
คู่มือการใช้งาน 
เว็บไซต์ แผนท่ีและสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

บทนํา 

การจัดทําเว็บไซต์แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ี
เป็นการนําข้อมูลแผนที่และสารสนเทศดิน ของกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน มารวบรวมและจัดทําไว้ให้
เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนทําการเกษตร รวมถึงการใช้และบริหารจัดการที่ดินได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีการใช้งาน 1. เริ่มต้นการใช้งานโดย การเลือกข้อความ “คลิกที่นี่ เพื่อเลือกพื้นที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล” 
ที่หน้าเว็บเพจหลัก ดังภาพ 



     2. คลิก เลือกพื้นที่ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล ทีส่นใจศกึษา  

ตัวอย่างเช่นเลือก ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ย่อขยายแผนที่ในกรอบด้านซ้ายมือด้วยลูกกลิ้งบนเมาส์ เพ่ือตรวจสอบหน่วยแผนที่ดินในบริเวณที่
สนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการย่อขยายจากเมาส์ได้ ให้เลือก คลิกที่น่ี...เพ่ือดูภาพขยายแผนที่ดิน 
 

 

  



5. คลิกเลือกหมายเลขกลุ่มชุดดินที่สนใจจะดูรายละเอียด ซึง่ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 
 
 
 

- ชุดดินในกลุม่ 
- ลักษณะเด่น 
- สมบัติของดิน 
- ความอุดมสมบูรณ์ 
- การใช้ประโยชน์ 
- ปัญหา 
- ความเหมาะสมด้านการเกษตร 
- ความเหมาะสมของดินเพ่ือใช้
ประโยชน์ด้านวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6. กรณีที่กลุ่มดินที่แสดงไว้บนแผนท่ีมีตัวอักษรประกอบเพิม่เติม เช่น 33gm, 20sa ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ใน
แถบหมายเลข 1 - 62 น้ัน ให้ท่านคลิกเลือกเข้าไปตามหมายเลขกลุ่มชุดดินก่อน จากน้ันจะมีช่องทาง
เลือกไปยังรายละเอียดที่ต้องการอีกคร้ังหน่ึง ดังภาพ 

 
 

เลือกดขู้อมลู 26gm ได้ท่ีน่ี 



5. สําหรับหนว่ยแผนท่ีที่แสดงสัญลักษณอ่ื์นๆ นอกเหนือไปจากหน่วยแผนที่ดินที่เป็นหน่วยดินเด่ียว 
ซึ่งแสดงเฉพาะหมายเลขกลุม่ชุดดินที่ 1 - 62 ยังมีหน่วยแผนที่อ่ืนๆ เช่น 16/17 (หน่วยสัมพันธ์) หรือ 35-38, 
35-RL (หน่วยเชิงซ้อน) หรือ 35&38 (หน่วยศักย์เสมอ) หรือ หน่วยเบ็ดเตล็ด ทีแ่สดงด้วยตัวอักษรต่างๆ เชน่ 
AP AQ BL หรือ S อีกด้วย ซึ่งในการอ่านคําอธิบายลักษณะและสมบัติดิน จะไม่มีแสดงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง 
จะต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มชุดดินทีเ่ก่ียวข้องทั้งหมด หรืออ่านคาํอธบิายหน่วยแผน
ที่ดินเพิ่มเติมด้านล่างนี้ เพ่ือประมวลผลว่าดินน้ันมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 

 หน่วยแผนท่ี หมายถึงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในขอบเขตของแผนที่ สําหรับหน่วยแผนที่ที่มีลักษณะเด่น
ของกลุ่ม ชุดดินเพียงชนิดเ ดียว  เราเ รียกหน่วยแผนที่ น้ัน ว่า  หน่วยแผนท่ีเ ด่ียว  (consociations) 
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยจําแนกดินเด่ียว (single soil taxon) และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous 
areas) แต่ถ้าหน่วยแผนที่ที่มีสมบัติดินที่เด่นของกลุ่มชุดดินหลายชนิดอยู่ในขอบเขตเดียวกัน เราเรียก 
หน่วยแผนที่น้ันว่า หน่วยปะปน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยสัมพันธ์ (associations) หน่วยเชิงซ้อน (complexes) 
และหน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated groups) 

ตารางที่ 1 คําอธิบายหน่วยแผนท่ีดิน 

หน่วยจําแนกดินเด่ียว 
(single soil taxon) 

หมายถึง หน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินใดกลุ่มชุดดินหนึ่ง
เป็นส่วนใหญ่ โดยจะแสดงไว้ด้วยหมายเลขเด่ียวๆ เช่น 12, 38 หรือ 
49 โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปริมาณเน้ือที่ของกลุ่มดินน้ันๆ  มากกว่า
ครึ่งหน่ึงของพ้ืนที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขต  

หน่วยสัมพันธ ์
(associations) 

เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือ
ดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) ซึ่งจะเกิดควบคู่กัน
เสมอ และมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพ้ืนที่ เช่น ดิน A พบอยู่บนที่
ดอนและดิน B พบอยู่ในที่ลุ่ม แต่เน่ืองจากข้อจํากัดในเรื่องของมาตรา
ส่วนแผนที่จึงไม่อาจแยกขอบเขตออกจากกันได้ โดยปกติจะกําหนดไว้
ที่มาตราส่วน 1:24,000 หรือมาตราส่วนเล็กกว่า การให้ช่ือหน่วยแผนที่
จะใช้ช่ือของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบ เป็นช่ือหน่วยแผนที่ โดยช่ือดิน
หรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีเน้ือที่มากจะเขียนนําหน้า หากเป็น สัญลักษณ์
จะใช้เครื่องหมาย  “ / ” คั่น และจะต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดิน
อ่ืนๆ ที่พบ ในขอบเขตน้ันๆ ด้วย เช่น A/B 60/40 หรือ 70/30 หรือ 
A/B/C 40/30/30 เป็นต้น 



หน่วยเชิงซ้อน 
(complexes) 

เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือ
ดินกับพ้ืนที่ เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เช่นเดียวกับหน่วย
สัมพันธ์ แม้ว่ามาตราส่วนของแผนที่จะใหญ่ขึ้น (1:24,000 หรือมาตรา
ส่วนใหญ่กว่า) ก็ยังไม่สามารถแยกขอบเขตของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด
เหล่าน้ันออกจากกันได้ อาจจะเน่ืองจากการเกิดของดินมีความซับซ้อน 
การให้ช่ือหน่วยแผนท่ีจะใช้ช่ือของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่พบ
เป็นช่ือของหน่วยแผนท่ี โดยดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีเน้ือที่มากจะ
เขียนนําหน้าและเรียงกันไปตามลําดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์ จะใช้
เครื่องหมาย “-” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบ
ด้วย เช่น A-B 60-40 หรือ 70-30 หรือ A-B-C  40-30-30 เป็นต้น 

หน่วยศักย์เสมอ 
(undifferentiated groups) 

เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตน้ันๆ มีดินต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ดิน
ทั้งหมดน้ันไม่มีความแตกต่างในด้านของการนําไปใช้ประโยชน์และการ
จัดการดิน จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน การ
ให้ช่ือหน่วยแผนที่ดินจะใช้ช่ือของดินทั้งหมด โดยดินที่พบที่มีเน้ือที่มาก
จะเขียนนําหน้าและเรียงกันไปตามลําดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์จะ
ใช้เครื่องหมาย “&” คั่น และแสดงสัดส่วนของดินที่พบด้วย เช่น A&B 
60&40 หรือ 70&30 หรือ A&B&C 40&30&30 เป็นต้น 

พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 
(miscellaneous areas) 
 

เป็นหน่วยของพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะหมายถึงพ้ืนที่ที่แทบจะไม่มีดิน
และมีพืชพรรณข้ึนเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีพืชพรรณเลย  อาจจะ
เน่ืองมาจากดินถูกกร่อนอย่างรุนแรง  สภาพดินไม่เหมาะสม  หรือเป็น
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ บางพ้ืนที่อาจนํามาใช้ปลูกพืชได้แต่ต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะพ้ืนที่ที่พบหรืออาจ
พบในประเทศไทยเท่าน้ัน (ดูเพ่ิมเติมตารางที่ 2) 
 

  



ตารางที่ 2 คําอธิบายหน่วยพื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 

สนามบิน 
(AP : airport) 

เป็นเขตพ้ืนที่ของสนามบิน ซึง่รวมถึงอาคาร สิ่งก่อสร้าง ลานจอด 
และทางขึ้นลงของเคร่ืองบิน 

พื้นทีเ่ลี้ยงสัตว์น้ํา 
(AQ : aquaculture area) 

เป็นพ้ืนที่เฉพาะที่ใช้เลี้ยงสัตว์นํ้า จะรวมถึงพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณชายฝั่ง
และกันเป็นเขตเพาะเลี้ยง และพ้ืนที่ที่ถูกดัดแปลงเป็นบ่อเพาะเลี้ยง 

เขตปศุสัตว์ 
(AF : animal farm) 

เป็นพ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และมีขอบเขต หรอืโรงเรือนที่ชัดเจน 
จะรวมถึงพ้ืนที่ทุ่งหญ้าที่กําหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่โรงเรือนถาวร
ใช้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือสุกร 

ที่ดินทุรกันดาร 
(BL : badland) 

หมายถึงที่ดินว่างเปล่าที่มีความสูงชันปานกลาง ถึงสูงชันมาก  
ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าลึกมากมาย และทางนํ้าเหล่าน้ีจะแห้ง 
ในฤดูแล้ง โดยปกติจะไม่มีก้อนหิน 

หาด  
(B : beaches) 

เป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นทราย กรวด หรือหินมนเล็กซึ่งถูกคลื่นซัดซ้ํา 
พ้ืนที่บางส่วนอาจจมอยู่ใต้นํ้าระหว่างที่นํ้าทะเลข้ึน หรือมีพายุ 

สุสาน  
(CEM : cemetery) 

