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คํานํา 

โปรแกรมระบบเรียกใชฐานขอมูลคุณสมบัติของดินตัวแทนชุดดิน (ThaiPedon 1.0) 
เปนสวนหนึ่งของงานโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 3 ซึ่งเปน
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดินและมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีศูนยวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  เปนผูดําเนินการ  โปรแกรมนี้ไดรับการออกแบบใหผู
ใชที่สนใจศึกษาและใชประโยชนขอมูลดินระดับชุดดินสามารถเรียกใชขอมูลชุดดินระดับชุดดิน
เชิงพื้นที่ในจังหวัดที่เปนพื้นที่ศึกษา ไดแก ขอนแกน นครราชสีมา และนราธิวาส  รวมทั้งสืบคน
ขอมูลคุณสมบัติของชุดดินจัดต้ังทั้งหมดในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการศึกษาและ    
ตีพิมพแลว 

คูมือการใชงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต้ังและใชงาน
ระบบ ThaiPedon 1.0 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ต้ังแตการติดต้ัง องคประกอบของระบบ 
การเรียกใชขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลประกอบเพื่อแสดงผลหนาจอภาพ  และพิมพเปนแผนที่  
รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมขอมูลเพื่อใหถูกตองและทันสมัยในอนาคต 
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คูมือการใชงานระบบขอมูลดินระดับชุดดิน 
(ThaiPedon 1.0) 

การติดตั้งโปรแกรม 
ความตองการของระบบ 

ระบบที่ตองการข้ันต่ําในการใชงาน ThaiPedon ประกอบดวย 
• เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีหนวยประมวลผล Pentium หรือสูงกวา 
• หนวยความจํา RAM 64 MB หรือสูงกวา 
• ที่วางบนฮารดดิสกที่ตองการประมาณ 400 MB สําหรับติดตั้งขอมูล 
• ความละเอียดของหนาจอที่ 800x600 หรือสูงกวา (แนะนําใหตั้งที่ 1024x768) 

ขั้นตอนการติดต้ัง 
1. นําแผน CD ใสลงใน CD-ROM Drive โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อเร่ิมการติดตั้ง
โดยอัตโนมัติดังรูปที่ 1 

2. หากหนาจอการติดตั้งไมปรากฏโดยอัตโนมัติ  ใหทําการคนหาแฟมขอมูลชื่อ 
CD:\MainSetup.exe แลวเปดแฟมขอมูลนี้เพื่อเร่ิมการติดตั้ง   หรือ 

3. เปดแฟมขอมูล CD:\Tppackage\Setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรมและ CD:\Data 
\data.exe เพื่อติดตั้งขอมูล โดยการติดตั้งขอมูลนี้เปนการคลายไฟลที่ถูกบีบอัด
ใหอยูในไดเรกทอร่ีที่ตองการ 

4. ปฏิบัติตามคําแนะนําระหวางการติดตั้งโปรแกรม 
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รูปท่ี 1  หนาจอการติดต้ังโปรแกรมและขอมูล ThaiPedon 

ขอแนะนําในการติดต้ังโปรแกรม 
• หากระหวางการติดตั้งโปรแกรมมีขอความเตือนใหทําการ Restart เคร่ืองเพื่อ 

Update ไฟลระบบบางตัวที่ไมเคยมีในระบบมากอน (รูปที่ 2)  
o กรณีที่ระบบปฏิบัติการเปน Windows 98 ใหทําการ Restart เคร่ือง แลวจึง
เร่ิมทําการติดตั้งโปรแกรมใหมอีกคร้ังตามข้ันตอนเดิม 

o หากระบบปฏิบัติการเปน Windows 2000 อาจเกิดปญหาไฟลของระบบบาง
ตัวไมสามารถ Update ได โดยจะปรากฏขอความเตือนใหทําการ Restart 
เคร่ืองดังรูปที่ 2 ซ้ําหลายคร้ัง แตไมสามารถเขาถึงสวนของติดตั้งโปรแกรมได 
ใหทําการติดตั้ง Service Package 2 สําหรับ Windows 2000 เพื่อปรับปรุง
ระบบ โดยสามารถดาวนโหลดไฟล Service Package รุนตางๆ ตั้งแตรุน 2 
ข้ึนไปและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.microsoft. 
com/windows2000/downloads/servicepacks/default.asp  หรือดับเบิลคลิก
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ที่ไฟลชื่อ W2KSP2.EXE ในแผนการติดตั้งโปรแกรม ThaiPedon แลวจึงเร่ิม
ทําการติดตั้งโปรแกรมใหมอีกคร้ังตามข้ันตอนเดิม 

 

รูปท่ี 2  ขอความเตือนใหทําการ Restart เคร่ืองเพื่อ Update ไฟลระบบ 

• กรณีที่ระบบปฏิบัติการนั้นเปน Windows 2000  หลังจากทําการติดตั้งโปรแกรม
และขอมูลเรียบรอยแลวนั้น  หากหนาจอโปรแกรมเปนภาษาที่ไม
สามารถอานเขาใจได ใหทําการตรวจสอบการตั้งคา Regional 
options  ใน Control Panel วาไดตั้งคาเปน Thai ทั้งสองสวนแลว
หรือไมดังรูปที่ 3  พรอมทั้งตรวจสอบฟอนตที่จําเปนตองใชในโปรแกรม โดย
เฉพาะ ESRI Fonts หากไมมี ใหคัดลอกจาก CD:\ESRIFonts ไปใสไวในเคร่ือง
ของผูใช 

• สําหรับการติดตั้งขอมูล ผูใชสามารถสรางโฟลเดอรเองได และจะจัดเก็บไวที่ 
Drive ใดก็ได แต หามตั้งชื่อโฟลเดอรวา �TPData� 
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รูปท่ี 3  การต้ังคา Regional Options 

• ระหวางการติดตั้งโปรแกรมบางคร้ังอาจปรากฏขอความเตือนวามีไฟลของระบบ
บางตัวในเคร่ืองของผูใชเปนรุนใหมกวาไฟลที่บรรจุในแผน CD การติดตั้ง
โปรแกรม และมีขอความถามความประสงควาจะใหสําเนาไฟลใน CD ทับไฟล
ในเครื่องหรือไม  ขอแนะนํา ใหตอบวา YES คือใหเก็บไฟลที่เปนรุนใหมใน
เคร่ืองไว ดังตัวอยางไฟล MSVCIRT.DLL ที่แสดงในรูปที่ 4 

 
รูปท่ี 4  ขอความเตือนวาเกิดการขัดแยงกันระหวางไฟลระบบรุนเกาและรุนใหม 

แฟมขอมูลท่ีจําเปนในโปรแกรมและการจัดเก็บ 
ขอมูลที่จะนําเขาในโปรแกรม ThaiPedon ทั้งหมดนั้นไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอร 

�\TPData\� ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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�\TPData\� 

 Help_Datadict\ 

 �TPSite\�.        เก็บ Help ท่ีเปนไฟลชนิด HTML  

  DataDict.mdb    เก็บรายละเอียดของฐานขอมูล เชน ช่ือเขตขอมูล หนวย                     
และคําอธิบายฐานขอมูลทุกเขตขอมูล 

 Target.mdb      เก็บฐานขอมูลเก่ียวกับรหัสพื้นท่ีและรหัสขอบเขตการปกครอง 

Images\ 

  Landscape_photo\�     เก็บภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟลดิน 

  Profile_model\�        เก็บภาพจําลองโปรไฟลดิน 

Profile_photo\�         เก็บภาพจริงของโปรไฟลดิน (ใชสัญลักษณของ             
หนวยดินเด่ียวเปนช่ือไฟล) 

Prof_txt\ �      เก็บไฟลคําอธิบายโปรไฟลดินในรูปไฟล .pdf  (ใชสัญลักษณของ               
หนวยดินเด่ียวเปนช่ือไฟล) 

 SoilProp\� 

 SoilDb.mdb             ไฟลฐานขอมูลชุดดินจัดต้ัง 
SoilonMap.mdb        ไฟลฐานขอมูลดินตามแผนท่ีดิน 

 Spatial\� 

  AdminClip\�       Shapefile ของช้ันขอมูลประกอบอื่นๆ 
ByAdmin\�        Shapefile  ของขอมูลชุดดินแบงเปนจังหวัด                              

(ใชอักษร s ตามดวยรหัสจังหวัดเปนช่ือไฟล)  
Mapsheet\�      Shapefile  ของขอมูลชุดดินแบงเปนระวาง                                     

(ใชอักษร s ตามดวยหมายเลขระวางเปนช่ือไฟล) 
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องคประกอบของระบบ ThaiPedon 1.0 

ฐานขอมูลชุดดินตัวแทนพรอมระบบเรียกใชดังกลาวนี้ ตอไปจะเรียกวา ThaiPedon 
1.0  ประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน ขอมูลอรรถาธิบายประกอบชุดดินตัวแทน รวมทั้ง
ระบบจัดการและเรียกใชขอมูล 

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบนี้เปนแผนที่ชุดดินขนาดมาตราสวน 1:50,000  ขอมูลนี้ไดรับ
การนําเขาในรูปของไฟล .dgn  จากฐานขอมูลที่จัดทําโดยกองสํารวจและจําแนกดิน  จากนั้น
ไดดําเนินการแปลงขอมูลใหอยูในรูปของ ArcInfo coverage พรอมทั้งแกไขขอมูลใหเชื่อมตอ
กันในชั้นขอมูลขอบเขตจังหวัดเดิมที่กรมพัฒนาที่ดินมีอยู และสราง topology ของชั้นขอมูล
ข้ึนใหมเพื่อใหเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ พรอมที่จะนําไปวิเคราะหตอไปไดในระบบ 
ArcInfo และ ArcView GIS 

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในโครงการฯ นี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และนราธิวาส จัดเก็บเปน shapefile แยกรายจังหวัดและระวางแผนท่ี  โดยมี
เนื้อที่จัดเก็บรวม 36.3 MB และ 38.5 MB  ตามลําดับ 

ฐานขอมูลอรรถาธิบาย 
ฐานขอมูลอรรถาธิบายชุดดินตัวแทนไดรับการออกแบบเปนฐานขอมูลสัมพันธ 

