พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H108 กลุมชุดดินที่เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง กอนกรวด

หรือเศษหิน 
พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 

H109 กลุมชุดดินที่มีชั้นปูนภายในความลึก 100 ซม. พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H110 กลุมชุดดินที่พบสองฝงริมแมน้ํา พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H111 กลุมชุดดินที่พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินนอย  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H201 กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H202 กลุมชุดดินที่เปนดินลึกปานกลาง พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H203 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H204 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H205 กลุมชุดดินที่เปนดินทราย พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H206 กลุมชุดดินที่เปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้น พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H207 กลุมชุดดินที่เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง กอนกรวด

หรือเศษหิน 
พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 



 

 

ตารางที่ ผ2-8  (ตอ) 

คําอธิบายรหัสกํากับประเภทของกลุมชุดดิน (ตอ) : 

TYPE_CODE TYPE_DEF LANDSCAPE LANDSC_DEF 
H208 กลุมชุดดินที่พบบริเวณสันดินริมน้ํา พื้นที่ดอน-เขตที่มีความชื้นในดินสูง  กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 
H300 กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูงมากหรือมีความ

ลาดชันมากกวา 35% (Slope complex) 
พื้นที่ดอน-ความลาดชันสูงมากกวา 35% 
(Slope complex) 

กลุมดินที่ไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหดินมีการระบายน้ําคอนขางดีถึงคอนขางมาก 

L001 กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L002 กลุมชุดดินที่เปนดินเปรี้ยวจัดและเค็ม พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L003 กลุมชุดดินที่เปนดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L004 กลุมชุดดินที่เปนดินเค็ม พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L005 กลุมชุดดินที่เปนดินอินทรีย พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L006 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L007 กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L008 กลุมชุดดินที่เปนดินทรายแปง พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L009 กลุมชุดดินที่เปนดินทราย พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L010 กลุมชุดดินที่เปนดินตื้น พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L011 กลุมชุดดินที่มีน้ําทะเลทวมขังเปนประจํา พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 
L012 กลุมชุดดินที่มีการยกรองเพื่อปองกัน                

ความเสียหายจากการถูกน้ําทวมขัง 
พื้นที่ลุม กลุมดินที่มีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขางเลว 



ภาคผนวก ผ2  คําอธิบายฐานขอมูลระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย (SoilMan version 1.0) 111

 
ตารางที่ ผ2-9  โครงสรางขอมูลของตารางรายชื่อภาพกลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง picture_list 
คําอธิบายขอมูล รายชื่อภาพกลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 
PROFILE Text,20 รายชื่อไฟลภาพโปรไฟลดิน (ไฟลประเภท Tif) 
LANDSCAPE Text,20 รายชื่อไฟลภาพสภาพพื้นที่เกิดดิน (ไฟลประเภท Tif) 

 
ตารางที่ ผ2-10  โครงสรางขอมูลของตารางดินปญหาแตกําเนิด 

ชื่อตาราง pbsd 

คําอธิบายขอมูล ขอมูลดินปญหาแตกําเนิด 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG_SOIL Text,18 รหัสกํากับหนวยแผนที่ของกลุมชุดดินรายภาค 
SOIL_UNIT Text,13 หนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน 
PBSD_CODE Text,5 รหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด 



 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 4 112

 
ตารางที่ ผ2-11  โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด 

ชื่อตาราง pbsd_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PBSD_CODE Text,5 รหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด 
PBSD_T Text,100 คําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิดภาษาไทย 
PBSD_E Text,100 คําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิดภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด : 

PBSD_CODE PBSD_T PBSD_E 

1 ดินอินทรีย Organic soil 

2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน Marin saline, no sulfuric acid 

2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก Marine saline with sulfuric acid 

2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจาโรไซตภายใน                    
ความลึก 100 ซม. 