เป็นพ้ืนที่ของสุสานที่มีบริเวณกว้างและขอบเขตชัดเจน 

ที่ดินเต็มไปด้วยกองหิน
(D : dumps) 

โดยทั่วไปจะหมายถึง พ้ืนที่บริเวณเหมืองแร่ ซึ่งอาจจะมีลกัษณะ
ราบเรียบหรือไม่สม่ําเสมอและมีกองเศษหิน กากแร่ และหลุมบ่อ  
จากการทําเหมือง มักจะพบปะปนกับบ่อขุด (pit) บางครั้งอาจให้
หน่วยแผนที่เป็น Dumps-Pit complex 

สันทราย  
(DL : dune land) 

ประกอบด้วยสันทรายและร่องที่เกิดจากการพัดพาของลม 

ผาชนั  
(ES : escarpment) 

เป็นบริเวณพ้ืนที่ภูเขาด้านที่มีหน้าผาสูงชัน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินพ้ืนแข็ง 

ที่ดินร่องลึก  
(GL : gullied land) 

เป็นพ้ืนที่ที่ถูกกร่อนเป็นร่องขนาดใหญ่และลึก หากพบเป็นบริเวณ
เล็กๆ อาจใช้เครื่องหมาย “~~~” แสดงในแผนที ่

ที่ดินเต็มไปด้วยน้ํามัน 
(OL : oil waste land) 

เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยของเสียที่เป็นนํ้ามัน ได้แก่ บริเวณที่ทิ้ง
นํ้ามันเคร่ืองที่ใช้แล้ว 

บ่อ  
(P : pits) 

หมายถึงบ่อเปิดที่เกิดจากการขุดเอาวัสดุดินไป และหลงเหลือแต่หิน
และวัสดุอ่ืนๆ ได้แก่ หลมุจากการทําเหมือง (Pits, mine) บ่อกรวด
(Pits, gravel) ถ้าเป็นหลุมที่ขดุเพ่ือเอาหินไปใช้ประโยชน์ จะใช้ 
“Quarry” ควบคู่ไปด้วย เช่น Pits, quarry (บ่อหิน) 

ที่ดินหินพืน้โผล่  
(RC : rock outcrop) 

เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยพ้ืนหินโผล่ จะครอบคลุมเน้ือที่มากกว่า 
ร้อยละ 90 ในขอบเขตน้ันๆ และควรระบุชนิดของหินด้วย 



ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
(RL : rubble land) 

เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยหินมนเล็ก ก้อนหิน และหินมนใหญ่  
โดยปกติจะพบบริเวณเชิงเขา 

ที่ดินเหมืองแรร่้าง 
(AML : abandoned mine land) 

เป็นบริเวณเหมืองแร่เก่า ซึ่งเต็มไปด้วยกองหิน กรวด ทราย  
คล้าย Dumps 

ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
(M : marsh)   

บริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่า การระบายนํ้าเลว มีนํ้าทว่มขังเป็นครั้งคราว  
โดยธรรมชาติมีหญ้า กก อ้อ และพืชต่างๆ ขึ้นปกคลุม เมือ่มีการ
ระบายนํ้าออกจะใช้ปลูกพืชได้ 

ที่ดินดัดแปลง 
(ML : made land) 

เป็นดินที่ถูกดัดแปลงโดยการกระทําของมนุษย์ จนลักษณะตาม
ธรรมชาติของดินเดิมหมดไป และไม่อาจจําแนกตามระบบได้ มักจะใช้
ในกรณีทีม่ีการขุด ปาด หรือถมพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างต่างๆ เช่น  
สร้างอาคาร ถนน หรือเส้นทางต่างๆ 

ที่ลุ่มน้าํขัง 
(S : swamp) 

บริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่ามีนํ้าขังตลอดเวลา แม้ในหน้าแล้งระดับนํ้าก็ยังอยู่
เหนือผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นปกคลมุส่วนใหญ่เป็นพวกกก 
และมีไม้เน้ือแข็งบ้าง 

นาเกลือ 
(SF : salt farm) 

เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ทาํนาเกลือ รวมถึงอาคาร และบ่อ 

พื้นทีชุ่มชน 
(U : urban) 

เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน รวมถึงอาคารและสํานักงาน 

พื้นทีน่้ํา 
(W : water) 

เป็นบริเวณที่มีแต่นํ้า จะรวมถึงพ้ืนที่หนอง บึง อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้า 
สระน้ํา ชะวากทะเล บ่อขุดต่างๆ ที่เต็มไปด้วยนํ้า สําหรับแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ๆ อาจรวมพ้ืนที่ของแม่นํ้า ลําห้วย และคลองไปด้วย 
หากสามารถเขยีนขอบเขตได้ สําหรับขอบเขตของนํ้าจะถือเอาระดับ
ที่นํ้าขึ้นสูงสุดเป็นเกณฑ์ 

 

หมายเหตุ ปริมาณนํ้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้  หมายถึงผลต่างของความช้ืนความจุสนามมีค่าพลังงาน  
-33 กิโลพาสคาล และความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวรมีค่าพลังงาน -1500 กิโลพาสคาล 
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