(relational database) ตามโครงสรางฐานขอมูล (schema) ที่ดัดแปลงจากระบบฐานขอมูลดิน 
CANSIS (Canadian Soil Information System) แหงประเทศแคนาดา (Shultz, 1998) 

โครงสรางของฐานขอมูลอรรถาธิบายแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของผูใช (user 
view) และสวนของผูพัฒนาขอมูล (owner view) ทั้งสองสวนมีโครงสรางคลายคลึงกัน แตสวน
ที่เปนของผูพัฒนาขอมูลนั้นโปรแกรมจะอนุญาตใหเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่
สามารถดึงขอมูลเพื่อทําการแกไขไดโดยใชรหัสผาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความถูกตอง
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ของฐานขอมูล  สําหรับตัวฐานขอมูลแบงออกเปน 2 สวนคือ (1) ขอมูลชุดดินจัดตั้ง  และ  (2) 
ขอมูลชุดดินตามแผนที่ดิน โดยที่โครงสรางขอมูลอรรถาธิบายของขอมูลชุดดินจัดตั้ง (รูปที่ 5) 
ประกอบดวยตารางสัมพันธยอยดังตอไปนี้ 

1. POLYGON  ATTRIBUTE  TABLE  (PAT)  เปนตารางขอมูลที่จัดเก็บหนวยแผนที่ดิน 
(MU_UNIT)  ที่ปรากฏในฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (ภาคผนวกตารางที่ 1) 

2. TERRAIN  เปนตารางที่จัดเก็บสัญลักษณของหนวยแผนที่ดิน (SOIL_SYM) ชื่อ
หนวยแผนที่ดินทั้งภาษาอังกฤษ (SOILNAME) และภาษาไทย (T_SNAME)  
พรอมทั้งประเภทของหนวยแผนที่ทั้งที่เปนดินที่ไดรับการสํารวจและจําแนก  
รวมทั้งหนวยแผนที่ที่ไมใชดิน เชน น้ําหรือเมือง  คําอธิบายโครงสรางของตาราง 
TERRAIN แสดงในภาคผนวกตารางที่ 2 

3. MODIFY เปนตารางแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดของชุดดินตัวแทน ซึ่งมีคํา
อธิบายสัญลักษณตางๆ ปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 3 

4. COMPO เปนตารางขอมูลที่จัดเก็บองคประกอบของหนวยแผนที่ดินวาเปนชุดดิน
เดี่ยว (consociation) ชุดดินสัมพันธ (association) และชุดดินผสมที่มีดินมาก
กวาหนึ่งชุดดินปะปนในสัดสวนตางๆ ภายในแตละหนวยแผนท่ีดิน ตาราง COMPO 
ดังกลาวนี้สามารถเชื่อมโยงกับตาราง TERRAIN และ PROFILE โดยใชฟลด MU_UNIT 
และ SOIL_SYM  รายละเอียดและคําอธิบายโครงสรางของตารางปรากฏในภาค
ผนวกตารางที่ 4 

5. PROFILE  เปนตารางที่จัดเก็บขอมูลทั่วไปของดิน  ไดแก  ตําแหนง ระวางแผนท่ี 
ความสูง สภาพพื้นที่ การระบายน้ํา การทวมขังของน้ํา ภูมิอากาศ ความชื้นของดิน 
ผูทําการสํารวจและจําแนก เปนตน  รายละเอียดของคําอธิบายโครงสรางของ 
PROFILE ปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 5 



 

LOOKUP TABLE 

หมายเหตุ    *  =  AGRICULTURE_USE 
 **   =  ENGINEERING_USE

รูปที่ 5  โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบายขอมูลชุดดินตัวแทน
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6. TAXONOMY จัดเก็บอนุกรมวิธานของชุดดินตัวแทนตั้งแตอันดับดิน (order) ถึง
ชุดดิน (series) โดยมีคุณสมบัติของดินที่ใชประกอบการจัดทําอนุกรมวิธาน ราย
ละเอียดคําอธิบายโครงสรางปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 6 

7. PHYSICAL  จัดเก็บคุณสมบัติทางฟสิกสของดินแตละชั้น (LAYER_ID) รวมทั้ง
ความลึกการกระจายของอนุภาคดินขนาดตางๆ  สีดิน ปริมาณของรากพืช 
ความหนาแนนรวมของดินพิกัดบนและพิกัดลางของความชื้นที่เปนประโยชน
ตอพืช  เปนตน โดยรายละเอียดคําอธิบายโครงสรางของตารางอรรถาธิบาย
แสดงในภาคผนวกตารางที่ 7 

8. CHEMICAL เปนตารางท่ีจัดเก็บคุณสมบัติทางเคมีของแตละชั้นดิน รวมถึง
ปฏิกิริยาของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ  คารบอน ปริมาณธาตุอาหารตางๆ  
ความจุของปริมาณไอออนบวกที่แลกเปล่ียนได ความอ่ิมตัวดวยดางของดิน และ
ความนําประจุไฟฟาของสารละลายในดิน เปนตน  รายละเอียดคําอธิบายตาราง
แสดงในภาคผนวกตารางที่ 8 

9. AGRICULTURE_USE  เปนสมรรถนะของชุดดินในการใชประโยชนทางการเกษตร 
ประกอบดวยความเหมาะสมในการทํานาขาว พืชไร ไมผล ทุงหญาเล้ียงสัตว 
ตลอดจนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินสําหรับประเภทการใชที่ดินดังกลาว 
รายละเอียดคําอธิบายตารางแสดงในภาคผนวกตารางที่ 9 

10. ENGINEERING_USE จัด เก็บความเหมาะสมของชุดดินสํ าห รับใชงานดาน
วิศวกรรม เชน การใชเปนวัสดุหนาดิน การกอสราง ทําดินถม หรือคันถนน   
ขุดบอน้ํา  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก  บอน้ําทิ้งหรือบอเกรอะ  และการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนตน  นอกจากนี้ยังจัดเก็บขอจํากัดของดินในการนํา
ไปใชประโยชนดังกลาว  ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดจากรายงานของสุวณี (2538) โดยที่
รายละเอียดคําอธิบายโครงสรางของตารางอรรถาธิบายแสดงในภาคผนวก    
ตารางที่ 10 
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โครงสรางของขอมูลชุดดินตามแผนที่ดิน (รูปที่ 6) ประกอบดวยตารางสัมพันธยอยดังนี้ 
1. POLYGON ATTRIBUTE TABLE (PAT) เปนตารางที่จัดเก็บหนวยแผนที่ดิน (MU_UNIT) 
ที่ปรากฏในฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (ภาคผนวกตารางที่ 1) 

2. PROFILE เปนตารางขอมูลที่จัดเก็บขอมูลทั่วไปของดิน เชน ชื่อดิน วัตถุตนกําเนิด
ดิน ลักษณะสภาพพื้นที่ การระบายน้ํา และการจําแนกระดับวงศในระบบ
อนุกรมวิธาน 1998  รายละเอียดและคําอธิบายโครงสรางมีลักษณะเดียวกับฐาน
ขอมูลชุดดินจัดตั้งดังปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 11 

3. PHYSICAL  เปนตารางที่จัดเก็บขอมูลคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินบนและลาง 
อันไดแก ความลาดชัน และสีดิน  รายละเอียดและคําอธิบายโครงสรางขอมูล
แสดงในภาคผนวกตารางที่ 12 

4. CHEMICAL  เปนตารางที่จัดเก็บขอมูลคุณสมบัติทางเคมีของชั้นดินบนและชั้น
ดินลาง ไดแก ปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุของปริมาณไอออนบวกท่ีแลก
เปล่ียนได ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน ปริมาณโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนในดิน ปฏิกิริยาดิน และความอุดมสมบูรณของดิน  รายละเอียดและ
คําอธิบายโครงสรางแสดงในภาคผนวกตารางท่ี 13 

รูปท่ี 6  โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบายของขอมูลชุดดินตามแผนท่ีดิน 
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5. SOIL_USE เปนตารางจัดเก็บขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  ขอจํากัดในการใช
ประโยชนที่ดิน และขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน รายละเอียดและคํา
อธิบายโครงสรางแสดงในภาคผนวกตารางท่ี 14 

ระบบจัดการและเรียกใชขอมูลชุดดิน 
เมื ่อฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลอรรถาธิบายไดรับการนําเขาและจัดเก็บ

เรียบรอยแลว   ผูใชสามารถสืบคนขอมูลและเรียกแสดงผลเปนแผนที่ ตาราง หรือคําอธิบาย
ไดตามพื้นที่เปาหมายและเงื่อนไขเฉพาะที่ตองการ โปรแกรมที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก 
ThaiPedon 1.0 ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนาข้ึนโดยใชภาษา VisualBasic 6.0 และใช MapObject 
เปนองคประกอบที่ทําหนาที่สรางแผนที่และสารสนเทศทางภูมิศาสตรอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค
ของผูใช  และใช Microsoft Jet OLEDB 4.0 เปนเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล
เชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบาย (รูปที่ 7) 

ในกรณีที่ผูบริหารขอมูลตองการแกไขขอมูลอรรถาธิบาย โปรแกรมน้ีอนุญาตใหผูมี
สิทธิ์ในการแกไขดําเนินการไดโดยอาศัยรหัสผานซึ่งมี Graphic User Interface (GUI) อํานวย
ความสะดวกในการดําเนินการแกไข ผูใชทั่วไปไมสามารถทําการแกไขขอมูลดังกลาวได 

 
รูปท่ี 7  โครงสรางหลักของโปรแกรมเรียกใชระบบขอมูลดินระดับชุดดิน ThaiPedon รุน 1.0 
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ลักษณะการใชงาน 
โปรแกรม ThaiPedon มีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ 
1. มีเมนูและเคร่ืองชวยงานแบบ GUI ซึ่งเปนภาษาไทย จึงสะดวกตอการตอบโตใชงาน 
2. อนุญาตใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ที่สนใจในรูปแบบของแผนที่ไดถึงระดับตําบล 
3. สามารถเลือกแสดงขอมูลอรรถาธิบายคุณสมบัติของขอมูลชุดดินตัวแทนตางๆ 
เขามาเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุดดินและสามารถเรียกแสดงตามเง่ือนไขได  
รวมทั้งเรียกแสดงขอมูลและบันทึกขอมูลออกไปในรูปตารางในแฟมขอมูล  
*.mdb ได 