Saline + Acid sulfate soil 

2.4 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว                   
เน้ือดินคอนขางเปนดินทราย 

Inland sandy saline, poorly/somewhat poorly 
drain 

2.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว                   
เน้ือดินคอนขางเปนดินเหนียว 

Inland clayey saline, poorly/somewhat poorly 
drain 

2.6 ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรอง Raised bed marine saline soil 

3.1 ดินเหนียว มีกํามะถันมากเมื่อแหงมีกรดจัด Very acid when dry 

3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตตื้นกวา 50 ซม. Acid sulfate (jarosite within 50 cm depth) 

3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตลึก 50-100 ซม. Acid sulfate (jarosite within 50-100 cm depth) 

4.1 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลว Poorly drained coase loamy texture 

4.2 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลว                    
และมีชั้นดานแข็ง 

Poorly drained coase loamy texture 

4.3 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําดี Well drained coase loamy texture 

5.1 เน้ือดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําเลว Poorly drained 

5.2 เน้ือดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําดี Well drained 

5.3 เน้ือดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย With organic layer 

6.1 ดินตื้นมีการระบายน้ําเลว Poorly drained shallow soils 
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ตารางที่ ผ2-11  (ตอ) 

คําอธิบายรหัสกํากับดินปญหาแตกําเนิด (ตอ) : 

PBSD_CODE PBSD_T PBSD_E 

6.2 ดินตื้นที่เปนดินลูกรังมีการระบายน้ําดี Well drained skeletal 

6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี Well drained rocky 

6.4 ดินปนปูนมารล With marl layer 

7 พื้นที่ลาดชันเชิงหินซอน Slope complex 

8.1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง มีการระบายน้ําเลว Very poorly drained, heavy clay 

8.2 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง มีการระบายน้ําดี Well drained, very heavy clay 

8.3 ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว Poorly drained clayey and loamy soils 

8.4 ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําดี Well drained clayey and loamy soils 

9 สถานที่ราชการและพื้นที่ชุมชน Public lands 

10 พื้นที่อื่นๆ ไดแก พื้นที่หินโผล ที่ดินรองลึก Rock outcrop etc. 

11 ที่ลุมชื้นแฉะ Wetlands 

12 พื้นที่นํ้า Water bodies 

13 บอกุง, นาเกลือ Shirmp ponds/salt pans 

14 บอกุง, บอปลา Shirmp ponds/fish pond 
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ตารางที่ ผ2-12  โครงสรางขอมูลของตารางองคประกอบการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง multilu 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LUCODE Text,20 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
LU Text,8 องคประกอบของการใชประโยชนที่ดิน (LUCODE เด่ียว) 
PCOMLU Integer,2 สัดสวนพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน (%) 

 
ตารางที่ ผ2-13  โครงสรางขอมูลของตารางคําอธิบายการใชประโยชนที่ดินเดี่ยว (LU) 

ชื่อตาราง singlelu_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายองคประกอบการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LU Text,8 องคประกอบการใชประโยชนที่ดิน (LUCODE เด่ียว) 
DES_TH Text,100 คําอธิบายองคประกอบการใชประโยชนที่ดินภาษาไทย 
DES_EN Text,100 คําอธิบายองคประกอบการใชประโยชนที่ดินภาษาอังกฤษ 
CROP_E Text,20 ช่ือพืชภาษาอังกฤษ 
MAJCROP_E Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ ผ2-14  โครงสรางขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับการใชประโยชนที่ดิน (LUCODE) 

ชื่อตาราง multilu_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายรหัสกํากับการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LUCODE Text,20 รหัสกํากับการใชประโยชนที่ดิน 
MDES_TH Text,100 คําอธิบายการใชประโยชนที่ดินภาษาไทย 
MDES_EN Text,100 คําอธิบายการใชประโยชนที่ดินภาษาอังกฤษ 

 
ตารางที่ ผ2-15  โครงสรางขอมูลของตารางปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช 

ชื่อตาราง problem 
คําอธิบายขอมูล ปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืชตางๆ 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

REG_SOIL Text,18 รหัสกํากับหนวยแผนที่ของกลุมชุดดินรายภาค 
SOIL_UNIT Text,13 หนวยแผนที่ของกลุมชุดดิน 
MAJCROP_E Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาอังกฤษ 
CROP_E Text,20 ช่ือพืชภาษาอังกฤษ 
PROBCODE Text,5 รหัสกํากับประเภทปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช 
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ตารางที่ ผ2-16  โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช 

