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ชื่อผลงาน :       ………………………………………………………………………………………………..……………......... 

………………………………………………………………………………………………..……………....................................... 

ชื่อส่วนราชการ :  ……………………………………………………………………......………………………………………... 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ีตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 
ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…......................................………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   รางวัลการพัฒนาการบรกิารท่ีเป็นเลศิ 

 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคดิ เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
  เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว  
  เป็นผลงานที่มกีารพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล 
   เป็นผลงานที่มลีักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  
  (e-Service) 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ 
  ให้บริการเชิงรุก 
  เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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แบบฟอร์มที่ 3    

แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอร์มบทสรุปสาระสาํคญัของผลงานที่เสนอขอรบัรางวัล (Executive Summary) 

 
ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………... 
ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….... 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน :     ………………………………………………………………………………………………………………….... 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 การสํารวจดิน (soil survey) คือการใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือ แจกแจง ให้คําจํากัดความ และจําแนกชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณใดบริเวณหน่ึงและ
แบ่งขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกต่างกันออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเด่ียว หรือหน่วยผสมบนแผน
ที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการสํารวจ เพ่ือวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ และการ
สํารวจดินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยแผนที่ดิน และรายงานการสํารวจดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
ลักษณะของดิน และการแปลความหมายหน่วยพ้ืนที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ดิน 
 ประเทศไทยได้ดําเนินการด้านการสํารวจจําแนกดินมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ. 
2478) โดยมี ดร. โรเบิร์ต แอล เพนเดิลตัน (Dr. R.L. Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดิน (soil scientist) 
ชาวอเมริกันเป็นผู้บุกเบิก ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของ กระทรวงเกษตราธิการในขณะน้ัน โดยมี
นักวิชาการฝ่ายไทย คือ ดร. สาโรช มนตระกูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน (Dr. F.R. 
Moormann) ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ได้เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญการสํารวจดิน ได้ปฏิบัติงานสํารวจดินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ศึกษาและปรับปรุงการจําแนกดินของประเทศไทย โดยอาศัยแผนที่ดินที่ ดร. เพนเดิลตัน 
จัดทําไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2506 ได้จัดต้ังกรมพัฒนาที่ดินขึ้น สังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ ในช่วงเวลาน้ีเองงานสํารวจและจําแนกประเภทที่ดินและงานสํารวจและวิเคราะห์ดิน ถือเป็นงาน
สําคัญระดับชาติที่ต้องรีบดําเนินการ เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลดิน สําหรับนํามาใช้วางแผนการพัฒนาประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2510 นักวิชาการทางดินของประเทศไทยได้เริ่มนําระบบการจําแนกใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ที่เรียกว่า ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) เข้ามาใช้ในระบบการสํารวจและ
จําแนกดินของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนให้แก่ ศูนย์วิจัย
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองสํารวจจําแนก
ดิน เป็นผู้ริเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินโดยนําเอกสารแผนที่ดินเข้าสู่ข้อมูลดินในรูปดิจิตอลด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบข้อมูล
ดินและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เป็นรายจังหวัด โดยให้บริการข้อมูลดินและที่ดินครบทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นผลงานอันดับแรกทางด้านสารสนเทศ (Information technology) ที่ทําให้กรม
พัฒนาที่ดิน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน 
 ผลงานด้านการสํารวจทรัพยากรดินในรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2506-พ.ศ.2556) มีผลงานการสํารวจจําแนก
ดินในรูปของแผนที่และรายงานการสํารวจดิน จํานวน 999 ฉบับ เอกสารวิชาการ จํานวน 559 ฉบับ รวม

แผนท่ีและสารสนเทศดินเพือ่การใช้และบริหารจัดการทีดิ่นใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 
(Soil maps and information for the use and management of land to achieve maximum benefit)

กองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ
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ทั้งหมด 1,558 ฉบับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) และในปัจจุบันได้จัดทําแผนที่ในรูปดิจิตอลสําหรับเผยแพร่แก่
ผู้สนใจไปประกอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ปัญหาของการนําข้อมูลผลการสํารวจดินไปใช้ พบว่ามีการสํารวจหลายโครงการและหลายมาตราส่วน 
ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และงานโครงการต่างๆ ข้อมูลแผนที่ และรายงานจึงกระจัดกระจายอยู่ตามโครงการ
ต่างๆ ปริมาณข้อมูลมีจํานวนมาก และให้ความสําคัญกับแผนที่ขอบเขตของดิน คําอธิบายหน่วยแผนที่ดิน ซึ่ง
เป็นศัพท์เทคนิค ผู้นําไปใช้งานนอกสาขาน้ีอาจจะเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะแผนท่ีอยู่ในรูปดิจิตอลต้องใช้
โปรแกรมเฉพาะด้านในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
2. แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
 ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จําเป็นจะต้องขอรับบริการข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมพัฒนา
ที่ดิน ในส่วนกลางขอรับบริการได้ที่สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ส่วนภูมิภาคขอรับริการได้ที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตต่างๆ จํานวน 12 เขต หรือขอรับริการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไทย การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องอ่านแผนที่ประกอบด้วยรายงานการสํารวจดิน ซึ่งข้อมูลมีปริมาณมาก 
ในกรณีที่แผนที่อยู่ในรูปดิจิตอลจําเป็นต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ขอรับบริการที่ไม่มีโปรแกรมเปิด
อ่านแผนที่จะไม่สามารถศึกษาหรือนําแผนที่ไปวิเคราะห์ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบริการ และแนวทางแก้ปัญหารูปแบบใหม่ เพ่ืออํานวย
ความสะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแก่ผู้ขอรับบริการ โดยได้คิดและพัฒนาเพ่ือจัดทํา
ฐานข้อมูลสําเร็จรูปขึ้นมาชุดหน่ึงเรียกว่า แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมแผนที่กลุ่มชุดดินรวม 62 กลุ่ม ทั้งประเทศไว้ด้วยกัน นอกจาก
แผนที่กลุ่มชุดดินแล้วยังสามารถสืบค้นข้อมูลลักษณะและสมบัติของดิน แนวทางการจัดการสําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจเบ้ืองต้นของแต่ละกลุ่มชุดดิน และได้แปลผลข้อมูลเพ่ือหาความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินต่างๆ 
สําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง 
ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน และสําหรับใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรม จํานวน 11 กิจกรรม ได้แก่ การใช้
เป็นวัสดุหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง เส้นทางแนวถนน บ่อขุด อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก 
คันก้ันนํ้า ระบบบ่อเกรอะ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาการตํ่าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน และ
ได้นําข้อมูลความเหมาะสมดังกล่าวมาจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) สําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 แผน
ที่ และแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 แผนที่ และได้รวบรวม
ข้อมูลดินด้านเคมี กายภาพ และกลศาสตร์ของดินไว้ในฐานข้อมูลชุดน้ีด้วย ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดของ
ข้อมูลต่างๆ ได้ถึงระดับตําบลทุกตําบลทั่วประเทศไทย ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นฐานข้อมูลสําเร็จรูป
ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถเปิดได้ด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการสามารถนําไปใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
3. สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 
 สามารถนําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรียกว่า แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสืบค้นข้อมูลลักษณะและสมบัติของดิน แนวทางการจัดการสําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจเบ้ืองต้น ความเหมาะสมของดินด้านการเกษตร ด้านวิศวกรรม สมบัติทางเคมี กายภาพของดิน และ
กลศาสตร์ของดิน ไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 เกษตรกรสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยสามารถกําหนดพื้นที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสามารถปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสมของดิน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

4.2 วิศวกรสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะวิศวกรรมการเกษตรหรือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนการต้ังถิ่นฐานและการวางผังเมือง 
เช่น ความเหมาะสมของดินสําหรับการใช้วัสดุหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง เส้นทาง
แนวถนน ทําบ่อขุดหรือสร้างสระนํ้าในไร่นา การใช้เป็นพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก การใช้สร้างคันก้ันนํ้า การใช้
ทําระบบบ่อเกรอะ การใช้สร้างอาคารต่ําๆ การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการใช้ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 
 4.3 หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการ
วางแผนด้านวิศวกรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 สามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการให้นํ้าชลประทานในพ้ืนที่การเกษตรฤดูแล้ง 
4.5 สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรม 

และเกษตรกรรม 
4.6 สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง และแก่ผู้สนใจทั่วไป 
4.7 ในเชิงปริมาณเป็นการศึกษาลักษณะ และสมบัติของดินจํานวน 62 กลุ่มชุดดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน

การจัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 กิจกรรม สําหรับ
พืชเศรษฐกิจ จํานวน 6 ชนิดพืช และนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับใช้ประโยชน์
ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จํานวน 11 แผนที่ และแผนท่ีความเหมาะสมของ
ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 แผนที่ และในเชิงคุณภาพได้นําข้อมูลลักษณะและสมบัติของดิน 
แนวทางการจัดการดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเบ้ืองต้น ความเหมาะสมของดินสําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรม
และสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และแผนที่มาจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรื่อง แผนที่และสารสนเทศดิน
เพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ว สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรม และสําหรับการเกษตรเพ่ือให้มีการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของดิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร และเกิด
การประหยัดงบประมาณในการศึกษาหาข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
5. จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความสําเร็จ 