4. อนุญาตใหผูใชแกไขตารางขอมูลคุณสมบัติของชุดดินตัวแทนไดเฉพาะผูที่เปน
เจาของขอมูล 

5. สามารถแสดงภาพโปรไฟลและภาพภูมิทัศนบริเวณรอบโปรไฟลได 

เมนูหลักและการใชงาน 

เมนูหลัก 
เมนูหลักของ ThaiPedon ประกอบดวยเมนูเลือกพื้นที่ แสดงชั้นขอมูลอางอิง เรียกใช

ขอมูลดิน แกไขขอมูลดิน  พิมพ  ออกจากระบบ และเมนูชวยเหลือ (รูปที่ 8) 

การเรียกใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
การเรียกใชขอมูลเชิงพ้ืนที่ชุดดิน   เมื่อผูใชเลือกพื้นที่ในเมนูบารหลักหรือเมนูหลัก 

โปรแกรมจะอนุญาตใหผูใชเลือกพื้นที่ไดตามขอบเขตการปกครองและตามระวางแผนท่ี  (รูปที่ 
9)  การเลือกขอบเขตการปกครองสามารถทําไดในระดับภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล  สวน
การเลือกพื้นที่ตามระวางนั้นผูใชจะตองระบุระวางแผนท่ีที่ตองการตามรหัสระวางแผนที่ของ
กรมแผนที่ทหาร เชน 4742III เปนตน หรือโดยการใชปุมรูปลูกศร    ที่จะปรากฏบนทูลบาร 
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เมื่อผูใชเลือกพื้นที่ตามระวางแผนที่คลิกในบริเวณระวางที่ตองการดังรูปที่ 10  และรูปที่ 11 เปน
ตัวอยางการแสดงผลเมื่อเลือกพื้นที่เปาหมายแลว โปรแกรมจะแสดงแผนที่ชุดดินในบริเวณ
พื้นที่เปาหมาย 

การเรียกใชชั้นขอมูลประกอบอื่นๆ  ขอมูลประกอบคือขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนที่มักใชรวม
กับขอมูลดิน เพื่อชวยในการอางอิงตําแหนงในแผนที่ดิน ขอมูลเหลานั้นไดแก ขอบเขตการ
ปกครอง  ถนน ทางน้ํา หมูบาน และพื้นที่ปาถาวร ขอมูลดังกลาวเหลานี้ไดรับการจัดเก็บเปน
ชั้นขอมูล  เมื่อผูใชคลิกที่ขอมูลอางอิงในเมนูหลัก โปรแกรมจะอนุญาตใหเลือกเปนชั้นขอมูล
พรอมที่แสดงเปนแผนที่ทีละชั้นขอมูลหรือแสดงควบคูกับชั้นขอมูลอ่ืนได (รูปที่ 12) Adobe 
Acrobat Reader 4.0 

 
รูปท่ี 8  เมนูหลักของระบบขอมูลระดับชุดดิน ThaiPedon 1.0 
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รูปท่ี 9  เมนูเลือกพื้นท่ีตามขอบเขตการปกครอง 

 

 
รูปท่ี 10  เมนูเลือกพื้นท่ีตามระวางแผนท่ี 
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รูปท่ี 11  ตัวอยางการแสดงผลแผนท่ีชุดดินเม่ือเลือกพื้นท่ีเปาหมาย 
 

 
รูปท่ี 12  เมนูเลือกขอมูลอางอิง 
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การเรียกใชขอมูลอรรถาธิบาย 
จุดเนนของโปรแกรม  ThaiPedon  อยูที่การแสดงขอมูลชุดดินตัวแทนในลักษณะ

ตางๆ โดยอนุญาตใหผูใชเลือกชุดของขอมูลดินไดจาก 2 ชุดขอมูล คือ ชุดขอมูลชุดดินจัดตั้ง
และขอมูลชุดดินตามแผนที่ดิน โดยสามารถเรียกใชผานเมนู เรียกใชขอมูลดิน และเลือกขอมูล
ดินบนเมนูบารดังกลาวขางตนในรูปที่ 8 

ขอมูลชุดดินจัดตั้ง  ถาผูใชเลือกชุดขอมูลดินจัดตั้ง เมนูแสดงขอมูลชุดดินจะมีทาง
เลือกใหผูใชเรียกแสดงขอมูลชุดดินได  5 ประเภท (รูปที่ 13) ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป  เปนขอมูลทั่วไปของทั้งโปรไฟลดิน เชน ตําแหนงของชุดดินจัดตั้ง 
สภาพพื้นที่ การระบายน้ํา การทวมขังของน้ํา ภูมิอากาศ ความลึกของดิน และผู
ทําการสํารวจ  

2. ขอมูลอนุกรมวิธาน   เปนสวนการแสดงขอมูลอนุกรมวิธานของดินตามระบบ
จําแนกลาสุดที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไว  (นิพนธ, 2542 ; สถิระ, 2542 ; วุฒิชาติ, 
2542 ; สันตและบุรี, 2542) ผูใชสามารถเรียกดูการกระจายของชุดดินในประเทศ
ไทยตาม Order, Sub-order, Great group, Sub-group, Family และ Series 

3. สมบัติทางฟสิกส ผูใชสามารถเรียกแสดงสมบัติทางฟสิกสของแตละชั้นดิน (soil 
layer)  หรือชั้นดินบน (top soil) ได  รายละเอียดของสมบัติทางฟสิกสที่สามารถ
เรียกแสดงการกระจายตัวเชิงพื้นที่ไดมีรายการดังแสดงภาคผนวกตารางท่ี 6 

4. สมบัติทางเคมี ผูใชสามารถเลือกแสดงสมบัติทางเคมีของแตละชั้นดินไดตาม
รายการสมบัติทางเคมีของดินที่ปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 7 

5. การใชประโยชนชุดดิน ในสวนนี้เปนการเรียกแสดงระดับความเหมาะสมของดิน
ในการใชประโยชนทางการเกษตร  ซึ่งในกรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไวในเอกสาร
วิชาการเรื่องการกําหนดลักษณะและวินิจฉัยความเหมาะสมของชุดดินใน 4 
ภูมิภาคของประเทศไทย  (เฉลียวและคณะ, 2531; วุฒิชาติและคณะ, 2533; 
นิพันธและคณะ, 2536; ปราโมทยและคณะ, 2536) และทางดานปฐพีกลศาสตร 
(สุวณี, 2538) ดังรายละเอียดรายการที่สามารถเรียกแสดงไดในภาคผนวกตาราง
ที่ 8 และภาคผนวกตารางที่ 9 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 13  เมนูเลือกแสดงขอมูลชุดดินจัดต้ัง 

ขอมูลชุดดินตามแผนที่ดิน หากผูใชเลือกชุดขอมูลดินตามแผนที่ดิน เมนูแสดงขอมูล
ชุดดินจะมีทางเลือกใหผูใชเรียกแสดงขอมูลชุดดินได 4 ประเภท (รูปที่ 14) ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป  เปนขอมูลทั่วไปของทั้งโปรไฟลดิน เชน วัตถุตนกําเนิดดิน วงศดิน 
การระบายน้ําของดิน เปนตน มีรายละเอียดในภาคผนวกตารางท่ี 10 

2. สมบัติทางฟสิกส ผูใชสามารถเรียกแสดงสมบัติทางฟสิกสชั้นดินบน (top soil) 
และดินลาง (sub soil) ได  มีรายการดังแสดงในภาคผนวกตารางที่ 11 

3. สมบัติทางเคมี ผูใชสามารถเลือกแสดงสมบัติทางเคมีของท้ังดินบนและดินลาง
ไดตามรายการสมบัติทางเคมีของดินที่ปรากฏในภาคผนวกตารางที่ 12 

4. การใชประโยชนชุดดิน ในสวนนี้เปนการเรียกแสดงขอจํากัดและขอเสนอแนะใน
การใชประโยชนที่ดินดังรายละเอียดในภาคผนวกตารางท่ี 13 

การสรางแผนที่เฉพาะเร่ือง  เมื่อผูใชเลือกพื้นที่หรือขอมูลอางอิงที่ตองการแสดงแลว 
หากผูใชเลือกคลิกที่รายการขอมูลดินจากเมนูขอมูลดินรายการใดรายการหนึ่ง  หนาจอการ
สรางแผนที่เฉพาะเร่ืองจะปรากฏข้ึน และเมื่อผูใชเลือกคลิกที่เขตขอมูลในรายการคุณสมบัติดิน 
โปรแกรมจะสรางแผนที่แสดงการกระจายตัวของขอมูลดังกลาวดังรูปที่ 15 
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รูปท่ี 14  เมนูเลือกแสดงขอมูลชุดดินตามแผนท่ีดิน 

 
รูปท่ี 15  การเลือกคุณสมบัติดินเพื่อแสดงเปนแผนท่ีเฉพาะเร่ือง (thematic maps) 
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การกําหนดสัญลักษณแผนที่  หากผูใชตองการกําหนดสัญลักษณของแผนท่ีไมวาจะ
เปนชั้นขอมูลชุดดินหรือชั้นขอมูลประกอบ สามารถทําไดโดยการ ดับเบิลคลิก ที่ชั้นขอมูลนั้น
ในกรอบแสดงสัญลักษณชั้นขอมูล โปรแกรมจะแสดงหนาตางชวยกําหนดการแสดงสัญลักษณ
แผนที่ เพื่อใหผูใชเลือกเปล่ียนสีของแตละหนวยแผนที่หรือขอมูลที่แสดงเปนสีเดี่ยว (single), 
สีเอกลักษณ (unique),  สีตามชั้นขอมูล (class)  หรือเปนตัวอักษร (label) ตามลักษณะของ
ขอมูลที่ตองการแสดง 

