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รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 6 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 74/47 ลงวันที่ 3 เมษายน 2547 

โครงการวิจัยระยะที่ 6 ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ โครงงานที่ 1 การ
พัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต ซึ่งใหชื่อวา ความรู
ชุดดินไทย และโครงงานที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ ที่
เรียกวา AgZone 3.0 รายงานฉบับนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ 
ทั้งในแงแนวคิด วิธีการศึกษา และผลิตผลจากโครงการวิจัย ซึ่งมีทั้งฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
โปรแกรมเรียกใชและประมวลผล และเวบไซตที่สาธารณชนสามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนได 
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รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 6 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 74/47 ลงวันที่ 3 เมษายน 2547 

โครงการวิจัยระยะที่ 6 ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ โครงงานที่ 1 การ
พัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต ซึ่งมีผลผลิตที่สําคัญ
คือเวบไซต ความรูชุดดินไทย และโครงงานที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินพืช
เศรษฐกิจรายพันธุ มีผลลัพธที่สําคัญคือโปรแกรมที่มีชื่อวา AgZone 3.0 รายงานฉบับนี้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ ทั้งในแงแนวคิด วิธีการศึกษา และผลิตผล
จากโครงการวิจัย ซึ่งมีทั้งฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเรียกใชและประมวลผล และเวบไซต
ที่สาธารณชนสามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนได 

เวบไซต ความรูชุดดินไทย เปนแหลงรวบรวมและจัดการองคความรูอันเกิดจากผลงาน
ดานการสํารวจและจําแนกชุดดินในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการมาตลอดระยะ
เวลานานกวา 30 ป นอกจากจะใหความรูแกประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
แลว นักวิชาการและนักศึกษาทางดานปฐพีศาสตรจะไดประโยชนจากการสืบคนฐานขอมูลชุดดิน 
เพ่ือดูรายละเอียดของสถานที่และสภาพทั่วไปของบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง คําอธิบายโปรไฟลดิน 
อนุกรมวิธานของชุดดินจัดตั้ง สมบัติทางเคมีและฟสิกสของแตละชั้นดิน ตลอดจนความเหมาะสม
ในการใชประโยชนทางดานการเกษตรและทางดานวิศวกรรมของแตละชุดดินที่กรมพฒันาทีด่นิได
ทําการสํารวจและจําแนกมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสืบคนฐานขอมูลรายงานวิจัย
เก่ียวกับชุดดินที่เปนตัวแทนของกลุมชุดดิน การสืบคนอาจใชเงื่อนไขชื่อชุดดิน ชนิดพืช หรือคํา
สําคัญที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดรายงานที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเวบไซตน้ีจึงบรรลุ
วัตถุประสงคในการเผยแพรผลงานดานการสํารวจ จําแนก และจัดการชุดดินหรือกลุมชุดดินที่
สําคัญของประเทศไทย ในขณะนี้เวบไซตไดรับการติดตั้งที่เซอรฟเวอรของกรมพัฒนาที่ดินและเปด
ใหผูเขาชมเรียบรอยแลวที่ http://www.ldd.go.th/dinthai/ 

โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการออกแบบใหสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินสําหรับการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ โปรแกรมนี้มีความแตกตางจากโปรแกรม AgZone 2.0 เปนอยางมาก 
กลาวคือทํางานบนระบบภูมิสารสนเทศ ArcView 9 หรือ ArcMap 9.0 ขึ้นไป ใชฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศการใชประโยชนที่ดินที่จัดทําลาสุดในป 2546 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ใชขอบเขตการ
ปกครองและเขตพื้นที่ชลประทานฉบับปรับปรุงใหม ใชกฎเกณฑการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ
ผลิตพืชเศรษฐกิจแตกตางจาก AgZone 2.0 โดยอาศัยขอมูลความตองการดานทรัพยากรที่ดินของ
พืชรายพันธุที่ไดมีการปรับปรุงขึ้นใหมโดยกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือประเมินระดับความเหมาะสมเชิง
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กายภาพของที่ดิน นอกจากนี้ยังใชขอมูลผลผลิตพืชรายพันธุที่ไดจากการสํารวจทั่วประเทศเพื่อ
กําหนดเขตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชรายพันธุเหลานั้น โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการ
พัฒนาใหอยูในรูปแบบไฟล Dynamic Library Link (.dll) จึงมีความสะดวกในการนําไปใชรวมกับ 
ArcView 9 โดยสามารถผนวกเปนเครื่องมือชวยการวิเคราะหใน ArcView 9 ทําใหผูใชสามารถใช
โปรแกรม AgZone 3.0 รวมกับเครื่องมืออื่นของ ArcView 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรแกรม AgZone 3.0 ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถดังน้ี 
 อํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมายไดตั้งแตระดับประเทศ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต จังหวดั อําเภอ ถึงตําบล 

 อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถเลือกชนิดพืชและพนัธุพืชที่ตองการจดัเขตการ
ใชทีด่ินพืชเศรษฐกิจรายพนัธุ 

 ใชในการประเมินคุณภาพที่ดินและระดบัความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 เปลี่ยนแปลงชวงคาในแตละชั้นความเหมาะสมของคณุภาพที่ดินตามความ
ตองการของพชืแตละพันธุ 

 เปลี่ยนแปลงคาถวงน้ําหนกัของกลุมคณุภาพทีด่ิน ปจจัยวินิจฉัย และสมบัติที่ดิน
ที่ใชเปนปจจยัวินิจฉัยยอย 

 แสดงแผนที่รายคุณภาพทีด่ินและระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดิน 
 แสดงชั้นขอมลูเชิงพ้ืนที่อางอิงที่จดัเก็บไวในฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ เชน ขอบเขตการ
ปกครอง ถนน ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน ตลาดรับซื้อผลิตผล เปนตน 

 แสดงชั้นขอมลูจุดสํารวจผลผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ พรอมขอมูลตนทุนการ
ผลิตและผลตอบแทนของแปลงสํารวจ 

 จัดเขตการผลติพืชเศรษฐกจิรายพันธุทั้งแบบเฉพาะพันธุพืชและรวมทุกชนิดและ
พันธุพืช 

 เปลี่ยนแปลงคาลาํดับความสําคัญและผลผลิตเปาหมายสําหรับพืชเศรษฐกจิ       
รายพันธุ เพ่ือใชจดัเขตการใชทีด่ินพืชเศรษฐกิจแบบรวมทุกพันธุพืชทั่วประเทศ 

 ทํางานรวมกบัระบบภูมิสารสนเทศในการแสดงผลในรปูแผนที่บนหนาจอภาพ 
และพิมพเปนแผนทีต่ามการออกแบบเฉพาะของผูใช 
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โครงการที่  1 