 5.1 เป็นฐานข้อมูลสําเร็จรูป ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน จํานวน 62 กลุ่มชุดดิน ทั้งประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดข้อมูลลักษณะและสมบัติของดิน แนวทางการจัดการดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
เบ้ืองต้น ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของดินสําหรับงานด้านวิศวกรรม 
ลักษณะและสมบัติของดินด้านเคมี กายภาพ และกลศาสตร์ของดิน ทําให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ลักษณะและสมบัติของดิน ทําให้เกิดความประหยัด เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ และสร้าง
ความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นกับหมอดินหรือเกษตรกรทั่วไป 

 5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ให้รายละเอียดข้อมูลถึงระดับตําบล ทุกตําบลท่ัว
ประเทศไทย 

5.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน องค์ความรู้ 
ความถูกต้องของฐานข้อมูล และการยอมรับของหมอดิน เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
การสํารวจดิน (soil survey) คือการใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ มา

ประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือ แจกแจง ให้คําจํากัดความ และจําแนกชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณใดบริเวณหน่ึงและ
แบ่งขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกต่างกันออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมบนแผน
ที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการสํารวจ เพ่ือวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ และการ
สํารวจดินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยแผนที่ดิน และรายงานการสํารวจดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
ลักษณะของดิน และการแปลความหมายหน่วยพ้ืนที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ดิน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัย
หลักวิชาการหลายแขนงทั้งทางด้านปฐพีวิทยา (soil science) ธรณีวิทยา (geology) และทางด้านภูมิศาสตร์ 
(geography) ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) อุตุนิยมวิทยา (climatology) ตลอดจนวิชาที่เก่ียวข้อง
กับป่าไม้ เกษตรศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงลักษณะและ
คุณสมบัติที่สําคัญของดิน กําเนิดของดิน และการจําแนกดิน หลักในการสํารวจดินประกอบด้วย 4 ประการ
ด้วยกันคือ การตรวจสอบดินในสนาม คือการที่นักสํารวจดินออกสํารวจตรวจลักษณะสําคัญของดินในสนาม 
เพ่ือหาขอบเขตของดินชนิดต่างๆ และเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ รวมถึงการทําแผนที่ดินจากแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้
ในการสํารวจ การทําคําอธิบายหน้าตัดดิน และการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ โดยยึดถือตามวิธีการท่ีเป็นมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ทั้งคุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และการวิเคราะห์ทางจุลสัณฐาน การทําแผนที่ดิน เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งข้อมูลจาก
ภาคสนาม ขอบเขตของชนิดดิน และผลการวิเคราะห์ดิน และการทํารายงานสํารวจดิน เป็นการประมวลข้อมูล
และข้อสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจดินในท้องที่หน่ึงๆ ออกมาเป็นรูปเล่ม ตามหัวข้อที่กําหนดไว้ 
 ประเทศไทยได้ดําเนินการด้านการสํารวจจําแนกดินมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ. 
2478) โดยมี ดร. โรเบิร์ต แอล เพนเดิลตัน (Dr. R.L. Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดิน (soil scientist) 
ชาวอเมริกันเป็นผู้บุกเบิก ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของ กระทรวงเกษตราธิการในขณะน้ัน โดยมี
นักวิชาการฝ่ายไทย คือ ดร. สาโรช มนตระกูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน (Dr. F.R. 
Moormann) ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ได้เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญการสํารวจดิน ได้ปฏิบัติงานสํารวจดินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ศึกษาและปรับปรุงการจําแนกดินของประเทศไทย โดยอาศัยแผนที่ดินที่ ดร. เพนเดิลตัน 
จัดทําไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2506 ได้จัดต้ังกรมพัฒนาที่ดินขึ้น สังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ ในช่วงเวลาน้ีเองงานสํารวจและจําแนกประเภทที่ดินและงานสํารวจและวิเคราะห์ดิน ถือเป็นงาน
สําคัญระดับชาติที่ต้องรีบดําเนินการ เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลดิน สําหรับนํามาใช้วางแผนการพัฒนาประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2510 นักวิชาการทางดินของประเทศไทยได้เริ่มนําระบบการจําแนกใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ที่เรียกว่า ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) เข้ามาใช้ในระบบการสํารวจและ
จําแนกดินของประเทศไทย ในช่วงน้ีงานสํารวจดินดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ การสํารวจดินแบบมี
วัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือให้ทราบชนิดและสมบัติของดินในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของประเทศ และการ
สํารวจดินแบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือใช้ประโยชน์ระดับโครงการ ในปี พ.ศ. 2539 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสรร
งบประมาณบางส่วนให้แก่ ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองสํารวจจําแนกดิน เป็นผู้ริเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินโดยนําเอกสารแผน
ที่ดินเข้าสู่ข้อมูลดินในรูปดิจิตอลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic information 
system: GIS) ซึ่งต่อมาได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคเอกชน จัดทําเป็น CD-ROM โปรแกรมฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลดินและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เป็นรายจังหวัด โดยให้บริการข้อมูลดิน
และที่ดินครบทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นผลงานอันดับแรกทางด้านสารสนเทศ (Information 
technology) ที่ทําให้กรมพัฒนาที่ดิน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน 
 ผลงานด้านการสํารวจทรัพยากรดินในรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2506-พ.ศ.2556) มีผลงานการสํารวจจําแนก
ดินในรูปของแผนที่และรายงานการสํารวจดิน จํานวน 999 ฉบับ เอกสารวิชาการ จํานวน 559 ฉบับ รวม
ทั้งหมด 1,558 ฉบับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) และในปัจจุบันได้จัดทําแผนที่ในรูปดิจิตอลสําหรับเผยแพร่แก่
ผู้สนใจไปประกอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ปัญหาของการนําข้อมูลผลการสํารวจดินไปใช้ พบว่ามีการสํารวจหลายโครงการและหลายมาตราส่วน 
ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และงานโครงการต่างๆ ข้อมูลแผนที่ และรายงานจึงกระจัดกระจายอยู่ตามโครงการ
ต่างๆ ปริมาณข้อมูลมีจํานวนมาก และให้ความสําคัญกับแผนที่ขอบเขตของดิน คําอธิบายหน่วยแผนที่ดิน ซึ่ง
เป็นศัพท์เทคนิค ผู้นําไปใช้งานนอกสาขาน้ีอาจจะเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะแผนท่ีอยู่ในรูปดิจิตอลต้องใช้
โปรแกรมเฉพาะด้านในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 
 