สีเดี่ยว  การแสดงขอมูลเปนสีเดี่ยวเหมาะกับขอมูลที่มีคาเดียวทั้งชั้นขอมูล เชน 
ขอบเขตปาถาวรหรือขอบเขตการปกครองท่ีตองการแสดงเปนลายเสน เปนตน ผูใชสามารถ
กําหนดสีของแผนท่ีหรือสีของเสนขอบ สไตลการแสดงวาเปนการระบายสีทึบ (solid fill) หรือ
เปนแถบสี (hatch) รวมท้ังความหนาของเสนตามตองการ (รูปที่ 16) 

 
รูปท่ี 16  การกําหนดสัญลักษณขอมูลเปนสีเด่ียว 

สีเอกลักษณ  ในกรณีที่ขอมูลที่ตองการแสดงเปนขอมูลจัดประเภท (categorial data) 
เชน ชุดดินหรือระดับ Family ของดิน ซึ่งกําหนดใหแตละหนวยแผนที่ดินมีความแตกตางกัน
ไดตามคุณสมบัติของดินที่เลือก ผูใชสามารถเลือกระบายสีแตละหนวยแผนที่ใหมีความแตก
ตางกันตามตองการไดโดยเคล่ือนเมาสไปยังสีที่ตองการ เมื่อกดปุม โปรแกรมจะแสดงสีที่
สามารถเลือกใชได (รูปที่ 17) 
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รูปท่ี 17  การกําหนดสัญลักษณขอมูลเปนสีเอกลักษณ 

สีตามชั้น  ถาขอมูลที่ตองการแสดงเปนขอมูลเชิงปริมาณ  เชน  ความลึกของดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุ  เปอรเซ็นต clay  เปนตน การแสดงสีของแผนที่ควรเลือกแสดงสีตามชั้น 
โปรแกรมจะแสดงจอภาพที่อํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกเขตขอมูลที่ตองการแสดง ชวงสีที่
ตองการ จํานวนชั้นขอมูลที่ตองการระบายสีและชวงของชั้นขอมูลแตละชั้น  (รูปที่ 18)   เมื่อ
กดปุม ตกลง โปรแกรมจะแสดงขอมูลเปนแผนที่ตามที่กําหนดดังตัวอยางการแสดงปริมาณ
ดินเหนียว (clay) เปน 5 ชั้นขอมูล (รูปที่ 19) 

 
รูปท่ี 18  การเลือกสีตามช้ันของขอมูล 



คูมือการใชงานระบบขอมูลดินระดับชุดดิน  (ThaiPedon 1.0) 
 

 
21

 
รูปท่ี 19  แสดงผลการกําหนดสัญลักษณของปริมาณดินเหนียว (clay) เปน 5 ชั้นสี 

แสดงเปนตัวอักษร  ขอมูลบางประเภทเหมาะที่จะแสดงสัญลักษณกํากับนอกเหนือไป
จากการระบายสี เชน ชื่อตําบลและชื่อชุดดิน เปนตน ผูใชสามารถกําหนดลักษณะของตัว
อักษรที่ตองการแสดงจากหนาจอที่โปรแกรมแสดงข้ึนมาดังรูปที่ 20  ผูใชสามารถกําหนดชนิด 
ขนาด สี ความหนา และตําแหนงของอักษรที่จะแสดงบนแผนท่ีตามตองการ 

 
รูปท่ี 20  การเลือกแสดงสัญลักษณของขอมูลเปนตัวอักษรหรือคํา (label) 
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การสืบคนขอมูลตามเงื่อนไข นอกจากผูใชสามารถเรียกดูการกระจายตัวเชิงพ้ืนท่ีของ
ขอมูลชุดดินแลว ยังสามารถสืบคนขอมูลตามเงื่อนไขเฉพาะโดยแสดงเปนแผนที่เฉพาะเร่ืองได  
รูปที่ 21 แสดงตัวอยางของสวนการโตตอบกับผูใชที่อํานวยความสะดวกในการเลือกตาราง 
แลวแยกออกเปนเร่ืองราวกอนที่จะเลือกเขตขอมูลและคาขอมูลที่เปนเงื่อนไข โดยโปรแกรมจะ
แสดงชวงคาขอมูลที่ถูกบันทึกไวในฐานขอมูลดินเพื่อเปนแนวทางในการเลือกคาขอมูลไมให
เกินชวงคาที่มีอยูในฐานขอมูลปจจุบัน เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขวาตรงกับความตองการแลว และ
ผูใชกดปุม ตกลง  โปรแกรมจะแสดงแผนท่ีการกระจายของขอมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือก (รูปที่ 
22)  โดยมีหนวยแผนที่ดินที่มีคาตรงตามเงื่อนไขแสดงเปนสีเหลือง 

 
รูปท่ี 21  ตัวอยางของสวนการโตตอบกับผูใชท่ีอํานวยความสะดวกในการเลือกตาราง 

เขตขอมูล  และคาขอมูลท่ีเปนเงื่อนไข 

ในกรณีที่ผูใชตองการแสดงผลการสืบคนเปนตาราง สามารถทําไดโดยการกดที่ปุม
แสดงตารางขอมูล โปรแกรมจะเปดหนาจอโตตอบสําหรับเลือกเขตขอมูล เพื่อใหเรียกเขตขอมูล
ที่ตองการซึ่งอาจมีหลายเขตขอมูล เมื่อตอบ ตกลง โปรแกรมจะคนขอมูลในฐานขอมูล แลวนํา
มาแสดงเปนตาราง (รูปที่ 23) 
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รูปท่ี 22  แสดงผลการสืบคนชุดดินท่ีมีการระบายน้ําเลว และมีปริมาณ sand นอยกวา 30%                   

และมีความเปนกรดดางตํ่ากวา 4 (ชุดดินท่ีมีสมบัติตามเงื่อนไขถูกระบายดวยสีเหลือง) 

 

รูปท่ี 23  แสดงผลการสืบคนขอมูลดินเปนตารางแสดงผลตามเขตขอมูลท่ีระบุ 



คูมือการใชงานระบบขอมูลดินระดับชุดดิน  (ThaiPedon 1.0) 
 

 
24

สําหรับขอมูลดินที่เปนขอมูลแตละชั้นดินจะอนุญาตใหผูใชทําการสืบคนตามเงื่อนไข
และแสดงตารางผลการสืบคนไดเชนเดียวกับการสืบคนทั่วไป และผลการสืบคนนั้นเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดวยคุณสมบัติของดินตัวแทนที่ตกอยูในเงื่อนไขนั้น  ดังตัวอยางการสืบ
คนชุดดินที่มี sand > 40% ในตารางแสดงสมบัติทางฟสิกสของแตละดินในรูปที่ 24 

 
รูปท่ี 24  แสดงผลการสืบคนชุดดินท่ีมีปริมาณ sand มากกวา 40%                                               

(ชุดดินท่ีมีสมบัติตามเงื่อนไขถูกระบายดวยสีเหลือง) 
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การเรียกแสดงภาพและคําอธิบายโปรไฟลดิน 
นอกจากการสืบคนขอมูลแลวผูใชสามารถเรียกดูคําอธิบายโปรไฟลดิน  (soil profile 

description) โดยการกดปุมเมนู คําอธิบายโปรไฟลดิน  โปรแกรมจะปลอยรายการชื่อหนวย
แผนที่ดินในระดับชุดดินใหเลือก หรือใชเมาสคลิกไปบนหนวยแผนที่ที่สนใจบนแผนที่ดิน ถา
เปนชุดดินเดี่ยวจะปรากฏจอภาพแสดงคําอธิบายโปรไฟลชุดดินที่เลือก ซึ่งใชโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader 4.0 ในการอานไฟล พรอมเปดภาพโปรไฟลของหลุมตัวอยาง (รูปที่ 
25)   ทั้งภาพโปรไฟลชุดดินจําลองและภาพจริง 

 
รูปท่ี 25  การเรียกแสดงคําอธิบายโปรไฟลดินและภาพโปรไฟลดินจําลอง 
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สําหรับภาพโปรไฟลชุดดินจําลองทางผูพัฒนาโปรแกรมไดจําลองข้ึนเพื่อแสดงเฉพาะ
ความลึก  สัญลักษณ  และสีของชั้นดิน  ตลอดจนความชัดเจนในการแยกขอบเขตของแตละ
ชั้นดิน โดยตีความหมายจากคําอธิบายโปรไฟลดิน สําหรับสีของแตละชั้นดินนั้นไดใชโปรแกรม
เพื่อแปลงรหัส Munsell จากสัญลักษณที่เปนตัวอักษร เชน 7.5YR5/2  สามารถแปลงเปนคาสีผสม 
RGB ในรูปคาเชิงตัวเลขคือ 151, 132, 118  ซึ่งเปนคาของสีแดง (red, R),  สีเขียว (green, G)  
และสีน้ําเงิน (blue, B) ตามลําดับ  ถึงแมวาภาพของโปรไฟลดินไมใชภาพถายจริงแตภาพ
จําลองนี้จะใหขอมูลที่เปนประโยชนในเชิงการสื่อความหมายโปรไฟลดินที่มีชั้นดินและสีที่
แตกตางกันไดพอสมควร  สวนภาพจริงนั้นหากผูใชมีภาพซึ่งเปนไฟลประเภท jpg ก็สามารถ
นําไฟลมาใสไวในสวนของขอมูลไดตามที่ไดอธิบายในขางตน 

การเรียกแสดงภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟลดิน 
นอกจากคําอธิบายโปรไฟลดินแลวผูใชสามารถเรียกดูภาพภูมิทัศนบริเวณรอบโปรไฟล

ชุดดินที่เลือกไดโดยอาศัยเมนูเลือกภาพภูมิทัศนดังรูปที่ 26   อยางไรก็ตามในการพัฒนา
โปรแกรม ThaiPedon รุน 1.0 นี้ยังไมมีภาพภูมิทัศนของชุดดินจัดตั้งเปนสวนใหญ ผูใชสามารถ
รวบรวมและจัดเก็บภาพภูมิทัศนดังกลาวในฐานขอมูลไดตามโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดังที่
กลาวมาแลว ทั้งนี้เพื่อใหโปรแกรมนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 

 
รูปท่ี 26  การเลือกแสดงภาพภูมิทัศนบริเวณหลุมดินตัวอยาง 
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เคร่ืองมือคนหาและแสดงขอมูล 
โปรแกรม ThaiPedon ไดรวมเคร่ืองมือ  (tools) สําหรับประกอบการสืบคนและเรียก