การพัฒนาระบบสบืคน 
ฐานขอมูลชดุดินตัวแทนของประเทศไทย 

บนอินเตอรเนต็ 



การพัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทย 
บนอินเตอรเน็ต 

เมธี เอกะสิงห  เฉลิมพล สําราญพงษ  ประภัสสร พันธสมพงษ  และ นรารัตน วงษไชยมูล 

กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจและจําแนกดินในประเทศไทยมาตั้งแตระยะแรกของการ
สถาปนาองคกรจนถึงปจจุบัน หนวยแผนที่ดินหลักที่ใชในการจําแนกและจัดทําคําอธิบายชั้นดิน
ประเภทตางๆ ในประเทศไทย ไดแก ชุดดิน (Soil series) กองสํารวจดินไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลใน
ระดับชุดดินเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และตอมากรมพัฒนาที่ดินรวมกับศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และมีระบบ
เรียกใชขอมูลชุดดินในจังหวัดตัวอยาง 3 จังหวัด เรียกวา ThaiPedon 1.0 (เมธี และคณะ, 2544) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียกใช  อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวยังขาดความสมบูรณในบาง
ดาน เชน ภาพแสดงโปรไฟลดินและภูมิทัศนบริเวณที่พบดิน รวมทั้งประวัติการสํารวจและจําแนก
ดิน ซึ่งจะทําใหองคความรูดานทรัพยากรดินมีความสมบูรณสามารถถายทอดไปยังนักสํารวจดิน
และผูใชขอมูลดินในอนาคต 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูลดินบนเวบไซต (website) ที่อํานวย
ความสะดวกใหผูประสงคใชขอมูลดินเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาการเกษตร และฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหสามารถทําการสืบคนขอมูลดินและสมบัติของดิน ตลอดจนผลการวิจัยที่
เก่ียวของกับดินที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจ จําแนก และวิเคราะหวิจัยไวทางอินเตอรเน็ต 
เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานของกรมพัฒนาที่ดินอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โครงการนี้ใชเอกสารวิชาการของกองสํารวจและจําแนกดิน (2543ก, 2543ข, 2543ค, 
2543ง) เปนหลัก รวมทั้งขอมูลคุณสมบัติของตัวอยางดินที่ทราบพิกัดแนชัด ตลอดจนผลงานการ
วิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับดินและตองการจะเผยแพรใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวาง ระบบที่
จะพัฒนาขึ้นจะเนนการเรียกใชขอมูลชุดดินตัวแทนบนเวบไซต แตจะไมครอบคลุมการพัฒนา
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ชุดดิน เน่ืองจากกรมฯ กําลังดําเนินการจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังกลาวอยู 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. พัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลดินและองคความรูเกี่ยวกับชุดดินบนเวบไซต 
2. เผยแพรผลงานดานการสํารวจและจําแนกดินและการวิจัยดานตางๆ เกี่ยวกับ          

ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินบนอินเตอรเน็ต 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 2 

วิธีการศึกษา 

กรอบแนวคดิ 
การพัฒนา ระบบองคความรูชุดดินไทย ใชกรอบการดําเนินงานตามรูปที่ 1.1 ประกอบดวย 

(1) การรวบรวมขอมูล (2) การออกแบบและจัดทําฐานขอมูล และ (3) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
จัดทําเวบไซต “ความรูชุดดินไทย” 

 
รูปที่ 1.1 กรอบการพัฒนาเวบไซต “ความรูชุดดินไทย” 

การรวบรวมขอมูล 
ขอมูลหลักที่นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลไดมาจากรายงาน 4 เลมของกองสํารวจและทํา

แผนที่ดิน (ปจจุบันคือสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน) คือ 
 กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ก. ชุดดนิจัดตั้งในภาคเหนือและทีสู่งตอนกลาง
ของประเทศไทย จาํแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดนิ 1998. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 444. กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

 กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ข. ชุดดนิจัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย 
จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 445.          
กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

 กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ค. ชุดดนิจัดตั้งในภาคใตและพื้นทีช่ายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จาํแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998.  
เอกสารวิชาการฉบับที่ 448. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

 กองสํารวจและจําแนกดิน. 2542ง. ชุดดนิจัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยจาํแนกใหมตามอนุกรมวิธานดิน 1998. เอกสารวิชาการฉบับที่ 
449. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 



การพัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต 3

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจดัการที่ดิน. 2546. ผลงานวจิัยป พ.ศ.2533-2546, 
[CD-ROM]. กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การออกแบบฐานขอมูล 
ตารางทั้งหมดจัดเก็บเปนฐานขอมูลในรูปแบบ .mdf ซึ่งทํางานในโปรแกรม SQL Server 

2000 รายละเอียดของแตละตาราง ชื่อฟลดที่จัดเก็บขอมูล และคําอธิบายรายละเอียดของแตละ
ตารางซึ่งไดแสดงไวในภาคผนวก 

ตารางดังกลาวขางตนพรอมชื่อฟลดและชนิดความสัมพันธระหวางตารางแสดงในรูปที่ 
1.2 และรายละเอียดในรูปของผัง Unified Modeling language (UML) แสดงดังในรูปที่ 1.3 

 
รูปที่ 1.2 ผังตารางสัมพันธระหวางตารางขอมูลที่ใชในการพัฒนาเวบไซต “ความรูชุดดินไทย” 

 
รูปที่ 1.3 ผัง UML แสดงฐานขอมูลในรูปตารางสัมพันธแสดงรายละเอียดชื่อฟลดและประเภทของ

ความสัมพันธระหวางตารางขอมูล 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 4 

การออกแบบเวบไซต 
เวบไซต “ความรูชุดดินไทย” ไดรับการออกแบบใหผูใชเขาใจความหมาย วัตถุประสงค 

วิธีการจําแนกชุดดินจัดตั้งตามอนุกรมวิธานป 1998 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินใชเปนบรรทัดฐานในการ
จําแนกชุดดินจัดตั้งออกเปนอันดับดิน (order) อันดับยอย (sub-order) กลุมดินใหญ (great-
group) กลุมดินยอย (sub-group) วงศดิน (family) และชุดดิน (series) นอกจากนี้ผูใชยังสามารถ
สืบคนชุดดินจัดตั้งในประเทศไทยตามลําดับชั้นการจําแนกตางๆ และตามรายงานการวิจัยของ
กรมพัฒนาที่ดินที่ไดดําเนินการมาในอดีต รวมทั้งทราบวาชุดดินจัดตั้งแตละชุดดินมีลักษณะทั่วไป
และสมบัติของดินทั้งโปรไฟลหรือแตละชั้นดินเปนอยางไร มีระดับความเหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชเปนอยางไร โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลุมชุดดิน เน่ืองจากทราบวาชุดดินจัดตั้งเปนตัวแทน
ของกลุมชุดดินใด ผูใชยังอาจสืบคนคุณสมบัติในเชิงการใชประโยชนทางวิศวกรรมของชุดดินจัดตั้ง
ไดอีกดวย 

ผลการศึกษา 

หนาหลักของ “ความรูชดุดินไทย” 
เวบไซตความรูชุดดินไทยไดรับการติดตั้ งบนเซอรฟเวอรของกรมพัฒนาที่ดิน 

(http://www.ldd.go.th/dinthai/) โดยหนาหลักของชุดดินจัดตั้ง (รูปที่ 1.4) ประกอบดวยคํานําซึ่ง
อธิบายงานดานการสํารวจและจําแนกดินของกรมพัฒนาที่ดิน พรอมกับเมนูหลักดานซายมือที่
ประกอบดวย 

เกี่ยวกับชุดดินจัดต้ัง 
เปนหนาที่อธิบายความหมายของชุดดินจัดตั้งและความสําคัญตอระบบการจําแนกและ

สํารวจดินในประเทศไทย ที่กรมพัฒนาที่ดินใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงาน กอนที่ผูใชจะเขา
ไปใชขอมูลการจําแนกดินในหนาตอไป (รูปที่ 1.4) 