ชื่อตาราง problem_lk 
คําอธิบายขอมูล ปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืชตางๆ 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

PROBGRP Boolean (True/False) การระบุกลุมปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช                       
(True = มี solution และ False = ไมมี solution) 

PROBCODE Text,5 รหัสกํากับประเภทปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช 
PROBLEM Text,80 คําอธิบายรหัสกํากับปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช 

คําอธิบายรหัสกํากับปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช : 

PROBGRP PROBCODE PROBLEM 
FALSE P010 บุกรุกพื้นที่ปา 
FALSE P020 ทํานาบนดินที่ไมเหมาะสม 
FALSE P030 ปลูกพืชไรบนดินที่ไมเหมาะสม 
FALSE P040 ปลูกไมยืนตนบนดินที่ไมเหมาะสม 
FALSE P050 ปลูกพืชไรหรือไมผลบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 35% 
TRUE P060 การชะลางพังทลายของดิน 
TRUE P070 ดินมีอินทรียวัตถุตํ่า 
TRUE P080 ดินเปรี้ยวจัด 
TRUE P090 ดินกรด 
TRUE P100 ดินอินทรีย 
TRUE P110 ดินเค็มบกประเภทเค็มจัด 
TRUE P120 ดินเค็มบกประเภทเค็มปานกลาง 
TRUE P130 ดินเค็มบกประเภทเค็มนอย 
TRUE P140 ดินเค็มชายฝงทะเลมีความเปรี้ยวแฝง 
TRUE P150 ดินเค็มชายฝงทะเลไมมีความเปรี้ยวแฝง 
TRUE P160 ดินทราย 
TRUE P170 ดินเหมืองแรราง 
TRUE P180 ดินปนลูกรังและดินปนกรวดมาก 
TRUE P190 ดินปนเศษหินมาก/มีช้ันหินพื้นตื้น 
TRUE P200 ดินปนปูนมารล 
TRUE P210 ดินบนพื้นที่ภูเขา 
TRUE P220 การระบายน้ําไมดี มักมีนํ้าแชขัง  
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ตารางที่ ผ2-16  (ตอ) 

คําอธิบายรหัสกํากับปญหาของดินเมื่อใชปลูกพืช (ตอ) : 

PROBGRP PROBCODE PROBLEM 
TRUE P230 นํ้าทวมหรือน้ําบาทําใหเสียหายในฤดูเพาะปลูก 
FALSE N001 ความเปนกรดของดิน (สวนที่ decode ไมได) 
FALSE N002 ดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม (สวนที่ decode ไมได) 
FALSE N003 โครงสรางดิน/เน้ือดินคอนขางเหนียวหรือเปนทราย (สวนที่ decode ไมได) 
FALSE N004 ดินมักขาดน้ําในฤดูเพาะปลูกถาใชทํานาและปลูกพืชผัก (ไมใชปญหาของดิน) 
FALSE N005 มีช้ันอัดตัวแนนแข็ง (ปญหาไมชัดเจน) 
FALSE N006 การใชประโยชนพื้นที่ดานอื่น 
FALSE N007 ที่อยูอาศัย 
FALSE N008 แหลงนํ้า 
FALSE N000 ดินไมเหมาะสม 
FALSE N999 ไมมีขอมูล 
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ตารางที่ ผ2-17  โครงสรางขอมูลของตารางรายชื่อพืช 

ชื่อตาราง croplist_lk 
คําอธิบายขอมูล รายชื่อพืช 
แหลงขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

GROUP Integer,2 หมายเลขกํากับจํานวนชั้นของพืช 

MAJCROP_E Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาอังกฤษ 
MAJCROP_T Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาไทย 
SUBCROP_E Text,35 ช่ือกลุมพืชยอยภาษาอังกฤษ 
SUBCROP_T Text,35 ช่ือกลุมพืชยอยภาษาไทย 
CROP_E Text,20 ช่ือพืชภาษาอังกฤษ 
CROP_T Text,20 ช่ือพืชภาษาไทย 

 
ตารางที่ ผ2-18  โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายกลุมพืชหลัก 