แสดงขอมูลเชิงพื้นที่ไวจํานวนหนึ่งโดยจัดทําเปนปุมเรียกใชในบริเวณ Toolbar ของ Windows  
ตัวอยางของเคร่ืองมือเหลานี้ไดแก 

 ใชสําหรับเล่ือนจอแสดงผลแผนท่ี 

 ใชขยายขนาดวัตถุบนจอแสดงผลแผนที่ 

 ใชลดขนาดวัตถุบนจอแสดงผลแผนที่ 

 ใชแสดงภาพเต็มของวัตถุบนจอแสดงผลแผนท่ี 

 ใชแสดงคาขอมูลท่ีจัดเก็บในเขตขอมูลตางๆ ณ ตําแหนงท่ีวางตัวชี้  (cursor)       
เมื่อผูใชคลิกเมาสปุมขวา โปรแกรมจะแสดงขอมูลในตําแหนงท่ีเลือกในจอภาพ 
ขอมูลท่ีแสดงเปนขอมูลใดขึ้นอยูกับชั้นขอมูลท่ีผูใชเลือก 

 ใชเรียกหนาจอการสืบคนตามเงื่อนไข 

 ใชเลือกพ้ืนท่ีตามระวางแผนท่ีท่ีสนใจ 

 ใชลบชั้นขอมูลในกรอบแสดงสัญลักษณแผนท่ี 

 ใชแสดง/ซอนสัญลักษณแผนท่ี 
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การพิมพ 
พิมพแผนที่  หากผูใชตองการพิมพแผนที่ ผูใชสามารถสั่งพิมพผานเมนูบาร พิมพ 

และกําหนดใหตั้งคาการพิมพกอน จึงจะแสดงหนาจอเพื่อแสดงภาพกอนพิมพและพิมพออก
ทางเคร่ืองพิมพที่กําหนด ดังแสดงในรูปที่ 27 (ก) 

 
(ก)  ต้ังคาการพิมพแผนท่ี                       (ข) ต้ังคาการพิมพตารางผลการสืบคนขอมูลตามเงื่อนไข 

รูปท่ี 27  การกําหนดคาการพิมพ 

พิมพตารางผลการสืบคนขอมูลตามเงื่อนไข  ผูใชสามารถสั่งพิมพตารางผลการสืบคน

โดยการกดปุม    ในหนาจอตารางแสดงผลจะปรากฏหนาจอการตั้งคาการพิมพเชนเดียว
กันกับการพิมพแผนที่แตมีเงื่อนไขแตกตางกันดังแสดงในรูปที่ 27 (ข) 

พิมพคําอธิบายโปรไฟลดิน  หากผูใชตองการพิมพคําอธิบายโปรไฟลดินสามารถสั่ง
พิมพผานโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 4.0 ไดโดยตรง  

พิมพภาพโปรไฟลดินและภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟลดิน   สําหรับการพิมพภาพ
โปรไฟลดินและภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟลดินนั้นสามารถทําไดโดยการกดปุมพิมพซึ่ง

ปรากฏในหนาจอแสดงภาพโปรไฟลดิน   หรือภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟล

ดิน   เพราะจะใหผลลัพธเหมือนกันทุกประการ กลาวคือจะมีภาพโปรไฟล
จําลองและภาพโปรไฟลจริงพรอมทั้งภาพภูมิทัศนบริเวณโปรไฟลดินอยูในแผนเดียวกัน 
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การแกไขขอมูลอรรถาธิบาย 
โปรแกรมในสวนนี้ออกแบบไวสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการแกไขเพิ่มเติมขอมูล

โดยเฉพาะ  ดังนั้นผูที่มีสิทธิ์ในการใชโปรแกรมสวนนี้จะเปนผูที่มีรหัสผานเทานั้น (รูปที่ 28) 
ทั้งนี้เพื่อปองกันความผิดพลาดในการแกไขฐานขอมูลที่มีอยู และเมื่อผูใชใสรหัสผานแลว เมนู
บารแกไขขอมูลดินซึ่งเดิมไมสามารถใชงานได จะสามารถใชงานได โดยจะแสดงเมนูยอย แกไข
ขอมูลชุดดิน และ แกไขเขตขอมูล 

 
รูปท่ี 28  การกําหนดสถานะการทํางานสําหรับผูบริหารขอมูล 

การแกไขขอมูลระดับเรคอรด โปรแกรมจะแสดงจอภาพแกไขขอมูลชุดดิน (รูปที่ 29) 
ผูใชสามารถกําหนดตารางขอมูลที่ตองการแกไข เลือกชุดดินที่ตองการแกไขตามสัญลักษณ
ชุดดิน เลือกเขตขอมูลที่ตองการแกไข เมื่อกดปุม เรียกแกไข โปรแกรมจะเรียกขอมูลเรคอรดที่
เลือกแสดงบนจอภาพ ผูใชสามารถแกไขขอมูลใหทันสมัยตามผลการศึกษาลาสุดตามตองการ 

ผูใชสามารถเพิ่มเรคอรด  ลบเรคอรด บันทึกแกไขไดตามวัตถุประสงคของการแกไข
ขอมูล เมื่อแกไขและตรวจสอบแลวสามารถจัดเก็บในแฟมขอมูลเดิมหรือแฟมขอมูลใหมโดย
กดปุม บันทึกใหม  นอกจากนี้ยังสามารถแกไขขอมูลในระดับเขตขอมูล 

การแกไขขอมูลระดับเขตขอมูล  หากผูใชงานตองการแกไขเขตขอมูลทั้งการเพิ่มเขต
ขอมูลและลบเขตขอมูล โปรแกรมจะแสดงจอภาพแกไขเขตขอมูล (รูปที่ 30) โดยผูใชสามารถ
กําหนดตารางขอมูลที่ตองการแกไขและเลือกทํางานในสวนใดสวนหนึ่งของการแกไข คือ เพิ่ม
เขตขอมูล หรือ ลบเขตขอมูล แลวกดปุม ตกลง โปรแกรมจะเพิ่มเขตขอมูลใหมลงในตาราง 
และสามารถตรวจสอบไดจากหนาจอรายการเขตขอมูลในสวนของการลบเขตขอมูลได โดยใน
สวนของการลบเขตขอมูลก็ทําไดในลักษณะเดียวกัน 
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รูปท่ี 29  จอภาพสวนการแกไขขอมูลอรรถาธิบายชุดดินระดับเรคอรด 

 
รูปท่ี 30  จอภาพสวนการเพิ่มและลบเขตขอมูล 
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เมนูชวยเหลือ 
การใชงาน เมนูชวยเหลือเปนสวนของคําอธิบายและรายละเอียดในการใชงาน

โปรแกรม ThaiPedon ซึ่งสรางเปนไฟลชนิด HTML โดยสามารถเรียกใชไดที่ เมนูชวยเหลือ 
 การใชงาน และการทํางานของเมนูชวยเหลือเปนอิสระจากตัวโปรแกรม ThaiPedon 

เปลี่ยนรหัสการกําหนดสถานะการทํางาน  เจาหนาที่ผูมีสิทธิ์ใชงานโปรแกรมใน
สวนของการแกไขขอมูลสามารถเปล่ียนรหัสการกําหนดสถานะการทํางานไดโดยใสรหัสผาน
เดิมใน เมนูแกไขขอมูลดิน  กําหนดสถานะการทํางาน จากนั้นจึงเขาไปที่ เมนูชวยเหลือ 

 เปล่ียนรหัสการกําหนดสถานะการทํางาน หนาจอการกําหนดรหัสใหมจะปรากฏข้ึนเพื่อ
ใหใส ชื่อผูใชใหม และ รหัสใหม แลวกดปุม เปล่ียนรหัสผาน  ดังรูปที่ 31 โปรแกรมจะทําการ
เปล่ียนชื่อผูใชและรหัสใหม ซึ่งในการใชงานสวนของการแกไขขอมูลคร้ังตอไปจะตองใชชื่อผูใช
และรหัสที่กําหนดข้ึนใหมเทานั้น 

 
รูปท่ี 31  การกําหนดสถานะการทํางานสําหรับผูบริหารขอมูล 
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ตารางที่ 1  คําอธิบายตารางประกอบช้ันขอมูลดิน 

ช่ือตาราง POLYGON ATTRIBUTE TABLE (PAT) 
ประเภทตาราง ตารางประกอบช้ันขอมูล coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางคําอธิบายเขตขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเชิงพื้นท่ี 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

AREA N, 13, 6 พื้นท่ีของแตละหนวยแผนท่ี (m2) 
PERIMETER N, 13, 6 เสนรอบรูปแตละหนวยแผนท่ี 
SOIL# N, 11, 0 หมายเลขหนวยแผนท่ีท่ีโปรแกรมกําหนด 
SOIL_ID N, 11,  0 หมายเลขกํากับหนวยแผนท่ี 
MU_UNIT C, 40 สัญลักษณชุดดิน 
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ตารางที่ 2  คําอธิบายตารางลักษณะภูมิสัณฐานและประเภทของชุดดิน 

ช่ือตาราง TERRAIN 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงลักษณะภูมิสัณฐานและประเภทของชุดดิน 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
SOILNAME C,100 ชื่อหนวยแผนท่ีดินภาษาอังกฤษ 
T_SNAME C, 50 ชื่อหนวยแผนท่ีดินภาษาไทย 
TER_TYPE N, 3, 0 หมายเลขกํากับชนิดหนวยแผนท่ีดิน 
TERNAME C, 30 คําอธิบายลักษณะของหนวยแผนท่ีดิน 
SOIL_ID* N, 5, 0 หมายเลขกํากับหนวยแผนท่ีชุดดินตามกรมพัฒนาที่ดิน 
SGRP_ID N, 8, 0 หมายเลขและรหัสกลุมชุดดิน 

*   คือหมายเลขกํากับหนวยแผนที่ชุดดินตามกรมพัฒนาที่ดินที่เก็บไวเปนหมายเลขอางอิงเทาน้ันไมไดใชเปนคียใดๆ 
ในฐานขอมูล  

คําอธิบายรหัสของบาง Item 
TER_TYPE  : 