  
รูปที่ 1.4 หนาหลักของเวบไซต “ความรูชุดดินไทย” 
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การกระจายตัวของชุดดินจัดต้ังในประเทศไทย 
เมนูน้ีมีวัตถุประสงคใหผูใชเห็นภาพรวมการกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย 

(รูปที่ 1.5) เม่ือผูใชอาจเลือกคลิกในรูปบริเวณภาคเหนือ (รูปที่ 1.6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รูปที่ 1.7) ภาคกลาง (รูปที่ 1.8) และภาคใต (รูปที่ 1.9) ผูใชจะเห็นตําแหนงพรอมทั้งชื่อของชดุดนิ
จัดตั้งชัดเจนขึ้น เม่ือคลิกไปยังบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง จะเชื่อมไปยังสวนแสดงรายละเอียดของชุด
ดินจัดตั้งน้ัน ตัวอยางเชน ถาเลือกภาคเหนือ แลวคลิกไปที่ชุดดินจัดตั้งหางฉัตร (Hc) เวบจะแสดง
โปรไฟลและรายละเอียดของชุดดินหางฉัตร เปนตน 

 
รูปที่ 1.5 การกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย 
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รูปที่ 1.6 การกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในภาคเหนือ 
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รูปที่ 1.7 การกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 8 

 
รูปที่ 1.8 การกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในภาคกลาง 
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รูปที่ 1.9 การกระจายตัวของชุดดินจัดตั้งในภาคใต 
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เมนูการจําแนกดินในประเทศไทย 
ในสวนการจําแนกดินในประเทศไทย เวบไซตน้ีแบงองคความรูออกเปนสวนๆ ดังน้ี 
ทําไมตองจาํแนกดิน 
สวนนี้เปนการอธิบายการเกิดดินและเหตุผลในการสํารวจและจําแนกดินอยางเปนระบบ 

เน่ืองจากความหลากหลายของดินอันเนื่องจากปจจัยที่มีผลตอการเกิดดินมีการกระจายตัวอยาง
ไมสม่ําเสมอทั้งในระดับทองถ่ินและระดับที่กวางขวางออกไปเชนระดับประเทศ การสํารวจและ
จําแนกดินโดยระบบที่ใชกันเปนสากล ทําใหสามารถจําแนกแยกแยะดินอยางเปนวิทยาศาสตร
และสามารถชวยในการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพในดินประเภท
เดียวกันที่เกิดขึ้นในสถานที่อื่น (รูปที่ 1.10) 

 
รูปที่ 1.10 หนาเวบอธิบายเหตุผลในการจําแนกดิน 
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การจาํแนกดนิในประเทศไทย 
เม่ือผูใชคลิกเมนูการจําแนกดินในประเทศไทย หนาเวบจะอธิบายกระบวนการจําแนกดิน

ที่ใชในประเทศไทยซึ่งใชหลักการจําแนกตามอนุกรมวิธานที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงเกษตรแหง
สหรัฐอเมริกา การจําแนกระบบนี้แบงประเภทดินเปนลําดับชั้นซึ่งมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการ
จําแนกออกเปนอันดับดิน (order) อันดับยอย (sub-order) กลุมดินใหญ (great-group) กลุมดินยอย 
(sub-group) และวงศดิน (family) รวมทั้งอธิบายอยางสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของดินที่ตรวจสอบใน
สนามและหองปฏิบัติการที่ใชเปนหลักเกณฑในการจําแนกดินในแตละลําดับชั้น (รูปที่ 1.11) 

 
รูปที่ 1.11 หนาเวบอธิบายการจําแนกดินในประเทศไทย 
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การจาํแนกอนัดับดิน 
หนาเวบนี้อธิบายหลักการจําแนกดินออกเปนอันดับพรอมทั้งแสดงอันดับดินทั้งหมดและที่

พบในประเทศไทย (รูปที่ 1.12) เม่ือผูใชคลิกที่ตัวอยางดินที่พบในประเทศไทย ระบบจะทําการคนหา
ดินอันดับนั้นในฐานขอมูล โดยแสดงเปนรูปโปรไฟลดินขนาดเล็กพรอมทั้งชื่อชุดดินจัดตั้งและ Link 
ที่นําไปสูหนา ดูรายละเอียดสมบัติดิน และหนา ดูรายละเอียดอนุกรมวิธานดิน (รูปที่ 1.13) 

 
รูปที่ 1.12 หนาเวบการจําแนกดินในระดับอันดับดิน 

 
รูปที่ 1.13 ผลการคลิกตัวอยางของดินอันดับ Spodosols ในประเทศไทย 
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การจาํแนกดนิเปนอันดับยอย 
เปนหนาเวบที่อธิบายลักษณะที่ใชในการจําแนกดินออกเปนอันดับยอย พรอมทั้งจํานวน

อันดับดินยอยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน (รูปที่ 1.14) 

 
รูปที่ 1.14 หนาเวบการจําแนกดินเปนอันดับยอย 

การจาํแนกดนิในลาํดับชัน้ที่ตํ่าลงมา 
ผูใชอาจเลือกคลิกเมนูการจําแนกในระดับกลุมดินใหญ (รูปที่ 1.15) ระดับกลุมยอย (รูปที่ 

1.16) และระดับวงศดิน (รูปที่ 1.17) หนาเวบเหลานั้นจะอธิบายลักษณะดินที่ใชเปนพื้นฐานใน
การจําแนกดินออกเปนลําดับชั้นดังกลาว 

 
รูปที่ 1.15 หนาเวบการจําแนกดินเปนกลุมดินใหญ 
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รูปที่ 1.16 หนาเวบการจําแนกดินเปนกลุมดินยอย 

 
รูปที่ 1.17 หนาเวบอธิบายลักษณะที่ใชในการจําแนกระดับวงศดิน 
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การสืบคนอนุกรมวิธานดิน 
หลังจากผูเขาชมเวบไซตเขาใจภูมิหลังของการสํารวจและจําแนกดินในประเทศไทยแลว 

ขั้นตอไปคือการสืบคนชุดดินจัดตั้งตามอนุกรมวิธานในลําดับชั้นตางๆ โดยผูใชอาจเริ่มคนจาก
อันดับดิน (order) อันดับยอย (sub-order) กลุมดินใหญ (great-group) กลุมดินยอย (sub-group) 
และวงศดิน (family) ตามลําดับ (รูปที่ 1.18) 

 
รูปที่ 1.18 การสืบคนอันดับดิน Ultisols จากหนาจอสืบคนอนุกรมวิธานดิน 

ตัวอยางเชน ถาตองการคนหาดินอันดับ Ultisols จะพบทั้งหมด 98 ชุดดินที่อยูในอันดับนี้
ในประเทศไทย รูปที่ 1.19 แสดงตัวอยางชุดดินบางสวนที่จัดอยูในอันดับดินนี้ ถาผูใชสืบคนตอไป
ถึงอันดับดินยอย Ustults (รูปที่ 1.20) จะพบวามีชุดดินในประเทศไทยจํานวน 28 ชุดดินที่อยูใน
อันดับยอยนี้ (รูปที่ 1.21) 

 
รูปที่ 1.19 ตัวอยางชุดดินบางสวนที่จัดอยูในอันดับ Ultisols 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 6 16 

 
รูปที่ 1.20 การสืบคนอันดับดินยอย Ustults จากหนาจอสืบคนอนุกรมวิธานดิน 

 
รูปที่ 1.21 ผลการสืบคนชุดดินที่จัดอยูในอันดับดินยอย Ustults 

หากทําการคนตอไปถึงระดับกลุมดินใหญ (great soil group) ที่อยูในอันดับดิน Ultisols 
เชน Haplustults (รูปที่ 1.22) จะปรากฏชุดดินในประเทศไทยที่อยูในกลุมดินใหญน้ีเพียง 6 ชุดดิน 
(รูปที่ 1.23) 