ชื่อตาราง management_majcrop 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดการจัดการดินปญหารายกลุมพืชหลัก 
แหลงขอมูล รวบรวมและสรุปจากกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MAJCROP_E Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาอังกฤษ 
MANAGECODE Text,5 รหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน              

เมื่อปลูกพืชรายกลุมพืชหลัก 
DETAILMAIN Memo รายละเอียดทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน            

เมื่อปลูกพืชรายกลุมพืชหลัก 
IMAGE Text,255 ช่ือไฟลภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดิน                

เมื่อปลูกพืชรายกลุมพืชหลัก 
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ตารางที่ ผ2-19  โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายพืช 

ชื่อตาราง management_crop 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดการจัดการดินปญหารายพืช 
แหลงขอมูล รวบรวมและสรุปจากกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

KEY Text,20 รหัสในการเชื่อมโยงระหวางตาราง MANAGEMENT_CROP 
กับตาราง MANAGEMENT_SOILGRP 

MAJCROP_E Text,20 ช่ือกลุมพืชหลักภาษาอังกฤษ 

CROP_E Text,20 ช่ือพืชหลักภาษาอังกฤษ 

MANAGECODE Text,5 รหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน              
เมื่อปลูกพืชรายพืช 

DETAILbyCROP Memo รายละเอียดทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน            
เมื่อปลูกพืชรายพืช 

IMAGEbyCROP Text,255 ช่ือไฟลภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดิน               
เมื่อปลูกพืชรายพืช 
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ตารางที่ ผ2-20  โครงสรางขอมูลของตารางการจัดการดินปญหารายพืชตามกลุมชุดดิน 

ชื่อตาราง management_soilgrp 
คําอธิบายขอมูล รายละเอียดการจัดการดินปญหารายพืชตามกลุมชุดดิน 
แหลงขอมูล รวบรวมและสรุปจากกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

KEY Text,20 รหัสในการเชื่อมโยงระหวางตาราง MANAGEMENT_CROP 
กับตาราง MANAGEMENT_SOILGRP 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 

CROP_E Text,20 ช่ือพืชหลักภาษาอังกฤษ 

MANAGECODE Text,5 รหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูก
พืชรายพืชตามกลุมชุดดิน 

DETAILbySG Memo รายละเอียดทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน            
เมื่อปลูกพืชรายพืชตามกลุมชุดดิน 

IMAGEbySG Text,255 ช่ือไฟลภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดิน               
เมื่อปลูกพืชรายพืชตามกลุมชุดดิน 

 
ตารางที่ ผ2-21  โครงสรางขอมูลของตารางทางเลือกในการจัดการดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย 

ชื่อตาราง erosion 
คําอธิบายขอมูล ทางเลือกในการจัดการดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย 
แหลงขอมูล รวบรวมและสรุปจากกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MJSGRP Integer,2 หมายเลขกํากับกลุมชุดดิน 

MANAGECODE Text,5 รหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 
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ตารางที่ ผ2-22  โครงสรางและรายละเอียดขอมูลของตารางคําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหา

ของดินเมื่อปลูกพืช 

ชื่อตาราง management_lk 
คําอธิบายขอมูล คําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 
แหลงขอมูล รวบรวมและสรุปจากกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

MANAGECODE Text,5 รหัสกํากับทางเลือกการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 

MANAGEMENT Text,70 คําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดิน
เมื่อปลูกพืช 

MANAGEREF Text,255 เอกสารอางอิงทางเลือกการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 

คําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช : 
MANAGECODE MANAGEMENT 
M061 การใชวัสดุคลุมดิน 
M062 การไถพรวนนอยครั้ง 
M063 การใชแถบหญาอนุรักษ 
M064 การปลูกแถบหญาแฝก 
M065 การใชไมพุมบํารุงดินเปนแถบอนุรักษ 
M066 การใชแถบพืชเศรษฐกิจ 
M067 การใชระบบเกษตรเชิงอนุรักษ 
M068 การทําคันดิน 
M069 การทําขั้นบันไดดิน 
M071 ใชปุยหมักสําหรับดินทราย 
M072 ใชปุยหมักสําหรับดินเหนียวหรือดินรวนปนทราย 
M073 ใชปุยคอกสําหรับดินทราย 
M074 ใชปุยคอกสําหรับดินเหนียวหรือดินรวนปนทราย 
M075 ใชปุยพืชสดในที่ลุม 
M076 ใชปุยพืชสดในที่ดอน 
M077 ไถกลบตอซัง 
M081 การจัดการดินเปรี้ยวจัด 
M082 ใชพืชทนดินเปรี้ยวจัด 
M091 การจัดการดินสําหรับดินกรด 
M092 การจัดการน้ําสําหรับดินกรด 
M093 การใชพันธุพืชที่ทนทานสภาพดินกรด  
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ตารางที่ ผ2-22  (ตอ) 

คําอธิบายรหัสกํากับทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช (ตอ) : 
MANAGECODE MANAGEMENT 
M101 การจัดการดินสําหรับดินอินทรีย 
M102 การจัดการน้ําสําหรับดินอินทรีย 
M103 เลือกปลูกพืชที่เติบโตไดดีในดินอินทรีย 
M111 ปรับปรุงดินเค็มจัดแบบผสมผสาน 
M112 การปลูกพืชเพื่อลดระดับน้ําใตดิน 
M113 ปลูกพืชทนเค็มจัด 
M121 การจัดการพื้นที่นาเค็มนอยและเค็มปานกลาง 
M122 ใชปุยพืชสดปรับปรุงดินเค็ม (ทั้งที่นาและที่ดอน) 
M141 ใชวัสดุปรับปรุงดินเค็มชายทะเล 
M142 ใชพันธุหญาทนดินเค็มชายทะเล 
M151 การใชวัสดุปรับปรุงดินเค็มภาคกลาง 
M152 การใชปุยพืชสดสําหรับดินเค็มภาคกลาง 
M153 ใชระบบการใหนํ้าควบคุมปริมาณเกลือดินเค็มภาคกลาง 
M161 ใชปุยหมักรวมกับปุยเคมี 
M162 ใชปุยคอกรวมกับปุยเคมี 
M163 ปลูกพืชอาหารสัตว 
M164 ปลูกพืชตระกูลถั่วยืนตน 
M165 การปลูกพืชแซม 
M166 การจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
M171 การปลูกไมโตเร็วบนดินทราย 
M172 การปลูกพืชคลุมดินบนดินทราย 
M173 การปลูกพืชเศรษฐกิจบนดินทราย 
M181 ปรับปรุงเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวบนดินลูกรังและดินตื้น 
M182 ปลูกไมผลบางชนิดบนดินลูกรังและดินตื้น 
M183 ปลูกไมยืนตนบนดินลูกรังและดินตื้น 
M184 การจัดการน้ําบนดินลูกรังและดินตื้น 
M131 การจัดการดินเค็มนอย 
M191 ปรับปรุงเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 
M192 ปลูกไมยืนตนโตเร็ว 
M201 การจัดการดินปนปูนมารล 
M221 การเตรียมพื้นที่ปลูก 
M231 การจัดการเพื่อปรับสภาพพื้นที่ 
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ตารางที่ ผ2-23  โครงสรางขอมูลของตารางคําอธิบายภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 

ชื่อตาราง imageindex 
คําอธิบายขอมูล Lookup table คําอธิบายภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 
แหลงขอมูล รวบรวมจากกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

IMGINDEX Text,25 รายชื่อภาพทางเลือกในการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 

TITLE Text,100 คําอธิบายภาพทางเลือกการจัดการปญหาของดินเมื่อปลูกพืช 

 
ตารางที่ ผ2-24  โครงสรางขอมูลของตารางคาสีสัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

ชื่อตาราง lucolorcode.dbf 
คําอธิบายขอมูล Lookup table คาสีสัญลักษณชนิดการใชประโยชนที่ดิน 
แหลงขอมูล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงสรางขอมูล 

ชื่อ ITEM ชนิดและขนาด (byte) ของ ITEM คําอธิบาย ITEM 

LUCODE C,20 รหัสกํากับชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

RED N,3,0 คาสีแดง 

GREEN N,3,0 คาสีเขียว 

BLUE N,3,0 คาสีนํ้าเงิน 

 