1 = Consociation soil  6 = Undifferentiation soil 
2 = Association soil 7 = Other (not-soil) 
3 = Phase 8 = Soil type (other) 
4 = Variant soil 9 = Complex soil 
5 = Complex (not-soil) 
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ตารางที่ 3  คําอธิบายตารางลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดของหนวยดินตัวแทน 

ช่ือตาราง MODIFY 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดของหนวยดินท่ีเปนตัวแทน 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

MODIFIER C, 20 สัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดิน 
MOD_DES C, 40 คําอธิบายสัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดิน 

TMOD_DES C, 50 คําอธิบายสัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดิน
ภาษาไทย 

หมายเหตุ  ตารางนี้เปนเพียงตาราง Lookup Table เทานั้น ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก เอกสารคูมือ
การบันทึกลักษณะและคุณสมบัติชุดดินของประเทศไทย  ฝายมาตรฐาน  กองสํารวจและ
จําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2533) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) คําอธิบายตารางลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดของหนวยดินตัวแทน 

ตัวอยางสัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดิน 
MODIFIER MOD_DES TMOD_DES 

/b bar มีคันนา 
a acid เปนกรด 
A slope 0-2% ความลาดชัน 0-2% 
ae aeric มีสภาพเปนกรด 
al alkaline มีสภาพเปนดาง 
b basic, basic subsoil เปนดาง 
B slope 2-5% ความลาดชัน 2-5% 
bs base saturation ความอิ่มตัวดวยดางสูง 
c clay เปนดินเหนียว 
C slope 5-12% ความลาดชัน 5-12% 
ca calcareous เปนหินปูน 
cn concretionary ท่ีมีมวลสารพอก 
d deep, deep surface เปนดินลึก 
D slope 12-20% ความลาดชัน 12-20% 
e eroded มีการชะลางพังทลาย 
E slope 20-35% ความลาดชัน 20-35% 
f flood มีนํ้าทวมขัง 
hph high pH มีความเปนกรดเปนดางสูง 
m mottled ดินมีจุดประ 
nop no plinthic ไมมีศิลาแลงออน 
pd poorly drained มีการระบายน้ําเลว 
sa saline มีเกลือ 
sh shallow เปนดินตื้น 
tkp thick plinthic มีช้ันดินอินทรียหนา 
x very saline มีเกลือสูง 
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ตารางที่ 4  คําอธิบายตารางองคประกอบหนวยดินตัวแทนท่ีประกอบกันข้ึนเปนชุดดินแตละประเภท 

ช่ือตาราง COMPONENT 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงหนวยดินท่ีเปนตัวแทนท่ีประกอบกันข้ึนเปนชุดดินแตละประเภท 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
SOIL1 C, 25 สัญลักษณของดินท่ีเปนองคประกอบในหนวยแผนท่ีดิน 1 
SOIL2 C, 25 สัญลักษณของดินท่ีเปนองคประกอบในหนวยแผนท่ีดิน 2 
SOIL3 C, 25 สัญลักษณของดินท่ีเปนองคประกอบในหนวยแผนท่ีดิน 3 
SOIL4 C, 25 สัญลักษณของดินท่ีเปนองคประกอบในหนวยแผนท่ีดิน 4 
MODIFIER1 C, 25 สัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดของดินท่ีเปน      

องคประกอบท่ี 1 
MODIFIER2 C, 25 สัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดินของดินท่ี

เปนองคประกอบท่ี 2 
MODIFIER3 C, 25 สัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดินของดินท่ี

เปนองคประกอบท่ี 3 
MODIFIER4 C, 25 สัญลักษณแสดงลักษณะพิเศษหรือขอจํากัดดินของดินท่ี

เปนองคประกอบท่ี 4 
PERCENT1 N, 3, 0 เปอรเซ็นตของดินองคประกอบท่ี 1  
PERCENT2 N, 3, 0 เปอรเซ็นตของดินองคประกอบท่ี 2  
PERCENT3 N, 3, 0 เปอรเซ็นตของดินองคประกอบท่ี 3  
PERCENT4 N, 3, 0 เปอรเซ็นตของดินองคประกอบท่ี 4  
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ตารางที่ 5  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตัวแทน 

ช่ือตาราง PROFILE 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางอธิบายหนวยดินท่ีเปนตัวแทนพรอมสมบัติบางประการของดินท้ังโปรไฟล 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

PROFCODE C, 15 รหัสโปรไฟลดิน 
SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
LOCATION C, 200 บริเวณท่ีพบหนวยดินตัวอยาง 
SHEET_NO C, 15 รหัสระวางแผนท่ี 
SHEETNAM C, 35 ชื่อระวางแผนท่ี 
COORDIN N, 8, 0 พิกัดทางทหารของบริเวณท่ีพบโปรไฟลดิน 
ELEVATION N, 6, 1 ความสูงของบริเวณท่ีพบโปรไฟลดิน 
RELIEF C, 45 ชั้นความตางระดับบริเวณท่ีพบหนวยดินตัวแทน 
SLOPE N, 4, 1 ความลาดชันเฉล่ีย (%) ไดจากขอมูล TIN (Triangulate 

Irregular  Network) 
SLOPE_CL N, 3, 0 ชั้นมาตรฐานความลาดชัน 
PHYSIO_G C, 70 ภูมิลักษณะ 
PAR_MAT C, 150 วัตถุตนกําเนิดดิน 
ROCKOUT* N, 4, 1 หินพื้นโผล (% ของพื้นท่ี) 
ROCK_CL* N, 3, 0 ชั้นมาตรฐานหินพื้นโผล 
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ตารางที่ 5 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตัวแทน 

โครงสรางขอมูล (ตอ) 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

STON* N, 4, 1 กอนหินโผล (% ของพื้นท่ี) 
STON_CL* N, 3, 0 ชั้นมาตรฐานกอนหินโผล 
GRAV_DEP C, 30 ความลึกท่ีพบกอนกรวดเปนปริมาณ 35-60% (cm) 
DRAINAGE N, 3, 0 ชั้นมาตรฐานการระบายน้ํา 
PERMCLASS N, 3, 0 ชั้นการซาบซึมน้ําของผิวดิน 
RUNOFF N, 3, 0 ชั้นมาตรฐานการไหลบา 
WTAB_DRY C, 25 ชวงความลึกท่ีพบน้ําใตดินในฤดูแลง 
FLOOD_H C, 25 ชวงความสูงของน้ําท่ีทวมขังเหนือผิวดิน 
FLDU_CLS N, 3, 0 ชั้นของระยะเวลาที่มีน้ําทวมขัง 
FLOOD_DU N, 3, 0 ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีน้ําทวมขัง (เดือน) 
FLFQ_CLS N, 3, 0 ชั้นความถ่ีของการมีน้ําทวมขัง (คร้ัง/10 ป) 
AVG_RAIN N, 6, 1 ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย (mm) 
AVG_TEMP N, 3, 0 อุณหภูมิเฉล่ีย (๐C) 
CLI_TYPE N, 3, 0 ชนิดของภูมิอากาศ 
N_VEGET C, 254 พืชพรรณธรรมชาติ 
SURVEYOR C, 65 ชื่อผูสํารวจ 
SURV_DATE N, 3, 0 วันท่ีท่ีทําการสํารวจดิน 
SURV_MON C, 5 เดือนท่ีทําการสํารวจดิน 
SURV_YRS N, 5, 0 ป ค.ศ. ท่ีทําการสํารวจดิน 
SOIL_DEP N, 4, 0 ความลึกของดินถึงชั้นหินพื้น (cm) 

* ไมสามารถหามาเพ่ิมเติมไดเน่ืองจากไมมีขอมูล 
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ตารางที่ 5 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตัวแทน 

คําอธิบายรหัสของบาง Item :  
RELIEF :  ชั้นความตางระดับของบริเวณท่ีพบหนวยดินตัวแทน 

1 = ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (level to nearly level ) 
2 = ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย (slightly undulating) 
3 = ลูกคล่ืนลอนลาด (undulating) 
4 = ลูกคล่ืนลอนชัน (rolling) 
5 = เนินเขา  (hilly) 
6 = พื้นท่ีลาดชันเชิงซอนหรือพื้นท่ีลาดชันสูง (slope complex or steep) 

SLOPE_CL :  คาชั้นมาตรฐานความลาดชัน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
1 = 0-2%  
2 = 2-5% 
3 = 5-12% 
4 = 12-20% 
5 = 20-35% 
6 = 35-50% 
7 = 50-75% 
8 = > 75% 

DRAINAGE :  ชั้นมาตรฐานการระบายน้ําของดิน มีคาต้ังแต 1-7 
1 = ระบายน้ําเลวมาก (very poorly drained) 
2 = ระบายน้ําเลว (poorly drained) 
3 = ระบายน้ําคอนขางเลว (somewhat poorly/imperfectly drained) 
4 = ระบายน้ําคอนขางดีปานกลาง (moderately well drained) 
5 = ระบายน้ําดี (well drained) 
6 = ระบายน้ําคอนขางมาก (somewhat excessively drained) 
7 = ระบายน้ํามากเกินไป (excessively drained) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตัวแทน 

PERMCLASS :  ชั้นมาตรฐานการซาบซึมน้ําของผิวดิน มีคาต้ังแต 1-3 
1 = ชา (slow) 
2 = ปานกลาง (moderate) 
3 = เร็ว (rapidly/high) 

RUNOFF :  ชั้นมาตรฐานการไหลบา 
1 = เปนแอง (ponded) 
2 = ชามาก (very slow) 
3 = ชา (slow) 
4 = ปานกลาง (medium) 
5 = รวดเร็ว (rapid) 
6 = รวดเร็วมาก (very rapid) 

FLDU_CLS :  ชั้นของระยะเวลาที่มีน้ําทวมขัง 
1 = 0 เดือน 
2 = 1-3 เดือน 
3 = 3-6 เดือน 
4 = 6-9 เดือน 
5 = 9-12 เดือน 