 
รูปที่ 1.22 การสืบคนดินกลุมใหญ Haplustults จากหนาจอสืบคนอนุกรมวิธานดิน 
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รูปที่ 1.23 ผลการสืบคนชุดดินที่จัดอยูในกลุมดินใหญ Haplustults พบ 6 ชุดดินในประเทศไทย 

กลุมดินยอยในอันดับดิน Ultisols มีหลายกลุม หากสืบคนเฉพาะกลุมดินยอย Kanhaplic 
ดังรูปที่ 1.24 จะพบชุดดินที่ไดรับการจําแนกอยูในกลุมดินยอยนี้จํานวนทั้งส้ิน 3 ชุดดินในประเทศ
ไทย ไดแก ชุดดิน ภูสนา (Ps) ชุดดินลาดหญา (Ly) และชุดดินทายาง (Ty) ดังแสดงในรูปที่ 1.25 

 
รูปที่ 1.24 การสืบคนดินกลุมยอย Kanhaplic จากหนาจอสืบคนอนุกรมวิธานดิน 

 
รูปที่ 1.25 ผลการสืบคนชุดดินที่จัดอยูในกลุมดินยอย Kanhaplic พบ 3 ชุดดินในประเทศไทย 
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ในสวนเมนูสืบคนอนุกรมวิธานดินอนุญาตใหสืบคนถึงระดับชุดดิน ดังตัวอยางในรูปที่ 
1.26 เปนการสืบคนชุดดินแมริม (Mr) ผลการสืบคนจะแสดงรายละเอียดของชุดดินแมริม (รูปที่ 
1.27) นอกจากนี้ผูใชยังสามารถเรียกดูคําอธิบายโปรไฟลดินโดยคลิกที่เมนู “คําอธิบายโปรไฟลดิน” 
เพ่ือดูรายละเอียดดังรูปที่ 1.28 หรืออาจเรียกดูสมบัติทางเคมีของชุดดินแมริมแตละชั้นดิน เชน 
ชั้นดินที่ 1 (รูปที่ 1.29) ชั้นดินที่ 2 (รูปที่ 1.30) หรืออาจเรียกดูสมบัติทางฟสิกสของชุดดินแมริมใน
แตละชั้นดิน (รูปที่ 1.31) 

 
รูปที่ 1.26 การสืบคนชุดดินแมริมจากหนาจอสืบคนอนุกรมวิธานดิน 

 
รูปที่ 1.27 ผลการสืบคนเพื่อดูรายละเอียดของอนุกรมวิธานชุดดินแมริม (Mr) 
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รูปที่ 1.28 คําอธิบายโปรไฟลของชุดดินแมริม 
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รูปที่ 1.29 สมบัติทางเคมีของชุดดินแมริมในชั้นดินที่ 1 
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รูปที่ 1.30 สมบัติทางเคมีของชุดดินแมริมในชั้นดินที่ 2 
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รูปที่ 1.31 สมบัติทางฟสิกสของชุดดินแมริมในชั้นดินที่ 1 

เมนูสมบัติชดุดิน 
วัตถุประสงคของเมนูน้ีเพ่ือใหผูใชคนหาสมบัติทั่วไปของชุดดินจัดตั้งและคนหาสมบัติทาง

เคมีและฟสิกสของแตละชั้นดินของชุดดินจัดตั้ง 
การคนหาสมบัติทั่วไปของชุดดินจัดต้ัง 
เม่ือตองการคนหาสมบัติทั่วไปของชุดดิน ใหผูใชคลิกที่เมนูยอย “สมบัติทั่วไปของชุดดิน” 

หนาจอจะเปดหนาตางคนหาซึ่งประกอบดวย การคนหาตามชื่อชุดดิน คนหาตามผูจําแนก คนหา
ตามวัตถุตนกําเนิด และ คนหาตามสภาพภูมิประเทศ (รูปที่ 1.32) 

ผูใชอาจเลือกขอมูลที่ตองการจะแสดง เชน ชื่อชุดดิน รหัสหมายเลขหนาตัดดิน สถานที่
พบ รหัสระวางแผนที่ ฯลฯ (ดูรายละเอียดขอมูลที่เลือกแสดงไดในรูปที่ 1.32) เม่ือผูใชตรวจสอบ
เงื่อนไขการเลือกแสดงขอมูลจนเปนที่พอใจแลวจึงกดปุมคนหา ระบบจะทําการคนหาชุดดินพรอม
แสดงเฉพาะขอมูลที่เลือกตามตองการ รูปที่ 1.33 แสดงตัวอยางการคนหาชุดดินทายาง (Ty) และ
สมบัติทั่วไปของชุดดินทายางบางประการตามที่เลือก ผลของการคนหาแสดงในรูปที่ 1.34 
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รูปที่ 1.32 หนาตางคนหาสมบัติท่ัวไปของชุดดิน 
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รูปที่ 1.33 ตัวอยางการคนหาสมบัติท่ัวไปของชุดดินทายาง 
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รูปที่ 1.34 ผลการคนหาสมบัติท่ัวไปของชุดดินทายางตามเงื่อนไขในรูปที่ 1.33 

ผูใชอาจตองการคนหาชุดดินจัดตั้งตามชื่อผูจําแนก โดยเลือกเงื่อนไขการคนหาตามผู
จําแนก เชน Chaleao Changprai (รูปที่ 1.35) ระบบจะทําการคนหาชุดดินทั้งหมดที่ผูน้ีจําแนก 
ผลปรากฏวาพบทั้งหมด 12 ชุดดิน พรอมทั้งแสดงผลสมบัติทั่วไปของแตละชุดดิน (รูปที่ 1.36) 
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รูปที่ 1.35 การคนหาชุดดินตามชื่อผูจําแนกดินและกําหนดสมบัติท่ัวไปของชุดดินที่ตองการแสดงผล 
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รูปที่ 1.36 สมบัติท่ัวไปของชุดดินบุณฑริกที่จําแนกโดย Chaleao Changprai 

ผูใชอาจคนหาชุดดินและสมบัติทั่วไปของชุดดินตามวัตถุตนกําเนิดดิน (parent materials) 
ตัวอยางในรูปที่ 1.37 เปนการคนหาชุดดินจัดตั้งที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนวัสดุที่เกิดจากการ
สลายตัวและทับถมจากหินทราย (residuum from sandstone) ผลของการสืบคนพบชุดดิน 1 ชุด
คือ ดินโพนงาม (Png) พรอมทั้งสมบัติทั่วไปตามที่ผูใชตองการแสดงผล (รูปที่ 1.38) 
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รูปที่ 1.37 การคนหาชุดดินตามวัตถุตนกําเนิดดิน 
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รูปที่ 1.38 ผลการสืบคนชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดเปน residuum from sandstone 

การคนหาสมบัติของดินในแตละชั้นดิน 
กรณีที่ผูใชตองการคนหาสมบัติชุดดินในแตละชั้นดิน ใหเลือกเมนู “สมบัติแตละชั้นดิน” 

จะมีหนาตางอธิบายความหมายชั้นดิน และใหเลือกชุดดินและสมบัติของดินแตละชั้นที่ตองการ
แสดงผล (รูปที่ 1.39) ตัวอยางในรูปที่ 1.40 เปนการคนหาสมบัติทางเคมีของชั้นดินบานจอง ซึ่ง
ผลการคนหาแสดงรายละเอียดสมบัติทางเคมีของชั้นดินบนสุดของชุดดินนี้แสดงในรูปที่ 1.41 
นอกจากนี้ผูใชอาจเลือกแสดงสมบัติอื่นๆ ของชุดดินดังกลาว เชน สมบัติทางเคมี อนุกรมวิธาน 
และคําอธิบายโปรไฟลดังที่แสดงใหเห็นในกรณีของชุดดินแมริม (Mr) ตามรายละเอียดขางตนและ
ในรูปที่ 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 และ 1.32 
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รูปที่ 1.39 หนาเวบการคนหาสมบัติของชุดดินแตละชั้นดิน 

 
รูปที่ 1.40 ตัวอยางการคนหาสมบัติทางเคมีของดินบานจอง (Bg) 
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รูปที่ 1.41 สมบัติทางเคมีของดินชั้นบนสุดของชุดดินบานจอง (Bg) 

ขีดความสามารถของระบบอีกประการหนึ่งคือสามารถทําการเชื่อมโยงระหวางคําสําคัญที่
ปรากฏบนหนาเวบและฐานขอมูลได ตัวอยางเชน เม่ือตองการสืบคนอนุกรมวิธานเฉพาะชุดดินลี้ 
(รูปที่ 1.42) ระบบจะแสดงผลอนุกรมวิธานของชุดดินลี้ตามตองการ (รูปที่ 1.43) นอกจากนี้
รายละเอียดของอันดับดิน อันดับยอย กลุมดินใหญ และกลุมดินยอย ยังสามารถเชื่อมโยงกลับไป
คนหาชุดดินที่อยูในลําดับชั้นประเภทเดียวกับชุดดินลี้ ตัวอยางเชน เม่ือคลิกไปที่คํา Haplustalfs 
ในรูปที่ 1.44 ระบบจะทําการสืบคนชุดดินจัดตั้งทั้งหมดที่จัดอยูในประเภทกลุมดินใหญเดียวกัน
กับชุดดินลี้ พรอมทั้งแสดงผลรายการทั้งหมด 24 ชุดดิน พรอมชื่อ รูปโปรไฟลขนาดยอ และ
รายละเอียดสมบัติของดิน และรายละเอียดอนุกรมวิธานของแตละชุดดินเพิ่มเติมไดหากผูใชคลิก
เขาไปดูในสวนตางๆ เหลานั้นดังไดแสดงรายละเอียดในขางตน 
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รูปที่ 1.42 หนาตางการสืบคนอนุกรมวิธานของชุดดินลี้ (Li) 

 
รูปที่ 1.43 ผลการสืบคนอนุกรมวิธานของชุดดินลี้ (Li) 

 
รูปที่ 1.44 ผลการสืบคนชุดดินที่อยูในกลุมดินใหญ Haplustalfs เชนเดียวกับชุดดินลี้ 
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ระดับความเหมาะสมของชุดดิน 

ระดับความเหมาะสมทางการเกษตร 
ชุดดินแตละชุดอาจมีระดับความเหมาะสมแตกตางกันเมื่อนํามาใชประโยชนในการปลูก

พืช ผูใชอาจสืบคนระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชแบบเจาะจงชนิดพืชและชุดดินได โดยการ
คลิกเมนูในหมวด ระดับความเหมาะสม > ทางการเกษตร ระบบจะเปดหนาตางเพื่อใหเลือกชนิด
พืช หนาตางในสวนนี้แบงพืชออกเปน 5 หมวด ไดแก พืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืนตน และพืชอื่นๆ 
แตละหมวดมีรายชื่อพืชใหผูใชเลือก (รูปที่ 1.45) ผูใชอาจเลือกพืชมากกวาหนึ่งชนิด เพ่ือสืบคน
ตามเงื่อนไขชื่อชุดดินและระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชที่ตองการ 

 
รูปที่ 1.45 เมนูสืบคนชนิดดินที่ปลูกพืชตางๆ ในแตละระดับความเหมาะสมในภาคตางๆ ของประเทศ 

เลือกระดับความเหมาะสม เม่ือผูใชเลือกชนิดพืชที่ตองการแลว อาจกําหนดชื่อภาคของ
ประเทศไทยที่จะทําการปลูกพืช เพ่ือคนหาวามีชุดดินใดบางที่มีระดับความเหมาะสมที่ตรงตาม
เงื่อนไขเมื่อใชประโยชนในการปลูกพืชที่เลือก ระบบจะทําการคนหาในฐานขอมูลและแสดงผลการ
สืบคนบนจอภาพ ตัวอยางในรูปที่ 1.46 เปนการสืบคนวามีดินชนิดใดบางที่ใชปลูก ขาว ขาวโพด
เลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง แลวไดผลผลิตในระดับ เหมาะสมดี ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
สืบคนสวนหน่ึงปรากฏดังรูปที่ 1.47 ซึ่งจะแสดงเปนรายการชุดดินที่เหมาะสมดีสําหรับขาว สวน
ผลการสืบคนสําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลังน้ัน ผูใชสามารถคลิกดูผลไดจากรายชื่อ
พืชที่เลือกในสวนบนของหนาตางแสดงผล ดังตัวอยางในรูปที่ 1.48 และ 1.49 ตามลําดับ 
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รูปที่ 1.46 แสดงการสืบคนเพื่อหาดินที่ใชปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง แลวไดผลผลิตในระดับ

เหมาะสมดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
รูปที่ 1.47 แสดงชุดดินที่ใชปลูกขาว แลวไดผลผลิตในระดับเหมาะสมดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 1.48 แสดงชุดดินที่ใชปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แลวไดผลผลิตในระดับเหมาะสมดี                               

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
รูปที่ 1.49 แสดงชุดดินที่ใชปลูกมันสําปะหลัง แลวไดผลผลิตในระดับเหมาะสมดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ผูใชอาจคลิกไปที่ชื่อชุดดินเพื่อดูสมบัติตางๆ ของชุดดินเหลานั้นไดตามที่อธิบายอยาง
ละเอียดแลวขางตน 

เลือกชุดดิน ผูใชอาจเลือกชุดดินเฉพาะ กําหนดพื้นที่เพาะปลูกรายภาค เพ่ือคนหาวาชุด
ดินนั้นมีระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชใดบางในระดับใด (รูปที่ 1.50) ตัวอยางเชน ถาเลือก
ชุดดิน สันปาตอง ใน ภาคเหนือ ระดับความเหมาะสมของชุดดินนี้เม่ือใชปลูกพืชไรทั้งหมดจะ
แสดงเปนตารางดังรูปที่ 1.51 

 
รูปที่ 1.50 เลือกชุดดินสันปาตองในภาคเหนือ เพื่อคนหาวาชุดดินมีระดับความเหมาะสม                                   

ในการปลูกพืชใดบางและในระดับใด 

 
รูปที่ 1.51 แสดงระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชไรตางๆ ท่ีปลูกในชุดดินสันปาตองในภาคเหนือ 
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ระดับความเหมาะสมทางวิศวกรรม 
การคนหาระดับความเหมาะสมทางวิศวกรรมของชุดดินสามารถทําไดโดยเลือกเมนู 

“ระดับความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม” หนาตางการคนหา (รูปที่ 1.52) จะอํานวยความสะดวก
ใหผูใชเลือกชุดดิน ประเภทการใชประโยชนดานวิศวกรรม และระดับความเหมาะสมของชุดดิน 