FLFQ_CLS :  ชั้นความถ่ีของการมีน้ําทวมขัง (คร้ัง/10 ป) 
1 = > 8 คร้ัง ภายใน 10 ป 
2 = 5-8 คร้ัง ภายใน 10 ป 
3 = 3-4 คร้ัง ภายใน 10 ป 
4 = 1-2 คร้ัง ภายใน 10 ป 
5 = < 1 คร้ัง ภายใน 10 ป 
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ตารางที่ 5  (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตัวแทน 

CLI_TYPE :  ชนิดของภูมิอากาศ 
1 = Tropical wet (Af) 
2 = Tropical monsoon (Am) 
3 = Tropical “wet-and-dry” (savanna) (Aw) 
4 = Arid (desert) (BW) 
5 = Semi-arid (steppe) (BS) 
6 = Mild temperature rainy climate with no distinct dry season (Cf) 
7 = Mild temperature rainy climate with dry winter (Cw) 
8 = Mild temperature rainy climate with dry summer (Cs) 
9 = Cold snow-forest climate with humid winters (Df) 
10 = Cold snow-forest climate with dry winters (Dw) 
11 = Polar  tundra (ET) 
12 = Polar perpetua frost (EF) 

ROCK_CL :  ชั้นมาตรฐานปริมาณหินโผล ซึ่งมีความหมายดังนี ้
1 = ไมมีหินโผล; <= 0.1%  (non-rock) 
2 = มีหินพื้นโผลเล็กนอย; 0.1-2%  (rocky) 
3 = มีหินพื้นโผลมาก; 2-10%  (very rocky) 
4 = มีหินพื้นโผล 10-50%  (extremely rocky) 
5 = มีหินพื้นโผล 50-90%  (excessively rocky) 
6 = มีหินพื้นโผล > 90%  (rock outcrop) 

STON_CL :  ชั้นมาตรฐานปริมาณกอนกรวด ซึ่งมีความหมายดังนี ้
1 = non to slightly stony or bouldery soil (< 0.1%) 
2 = moderately stony or bouldery soil (0.01-0.1%) 
3 = very stony or bouldery soil (0.1-3.0%) 
4 = extremely stony or bouldery soil (3.0-15.0%) 
5 = rubbly soil (15-50%) 
6 = very rubbly soil (50-90%) 
7 = rubble land (> 90%) 
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ตารางที่ 6  คําอธิบายฐานขอมูลการจําแนกดิน 

ช่ือตาราง TAXONOMY  
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางอธิบายการจําแนกหนวยดินท่ีเปนตัวแทนพรอมสมบัติบางประการของ

ดินท่ีใชในการจําแนก 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

PROFCODE C, 15 รหัสโปรไฟลดิน 
SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
DIAG_SUR C, 15 ชั้นวินิจฉัยดินบน 
DIAG_SUB C, 15 ชั้นวินิจฉัยดินลาง 
MOIS_REG C, 10 ระบอบความช้ืน 
AQUICCON C, 40 สภาพท่ีดินอ่ิมน้ําจนทําใหเกิดกระบวนการรีดักชันของสาร

ประกอบเหล็กและแมงกานีส 
ORDER_S C, 25 อันดับดิน 
SUB_OR C, 25 อันดับยอย 
G_GROUP C, 25 กลุมดินใหญ 
SUB_GRP C, 25 กลุมดินยอย 
FAMILY C, 125 วงศดิน 
SERIES C, 35 ชุดดิน 
PAR_SIZE C, 25 ชั้นขนาดอนุภาคดินเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 6  (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลการจําแนกดิน 

โครงสรางขอมูล (ตอ) 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

DES_PARS C, 254 คําอธิบายช้ันขนาดอนุภาคดินเพิ่มเติม 
MIN_CLS C, 30 ชั้นแรธาตุอาหาร 
CEA_CLS C, 50 ชั้นของความจุไอออนบวกของดิน 
CALC_CLS C, 75 ชั้นของปฏิกิริยาดิน 
STEMP_CL C, 25 ชั้นของอุณหภูมิดิน 
OTHER_F C, 70 วัตถุอ่ืนๆ ท่ีพบในช้ันดิน 
CLSIFIER C, 60 ผูจําแนกดิน 
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ตารางที่ 7  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางฟสิกสของชุดดินจัดต้ัง 

ช่ือตาราง PHYSICAL_LAYER,  PHYSICAL_TOP  และ  PHYSICAL_SUB 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงคาคุณสมบัติทางฟสิกสของแตละชั้นดินสําหรับแตละหนวยดินตัวแทน  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
PROFCODE C, 25 รหัสโปรไฟลดิน 
LAYER_ID N, 2, 0 หมายเลขกํากับชั้นดิน 
LAB_NO C, 15 หมายเลขกํากับตัวอยางดิน 
LDEPTH N, 3, 0 ความลึกของชั้นดินนับจากผิวดิน (cm) 
GEN_HOR C, 30 สัญลักษณกํากับชั้นดิน 
DIAG_HOR C, 30 ชั้นดินวินิจฉัย 
SAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 mm 
SILT N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 mm 
CLAY N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด <0.002 mm 
VCSAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 1.0-2.0 mm 
CSAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 mm 
MSAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 mm 
FSAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 mm 
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ตารางที่ 7 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางฟสิกสของชุดดินจัดต้ัง 

โครงสรางฐานขอมูล  (ตอ) 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

VFSAND N, 6, 2 เปอรเซ็นตอนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 mm 
LAB_TXT C, 70 เนื้อดินเม่ือวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
FIELD_TXT C, 70 เนื้อดินเม่ือวิเคราะหในภาคสนาม 
MOTTLE* C, 30 ลักษณะจุดประท่ีพบในช้ันดิน 
CL_COAT* C, 30 ลักษณะคราบดินเหนียวท่ีพบในช้ันดิน 
ROOT* C, 30 ลักษณะของรากพืชท่ีพบมากในชั้นดิน 
PART_DEN** N, 5, 2 ความหนาแนนของอนุภาคดิน (g/cm3) 
BULKDEN** N, 5, 2 ความหนาแนนรวมของดิน (g/cm3) 
GRAVEL_CL*** C, 30 ชั้นปริมาณกอนกรวด 
MN_PGRVEL*** N, 3, 0 เปอรเซ็นตกอนกรวดตํ่าสุดท่ีพบในช้ันดิน 
MX_PGRVEL*** N, 3, 0 เปอรเซ็นตกอนกรวดสูงสุดท่ีพบในช้ันดิน 
AIRDRY N, 5, 1 เปอรเซ็นตความชื้นของดินขณะแหงดวยการผึ่งลม 

* อยูในระหวางจัดหาขอมูลโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
** เดิมไมมีขอมูลแตไดนําเขาขอมูลจากรายงานของ Yingjajaval (1993) และมีขอมูลเฉพาะชั้นดิน 0-30 cm 
*** ไดมาจากขอมูลคําอธิบายโปรไฟลดินและการวินิจฉัยเน้ือดินในสนาม 
คําอธิบายรหัสบาง Item : 
GRAVEL_CL : ชั้นมาตรฐานปริมาณกอนกรวดท่ีปะปนอยูในเนื้อดิน 

1 = ไมมีกอนกรวด (non gravel) มีปริมาณกอนกรวดนอยกวา 5% โดยปริมาตร 
2 = มีกอนกรวดเล็กนอย (slightly gravelly) มีปริมาณกอนกรวด 5-15% โดยปริมาตร 
3 = มีกอนกรวดปานกลาง (gravelly) มีปริมาณกอนกรวด 15-35% โดยปริมาตร 
4 = มีกอนกรวดมาก (very gravelly) มีปริมาณกอนกรวด 35-60% โดยปริมาตร 
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ตารางที่ 8  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางเคมีของชุดดินจัดต้ัง 

ช่ือตาราง CHEMICAL_LAYER, CHEMICAL_TOP และ   CHEMICAL_SUB 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงคาคุณสมบัติทางเคมีของแตละช้ันดินสําหรับแตละหนวยดินตัวแทน 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
PROFCODE C, 25 รหัสโปรไฟลดิน 
LAYER_ID N, 2, 0 หมายเลขกํากับชั้นดิน 
LDEPTH C, 30 ความลึกของชั้นดินนับจากผิวดิน (cm) 
ULDEPTH N, 3, 0 ขีดจํากัดบนของความลึกของชั้นดิน (cm) 
LAB_NO C, 15 หมายเลขกํากับตัวอยางดิน 
PH_H2O N, 5, 1 pH ของดินวัดในสารละลายดินและน้ํา 
PH_KCL N, 5, 1 pH ของดินวัดในสารละลายดินและ KCl 
CACO3 N, 5, 1 ปริมาณแคลเซียมคารบอเนตในดิน (ppm) 
P_BRAY2 N, 6, 2 ปริมาณฟอสฟอรัส วิเคราะหโดยวิธี Bray II (mg/kg) 
K_NH4OAC N, 6, 2 ปริมาณโพแตสเซียมในดิน วิเคราะหโดยวิธีแอมโมเนียม    

อะซิเตท (mg/kg) 
C N, 6, 2 เปอรเซ็นตคารบอนในดิน (%) 
N N, 6, 2 เปอรเซ็นตไนโตรเจน (%) 
CAT_CA N, 6, 2 ปริมาณไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางเคมีของชุดดินจัดต้ัง 

โครงสรางฐานขอมูล (ตอ) 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

CAT_MG N, 6, 2 ปริมาณไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg) 
CAT_K N, 6, 2 ปริมาณไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg) 
CAT_NA N, 6, 2 ปริมาณไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg) 
TOT_CAT N, 6, 2 ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg) 
EXT_ACID N, 6, 2 ปริมาณกรดท่ีสกัดได (cmol/kg) 
TOT_ION N, 6, 2 ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg) 
CEC_SOIL N, 5, 1 ความจุไอออนบวกท่ีแลกเปล่ียนได (CEC ของดิน) 

(cmol/kg) 
CEC_CLAY N, 5, 1 ความจุไอออนบวกท่ีแลกเปล่ียนได (CEC 100 กรัมของ

อนุภาคดินเหนียว) (cmol/kg) 
BS_CAT N, 5, 1 ความอ่ิมตัวดวยดางของดิน (%) 
BS_SUM N, 5, 1 ความอ่ิมตัวดวยดางของดินท่ีคํานวนไดจากอัตราสวน