 
รูปที่ 1.52 หนาตางสืบคนความเหมาะสมดานวิศวกรรม 

รูปที่ 1.53 แสดงตัวอยางของการสืบคนความเหมาะสมของทุกชุดดินเมื่อขุดเปนบอน้ํา ผล
ของการคนหาปรากฏในรูปที่ 1.54 ซึ่งแสดงรายการชุดดิน ระดับความเหมาะสม และขอจํากัดใน
การใชประโยชนในการขุดเพื่อใชเปนบอน้ํา 

 
รูปที่ 1.53 การสืบคนความเหมาะสมของทุกชุดดินเมื่อขุดทําเปนบอน้ํา 
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รูปที่ 1.54 แสดงชุดดินบางสวนที่เปนผลการสืบคนความเหมาะสมของทุกชุดดินเมื่อขุดทําเปนบอน้ํา 

ผูใชอาจสืบคนชุดดินที่ไมเหมาะสมสําหรับขุดเพื่อใชเปนบอน้ํา ผลลัพธจะแสดงดังในรูปที่ 
1.55 หรืออาจสืบคนชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับทําบอน้ําทิ้งหรือบอเกรอะ (รูปที่ 1.56) การ
สืบคนอาจทําไดเฉพาะชุดดิน เชน ตองการสืบคนวาชุดดินชะอํา (Ca) มีความเหมาะสมในการใช
ประโยชนดานวิศวกรรมทุกประเภทในระดับใดบาง (รูปที่ 1.57) ผลการสืบคนจะแสดงบนหนาจอ 
ภาพดังตัวอยางในรูปที่ 1.58 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประเภทการใชประโยชนดานวิศวกรรม ระดับ
ความเหมาะสม และขอจํากัดในการใชประโยชนเพ่ือขุดเปนบอน้ําของชุดดินชะอํา (Ca) 

การสืบคนอาจทําไดสองเงื่อนไข เชน ตองการทราบวามีดินใดบางที่มีระดับความ
เหมาะสมดีเม่ือใชเปนดินถมหรือทําคันดิน ผลการสืบคนจะเปนไปดังรูปที่ 1.59 
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รูปที่ 1.55 แสดงชุดดินบางสวนที่เปนผลการสืบคนความเหมาะสมของทุกชุดดินเมื่อขุดทําเปนบอน้ํา           

ในระดับไมเหมาะสม 

 
รูปที่ 1.56 แสดงชุดดินบางสวนที่มีความเหมาะสมดีสําหรับทําบอน้ําทิ้งหรือบอเกรอะ 

 
รูปที่ 1.57 หนาตางแสดงการสืบคนระดับความเหมาะสมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมทุกประเภท              

ของชุดดินชะอํา (Ca) 
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รูปที่ 1.58 ผลการสืบคนระดับความเหมาะสมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมทุกประเภทของชุดดินชะอํา 

 
รูปที่ 1.59 ผลการสืบคนชุดดินที่มีระดับความเหมาะสมดี เมื่อใชเปนดินถมหรือทําคันดิน 
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การสืบคนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัชดุดิน 
กรมพัฒนาที่ดินไดทําการศึกษาวิจัยดานการจัดการดิน การอนุรักษดินและน้ํา และการ

ปรับปรุงบํารุงดินบนชุดดินตางๆ มากมาย โดยเฉพาะในโครงการทดสอบผลิตภาพของกลุมชุดดิน
ทั่วประเทศ โดยแตละกลุมชุดดินมีชุดดินตัวแทนที่ใชในการทดสอบอยางชัดเจน ผลของการ
ศึกษาวิจัยดังกลาวไดจัดพิมพเปนรายงานฐานขอมูล (สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน, 
2546) ดังน้ันระบบ ความรูชุดดินไทย จึงไดพัฒนาระบบสืบคนเพื่อเชื่อมโยงชุดดิน พืช และคํา
สําคัญที่พบในรายงานดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือใหเห็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดดินที่พบในประเทศไทย 
และชองวางในการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับกลุมชุดดินและชุดดินที่สําคัญ เพ่ือชวยในการกําหนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหาวิธีการแกปญหาทรัพยากรดินและเพิ่มผลิตภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรบนกลุมชุดดินหรือชุดดินที่มีการใชประโยชนในทาง
การเกษตรมากและมีผลกระทบตอความเปนอยูของเกษตรกรสูง อันเปนเปาหมายที่สําคัญของ
กรมพัฒนาที่ดินและของประเทศชาติ 

การสืบคนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดดินสามารถทําไดโดยคลิกเมนู งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับชุดดิน จากนั้นระบบจะมีหนาตางใหผูใชสืบคน (รูปที่ 1.60) ในขณะที่พัฒนาเวบไซตน้ี หากผูใช
เลือกทุกชนิดดินและทุกชนิดพืช จะสืบคนรายงานที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด 252 
บทความ (รูปที่ 1.61) หากผูใชสืบคนรายงานที่เกี่ยวของกับชุดดินวาริน (Wn) และขาว ผลการ
สืบคนแสดงดังรูปที่ 1.62 ผูใชอาจเรียกดูบทคัดยอเปนภาษาไทย (รูปที่ 1.63) หรือภาษาอังกฤษ 
(รูปที่ 1.64) บทความฉบับเต็มในบางงานวิจัย และอาจเรียกดูสมบัติทั่วไปของชุดดิน โดยคลิกปุมที่
เหมาะสมซึ่งปรากฏอยูหลังรายชื่องานวิจัยที่สืบคนได 

ผูใชอาจสืบคนตามคําคนอื่นที่ไมใชชุดดินและชนิดพืชได เชน ดินเปรี้ยว ปุยอินทรีย ปูน
มารล ฯลฯ หากคําเหลานี้ปรากฏอยูในฐานขอมูลในชื่อเรื่อง บทคัดยอ หรือคําสําคัญที่จัดทําไว 
ระบบจะแสดงรายการบทความเหลานั้นออกมาให ตัวอยางในรูปที่ 1.65 เปนการสืบคนผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับชุดดินหางฉัตร และคําสืบคน การอนุรักษดิน แสดงผลการสืบคนดังรูปที่ 1.66 ดังน้ัน
ระบบนี้จึงสามารถใชในการคนหาผลงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ผานมาที่เกี่ยวของกับชุดดินตางๆ 
ไดเปนอยางดี 
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รูปที่ 1.60 หนาตางสืบคนรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดดิน 

 
รูปที่ 1.61 ผลการสืบคนรายงานที่เกี่ยวของกับชุดดินทั้งหมดจํานวน 252 เรื่อง 
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รูปที่ 1.62 ผลการสืบคนรายงานที่เกี่ยวของกับชุดดินวาริน (Wn) และ ขาวทั้งหมดจํานวน 2 เรื่อง 

 
รูปที่ 1.63 บทคัดยอภาษาไทยของบทความที่เลือกในรูปที่ 1.62 
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รูปที่ 1.64 บทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความที่เลือกในรูปที่ 1.62 

 
รูปที่ 1.65 หนาตางสืบคนงานวิจัยบนดินหางฉัตร (Hc) และคําสืบคนคือการอนุรักษดิน 

 
รูปที่ 1.66 ผลการสืบคนรายงานที่เกี่ยวของกับชุดดินหางฉัตรและการอนุรักษดินมีจํานวน 1 เรื่อง 
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สรุป 
เวบไซต ความรูชุดดินไทย เปนเวบที่รวบรวมงานดานการสํารวจและจําแนกชุดดินใน

ประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการมาตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป นอกจากจะให
ความรูแกประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับชุดดินจัดตั้งในประเทศไทยแลว นักวิชาการและนักศึกษา
ทางดานปฐพีศาสตรจะไดประโยชนจากการสืบคนฐานขอมูลชุดดิน เพ่ือดูรายละเอียดของสถานที่
และสภาพทั่วไปของบริเวณที่พบชุดดินจัดตั้ง คําอธิบายโปรไฟลดิน อนุกรมวิธานของชุดดินจัดตั้ง 
สมบัติทางเคมีและฟสิกสของแตละชั้นดิน ตลอดจนความเหมาะสมในการใชประโยชนทางดาน
การเกษตรและทางดานวิศวกรรมของแตละชุดดินที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจและจําแนก
มาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสืบคนฐานขอมูลรายงานวิจัยเกี่ยวกับชุดดินที่เปน
ตัวแทนของกลุมชุดดิน การสืบคนอาจใชเงื่อนไขชื่อชุดดิน ชนิดพืช หรือคําสําคัญที่จัดทําขึ้นเพื่อให
ไดรายงานที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเวบไซตน้ีจึงบรรลุวัตถุประสงคในการเผยแพร
ผลงานดานการสํารวจ จําแนก และจัดการชุดดินหรือกลุมชุดดินที่สําคัญของประเทศไทย ในขณะ
น้ีเวบไซตไดรับการติดตั้งที่เซอรฟเวอรของกรมพัฒนาที่ดินและเปดใหผูเขาชมเรียบรอยแลวที่ 
http://www.ldd.go.th/dinthai/ 
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สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน. 2546. ผลงานวิจัยป พ.ศ.2533-2546, [CD-ROM]. กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
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ภาคผนวก: คําอธิบายตารางขอมูล 

1. ตาราง SoilSeries  จัดเก็บชื่อชุดดิน รปูหนาตัดชุดดนิและกลุมชุดดินที่ชุดดินจดัตั้งน้ันๆ เปน
ตัวแทน 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
SeriesName_En ชื่อชุดดินภาษาอังกฤษ 
SeriesName_Th ชื่อชุดดินภาษาไทย 
ProfilePic รูปหนาตัดดิน 
Region ภูมิภาคที่เก็บตัวอยางหนาตัดดิน 
SoilGroup กลุมชุดดิน 

2. ตาราง RepresentativePedon จัดเกบ็คุณลักษณะทั่วไปที่ไดจากการตรวจสอบและจัดทํา
คําอธิบายบริเวณที่พบชุดดนิตัวแทน 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
ProfileCodeNo รหัสหมายเลขหนาตัดดิน 
Classification1998 การจําแนกดินโดยใช Taxonomy1998 
Location บริเวณที่พบหนวยดินตัวอยาง 
SheetName ชื่อระวางแผนที่ 
SheetNo รหัสระวางแผนที่ 
Coordinate พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟลดิน 
Elevation ความสูงของบริเวณที่พบโปรไฟลดิน 
Relief ชั้นความตางระดับบริเวณที่พบหนวยดินตัวแทน 
Slope ความลาดชัน (%) 
Physiography ภูมิลักษณะ 
ParentMaterial วัตถุตนกําเนิดดิน 
Drainage การระบายน้ํา 
Permeability การซาบซึมน้ํา 
Runoff การไหลบาของน้ําผิวดิน 
GroundWaterDepth ชวงความลึกที่พบน้ําใตดินในฤดูแลง (cm) 
FloodingDepth ชวงความสูงของน้ําที่ทวมขังเหนือผิวดิน (cm) 
FloodDuration ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ําทวมขัง (เดือน) 
FloodFrequency ความถี่ของการมีน้ําทวมขัง (ครั้ง/10 ป) 
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RepresentativePedon (ตอ) 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
AnnualRainfall ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (mm) 
MeanTemp อุณหภูมิเฉลี่ย (๐C) 
ClimateType ชนิดของภูมิอากาศ 
NaturalVegetation พืชพรรณธรรมชาติ 
Other อ่ืนๆ 
DescribedBy ชื่อผูจําแนก 
SurveyDay วันที่ทําการสํารวจดิน 
SurveyMonth เดือนที่ทําการสํารวจดิน 
SurveyYear ปท่ีทําการสํารวจดิน 

3. ตาราง SeriesLayerDescription จัดเกบ็คําอธิบายชัน้ดินแตละชั้นอันเปนผลจากการจําแนก         
ชุดดินจดัตั้ง 

ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
HorizonName ชื่อการจําแนกชั้นดิน 
LayerID หมายเลขกํากับชั้นดิน 
LayerDepth ชวงความลึกชั้นดิน (cm) 
UpperDepth ความลึกชั้นดินดานบนนับจากผิวดิน (cm) 
LowerDepth ความลึกชั้นดินดานลางนับจากผิวดิน (cm) 
Description คําอธิบายชั้นดิน 
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4. ตาราง SeriesPhysicalProperties จัดเก็บคุณสมบัตทิางฟสิกสแตละชั้นดินของชุดดินตัวแทน 
โดยคาเหลานีเ้ปนคาที่วัดไดจากตัวอยางดินในหองปฏบัิติการ 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
LayerID หมายเลขกํากับชั้นดิน 
LabNumber หมายเลขวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ 
DiagnositicHorizons ชั้นวินิจฉัยดิน 
Sand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 mm 
Silt เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 mm 
Clay เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด < 0.002 mm 
VeryCoarseSand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 1.0-2.0 mm 
CoarseSand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 mm 
MediumSand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 mm 
FineSand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 mm 
VeryFineSand เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 mm 
LabTexture เนื้อดินเมื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
FieldTexture เนื้อดินเมื่อวิเคราะหในภาคสนาม 
AirDry เปอรเซ็นตความชื้นของดินขณะแหงดวยการผึ่งลม 

5. ตาราง SeriesChemicalProperties จัดเก็บคุณสมบัติทางเคมีแตละชั้นดินของชุดดินตัวแทน 
โดยคาเหลานีเ้ปนคาที่วัดไดจากตัวอยางดินในหองปฏบัิติการ 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
LayerID หมายเลขกํากับชั้นดิน 
LabNumber หมายเลขวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ 
pHInH2O ความเปนกรดดางของดินวัดในสารละลายดินและน้ํา 
pHInKCl ความเปนกรดดางของดินวัดในสารละลายดินและ KCL 
CACO3 ปริมาณแคลเซียมคารบอเนตในดิน (ppm) 
P_Bray2 ปริมาณฟอสฟอรัส วิเคราะหโดยวิธี Bray II (ppm) 
K_NH4OAC ปริมาณโพแตสเซียมในดินวิเคราะหโดยวิธีแอมโมเนียมอะซิเตท (mg/kg) 
PercentCarbon คารบอนในดิน (%) 
PercentNItrogen ไนโตรเจน (%) 
CaCation ปริมาณไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg) 
MgCation ปริมาณไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg) 



การพัฒนาระบบสืบคนฐานขอมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทยบนอินเตอรเน็ต 49

SeriesChemicalProperties (ตอ) 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
Kcation ปริมาณไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg) 
NaCation ปริมาณไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg) 
TotalCation ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg) 
ExtractAcid ปริมาณกรดที่สกัดได (cmol/kg) 
TotalIon ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg) 
CECSoil ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได (CEC ของดิน) (cmol/kg) 
CECClay ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได (CEC 100 กรัมของอนุภาค               