ระหวางปริมาณไอออนบวกตอปริมาณไอออนท้ังหมด (%) 
ECEC N, 6, 2 ผลรวมระหวางปริมาณไอออนรวมกับไอออนของ

อะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด 
EC_COND N, 6, 0 ความนําประจุไฟฟาของดิน (micromho/cm) ท่ี 25 ๐C 
ALKCL_EXT N, 6, 2 ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด (cmol/kg) 
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ตารางที่ 9  คําอธิบายฐานขอมูลชั้นสมรรถนะของดินท่ีใชในทางเกษตร 

ช่ือตาราง AGRICULTURE_USE  
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางขอมูลแสดงชั้นสมรรถนะของดินในการทําการเกษตร  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
SUIT_P C, 10 ชั้นสมรรถนะของดินสําหรับนาขาว 
SUIT_N C, 10 ชั้นสมรรถนะของดินสําหรับพืชไร 
SUIT_F C, 10 ชั้นสมรรถนะของดินสําหรับไมผล 
SUIT_L C, 10 ชั้นสมรรถนะของท่ีดินสําหรับทุงหญาเล้ียงสัตว 
LM_PAD C, 40 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับนาขาว 
LM_UPL C, 40 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับพืชไร 
LM_FRUI C, 40 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับไมผล 
LM_PAST C, 40 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับทุงหญาเล้ียงสัตว 
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ตารางที่ 10  คําอธิบายฐานขอมูลชั้นความเหมาะสมของดินท่ีใชในงานดานวิศวกรรม 

ช่ือตาราง ENGINEERING_USE 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางขอมูลแสดงชั้นสมรรถนะของดินในการทําการเกษตร  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

SOIL_SYM C, 40 สัญลักษณกํากับหนวยแผนท่ีดิน 
SUIT_TOP C, 25 ชั้นความเหมาะสมของการใชเปนวัสดุหนาดิน 
SUIT_SDGV C, 25 ชั้นความเหมาะสมของการใชเปนแหลงทรายและกรวดใน

การกอสราง 
SUIT_RFILL C, 25 ชั้นความเหมาะสมของการใชเปนดินถมหรือทําคันถนน 
SUIT_HWAY C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินเม่ือใชในการสรางเสนทางแนวถนน 
SUIT_EXCP C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินเม่ือใชในการขุดบอน้ํา 
SUIT_POND C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
SUIT_PEMBK C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินในการใชสรางเปนคันดินกั้นน้ํา 
SUIT_SPTNK C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินในการใชทําบอน้ําท้ิงหรือบอเกรอะ 
SUIT_LIND C, 25 ชั้นความเหมาะสมของดินเม่ือใชในการสรางโรงงาน             

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
SUIT_BUILD C, 50 ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับเปนฐานรากอาคารไมสูง 
SUIT_TRAFW C, 50 ชั้นความเหมาะสมของดินในการใชยานพาหนะเดินทางในฤดูฝน 
LM_TOP C, 50 ขอจํากัดของดินในการใชเปนวัสดุหนาดิน 
LM_SDGV C, 50 ขอจํากัดของดินเม่ือใชเปนแหลงทรายและกรวดในการกอสราง 
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ตารางที่ 10 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลชั้นความเหมาะสมของดินท่ีใชในงานดานวิศวกรรม 

โครงสรางฐานขอมูล (ตอ) 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

LM_RFILL C, 50 ขอจํากัดของดินเม่ือใชเปนดินถมหรือทําคันถนน 
LM_HWAY C, 50 ขอจํากัดของดินเม่ือใชในการสรางทาง 
LM_EXCP C, 50 ขอจํากัดของดินเม่ือใชในการขุดบอน้ํา 
LM_POND C, 50 ขอจํากัดของดินสําหรับการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
LM_PEMBK C, 50 ขอจํากัดของดินในการใชสรางเปนคันดินกั้นน้ํา 
LM_SPTNK C, 50 ขอจํากัดของดินในการใชทําบอน้ําท้ิงหรือบอเกรอะ 
LM_LIND C, 50 ขอจํากัดของดินเม่ือใชในการสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
LM_BUILD C, 50 ขอจํากัดของดินสําหรับเปนฐานรากอาคารไมสูง 
LM_TRAFW C, 50 ขอจํากัดของดินในการใชยานพาหนะเดินทางในฤดูฝน 

คําอธิบายบาง Item : 
ระดับความเหมาะสมของชุดดินเพื่อใชประโยชนทางดานวิศวกรรม สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

1. ระดับความเหมาะสมท่ีแบงเปน 4 ระดับ ไดแกระดับความเหมาะสมของการใชเปนแหลงหนาดิน, 
แหลงทรายกรวด, ดินถมหรือดินคันทาง และการใชเปนเสนทางแนวถนน คือ 

1 = เหมาะสมดี (good) 
2 = เหมาะสมปานกลาง (fair) 
3 = ไมเหมาะสม (poor) 
4 = ไมเหมาะสมอยางยิ่ง (very poor) 

2. ระดับความเหมาะสมท่ีแบงเปน 3 ระดับ ไดแกระดับความเหมาะสมของการใชทําบอขุดหรืออางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก คันกั้นน้ํา ระบบบอเกรอะ การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออาคารตํ่าๆ  และการ
ใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน คือ 
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ตารางที่ 10 (ตอ) คําอธิบายฐานขอมูลชั้นความเหมาะสมของดินท่ีใชในงานดานวิศวกรรม 

1 = เหมาะสมดี (good) 
2 = เหมาะสมปานกลาง (fair) 
3 = ไมเหมาะสม (poor) 

สัญลักษณขอจํากัดของดินที่ทําใหดินนั้นๆ มีระดับความเหมาะสมแตกตางกัน 
a ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน (subgrade properties) 
b ความหนาของวัสดุท่ีเหมาะสม (thickness of suitable material) 
c ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) 
d การระบายน้ําของดิน (drainage) 
f อันตรายจากน้ําทวมหรือน้ําแชขัง (flood hazard) 
g ปริมาณเศษหินท่ีมีขนาดใหญกวาทรายหยาบมาก (fragment coarser than very coarse 

sand, %) 
h ระดับน้ําใตดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 
j ปฏิกิริยาของดิน (reaction) 
k ความซึมน้ําของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 
l ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 
m ความลึกถึงชั้นท่ีมีการซาบซึมน้ํา (depth to permeable material) 
o การกัดกรอนของทอเหล็กท่ีไมเคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 
p การมีกอนหิน (stoniness) 
q ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 
r การมีหินโผล (rockiness) 
s เนื้อดิน (texture) 
t สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 
u การยืดตัวในขณะดินชื้น (moist consistence) 
x ความเค็มของดิน (salanity) 
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ตารางที่ 11  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติท้ังโปรไฟลของหนวยดินตามแผนท่ีดิน 

ช่ือตาราง PROFILE 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางอธิบายหนวยดินตามแผนท่ีดินพรอมสมบัติบางประการของดินท้ังโปรไฟล 
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวาง Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
PAR_MAT C, 80 วัตถุตนกําเนิดดิน 
FAMILY C, 100 วงศดิน 
SLOPE_CL C, 35 ชั้นมาตรฐานความลาดชัน 
DRAINAGE C, 25 ชั้นมาตรฐานการระบายน้ํา 
PERMCLASS C, 25 ชั้นการซาบซึมน้ําของผิวดิน 
RUNOFF C, 25 ชั้นมาตรฐานการไหลบา 
SOIL_DEP C, 20 ชวงความลึกของดินถึงชั้นหินพื้น  

คําอธิบายรหัสของบาง Item : ดูคําอธิบายรหัสในภาคผนวกตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 12  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางฟสิกสของดินบนและลางของดินตามแผนท่ีดิน 

ช่ือตาราง PHYSICAL_TOP และ  PHYSICAL_SUB 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงคาคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินบนและลางสําหรับแตละดิน   

ตามแผนท่ีดิน  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
FIELD_TXT C, 100 เนื้อดินเม่ือวิเคราะหในภาคสนาม 
TXT_COLOR C, 50 สีดิน 
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ตารางที่ 13  คําอธิบายฐานขอมูลสมบัติทางเคมีของดินบนและลางของดินตามแผนท่ีดิน 

ช่ือตาราง CHEMICAL_TOP และ CHEMICAL_SUB 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงคุณสมบัติทางเคมีของดินบนและลางตามแผนท่ีดิน  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
PH_H2O C, 20 ชวงคา pH ของดินวัดในสารละลายดินและน้ํา 
OM C, 20 ชั้นมาตรฐานปริมาณคารบอนอินทรีย 
CEC C, 20 ชั้นมาตรฐานความจุไอออนบวกท่ีแลกเปล่ียนได  
BASESAT C, 20 ชั้นมาตรฐานความอ่ิมตัวดวยดางของดิน  
P_AVAL C, 20 ชั้นมาตรฐานปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน  
K_AVAL C, 20 ชั้นมาตรฐานปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนในดิน  
NUTRI_STA C, 20 ระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

คําอธิบายรหัสของบาง Item :  
OM, CEC, BASESAT, P_AVAL, K_AVAL และ NUTRI_STA  ไดจากหลักเกณฑการประเมินระดับ

ความอุดมสมบูรณ ดังรายละเอียดในเอกสารวิชาการฉบับท่ี 453  คูมือการจําแนกความเหมาะสมของดิน
สําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(2542) 
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ตารางที่ 14  คําอธิบายฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินตามแผนท่ีดิน 

ช่ือตาราง SOIL_USE 
ประเภทตาราง ตารางขอมูลอรรถาธิบายประกอบ coverage ชุดดิน 
คําอธิบายตาราง ตารางแสดงขอจํากัดของดินและขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินตามแผนท่ีดิน  
แหลงขอมูล กองสํารวจและจําแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงสรางฐานขอมูล 

ชื่อ Item ความกวางของ Item คําอธิบาย Item 

MU_UNIT C, 40 หมายเลขหนวยแผนท่ีดินท่ีปรากฏบนแผนท่ีดิน 
LU_LIMIT C, 200 ขอจํากัดทางฟสิกสและเคมีของดินเม่ือนํามาใชประโยชน 
U_INTRO C, 125 ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน 

 