ดินเหนียว) (cmol/kg) 
BSCation ความอิ่มตัวดวยดางของดิน (%) 
BSCationSum ความอิ่มตัวดวยดางของดินที่คํานวนไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณ

ไอออนบวกตอปริมาณไอออนทั้งหมด (%) 
ECEC ผลรวมระหวางปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียม

คลอไรด 
ECConduction ความนําประจุไฟฟาของดิน (micromho/cm) ท่ี 25 เซนติเมตร 
ALKCLExtraction ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด (cmol/kg) 

6. ตาราง SereisTaxonomy เปนตารางที่จัดเก็บการจดัทําอนุกรมวธิานของชุดดนิจัดตั้ง 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSeries ชุดดิน 
SoilOrder อันดับดิน 
SubOrder อันดับยอย 
Greatgroup กลุมดินใหญ 
SubGroup กลุมดินยอย 
Family วงศดิน 
CatExcActivityClass ชั้นความจุไอออนบวกของดิน 
CalcareousAndReactionClass ชั้นปฏิกิริยาดิน 
DiagnosticSurface ชั้นวินิจฉัยดินบน 
DiagnosticSubSurface ชั้นวินิจฉัยดินลาง 
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7. ตาราง SoilGroupSuitability เปนตารางจัดเก็บระดับความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับปลูก
พืชในแตละภมิูภาค ระดับความเหมาะสมมี 3 ระดับ ไดแก เหมาะสมดี (1) เหมาะสมปานกลาง 
(2) และไมเหมาะสม (3) 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilGroup กลุมชุดดิน 
Region ภูมิภาค 
Crop พืช 
SuitabilityClass ชั้นความเหมาะสม 

8. ตาราง EngineeringUse จัดเก็บชั้นสมรรถนะของชดุดินเมื่อนําไปใชประโยชนในทางวิศวกรรม 

ช่ือฟลด คําอธิบาย 
SoilSereis ชุดดิน 
SUITTOP ชั้นความเหมาะสมสําหรับใชเปนวัสดุหนาดิน 
SUITSDGV ชั้นความเหมาะสมสําหรับใชเปนแหลงทรายและกรวดในการกอสราง 
SUITRFILL ชั้นความเหมาะสมสําหรับใชเปนดินถมหรือทําคันถนน 
SUITHWAY ชั้นความเหมาะสมของดินเมื่อใชในการสรางทางแนวถนน 
SUITEXCP ชั้นความเหมาะสมของดินเมื่อใชในการขุดบอน้ํา 
SUITPOND ชั้นความเหมาะสมสําหรับการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
SUITPEMBK ชั้นความเหมาะสมสําหรับใชสรางเปนคันดินกั้นน้ํา 
SUITSPTNK ชั้นความเหมาะสมสําหรับใชทําบอน้ําทิ้งหรือบอเกรอะ 
SUITLIND ชั้นความเหมาะสมของดินเมื่อใชในการสรางโรงงานขนาดเล็ก 
SUITBUILD ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับเปนรากฐานอาคารไมสูง 
SUITTRAFW ชั้นความเหมาะสมในการใชยานพาหนะเดินทางในฤดูฝน 
LMTOP ขอจํากัดสําหรับใชเปนวัสดุหนาดิน 
LMSDGV ขอจํากัดสําหรับใชเปนแหลงทรายและกรวดในการกอสราง 
LMRFILL ขอจํากัดสําหรับใชเปนดินถมหรือทําคันถนน 
LMHWAY ขอจํากัดของดินเมื่อใชในการสรางทางแนวถนน 
LMEXCP ขอจํากัดของดินเมื่อใชในการขุดบอน้ํา 
LMPOND ขอจํากัดสําหรับการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
LMPEMBK ขอจํากัดสําหรับใชสรางเปนคันดินกั้นน้ํา 
LMSPTNK ขอจํากัดสําหรับใชทําบอน้ําทิ้งหรือบอเกรอะ 
LMLIND ขอจํากัดของดินเมื่อใชในการสรางโรงงานขนาดเล็ก 
LMBUILD ขอจํากัดของดินสําหรับเปนรากฐานอาคารไมสูง 
LMTRAFW ขอจํากัดในการใชยานพาหนะเดินทางในฤดูฝน 
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9. ตาราง ResearchReport จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกบัรายงานการวิจัยทีด่ําเนินการบนชุดดิน
หรือกลุมชุดดนิโดยหนวยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือความสะดวกในการสืบคนผาน
อินเตอรเน็ต 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
ResearchID รหัสงานวิจัย 
ResearchName_Th ชื่องานวิจัยภาษาไทย 
ResearchName_En ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ 
Researcher_TH ชื่อผูวิจัยภาษาไทย 
Researcher_En ชื่อผูวิจัยภาษาอังกฤษ 
SoilGroup กลุมชุดดิน 
SoilSeries ชุดดิน 
CropName พืช 
FullText เอกสารฉบับเต็ม 
Abstract_Th บทคัดยอภาษาไทย 
Abstract_En บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
Keyword คําสําคัญ 

10. ตาราง CropDetail รายละเอียดชื่อพชืที่นําไปจัดระดับความเหมาะสมของกลุมชุดดิน              
ที่มีชุดดินจัดตัง้ 

ช่ือฟลด คําอธิบาย 
CropName_Th ชื่อพืชภาษาไทย 
CropName_En ชื่อพืชภาษาอังกฤษ 
Major_CropTh กลุมพืชภาษาไทย 
Major_CropEn กลุมพืชภาษาอังกฤษ 
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11. ตารางอธบิายรายละเอยีดสมบัติตางๆ ของดินเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแก            
ชั้นการระบายน้ํา (LU_Drainage) การซาบซึมนํ้าของดนิ (LU_Permeability) ชั้นการไหลบา
ของน้ําหนาดนิ (LU_Runoff) รายละเอียดอักษรยอเนือ้ดิน (LU_Texture) และความถี่ของการ
มีนํ้าทวมขัง (LU_Floodfrequency) 

ช้ันการระบายน้ํา 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
DrainageClass ชั้นการระบายน้ํา 
Drainage_En การระบายน้ําภาษาไทย 
Drainage_Th การระบายน้ําภาษาอังกฤษ 

ช้ันการซาบซึมน้ําของดิน 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
PermeabilityClass ชั้นการซาบซึมน้ําของดิน 
Permeability_En การซาบซึมน้ําของดินภาษาไทย 
Permeability_Th การซาบซึมน้ําของดินภาษาอังกฤษ 

ช้ันการไหลบาของน้ําหนาดิน 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
RunoffClass ชั้นการไหลบาของน้ําหนาดิน 
Runoff_En การไหลบาของน้ําหนาดินภาษาไทย 
Runoff_Th การไหลบาของน้ําหนาดินภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดอักษรยอเนื้อดิน 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
TextureSymbol อักษรยอเนื้อดิน 
Texture_En เนื้อดินภาษาไทย 
Texture_Th เนื้อดินภาษาอังกฤษ 

ความถี่ของการมีน้ําทวมขัง 
ช่ือฟลด คําอธิบาย 
FloopFrequency ความถี่ของการมีน้ําทวมขัง 
FloopFrequencyDescription คําอธิบายความถี่ของการมีน้ําทวมขังภาษาไทย 

 