 

      
   

   
           

แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 
 
 
 
 
 

วางแผน/รวบรวม

สํารวจดินในสนาม 

วิเคราะห์ดิน ทําแผนท่ีดิน 

ทํารายงาน 
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2. ผู้นาํเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนนิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของโครงการ  
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทําการสํารวจดินหลายโครงการและหลาย

มาตราส่วน ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และงานโครงการต่างๆ ข้อมูลแผนที่ และรายงานจึงกระจัดกระจายอยู่
ตามโครงการต่างๆ ปริมาณข้อมูลมีจํานวนมาก คําอธิบายเป็นศัพท์เทคนิคผู้ใช้งานนอกสาขาน้ีอาจจะเข้าใจได้
ยาก โดยเฉพาะแผนที่อยู่ในรูปดิจิตอลต้องใช้โปรแกรมเฉพาะด้านในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในปัจจุบันได้จัดทําแผนที่กลุ่มชุดดินในรูปเอกสารและในรูปดิจิตอลรายจังหวัดทั้ง
ประเทศ มีทั้งหมด 62 กลุ่ม และได้พิมพ์เผยแพร่ให้ส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปนําไปใช้แล้ว ซึ่งเป็นแผนที่ที่ได้รวบรวมข้อมูลชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติตลอดจนการใช้ประโยชน์
ใกล้เคียงกันเข้าไว้เป็นกลุ่มชุดดินเดียวกันเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนําไปใช้ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

2.1 แนวทางการแก้ปัญหา 
การดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาโดยนําข้อมูลการสํารวจดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์

ของงานแต่ละด้าน จึงได้จัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปขึ้นมาชุดหน่ึงเรียกว่า แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้
และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ขอรับบริการ 

2.2 ผู้ดําเนินการ 
คณะทํางานการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินรายตําบล และนายสมปอง  นิลพันธ์ ตําแหน่ง 
ผู้เช่ียวชาญด้าน 

วินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน 
 2.3 ที่ปรึกษาโครงการ 
  ดร.พิสุทธ์ิ  วิจารสรณ์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
  นายอภิชาติ  จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  นายศรจิต  ศรีณรงค์  ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

2.4 ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ได้แก่ เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ องค์กร

เอกชน ภาคเอกชน เป็นต้น 
 
3. ผลงานท่ีเปน็ความคิดรเิริม่ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 ผลงานการสํารวจและจําแนกดินประกอบด้วยแผนที่ดิน รายงานการสํารวจดิน อยู่ในรูปของเอกสาร 
และอยู่ในรูปของดิจิตอล ซึ่งได้ดําเนินการในระดับอําเภอ จังหวัด และโครงการต่างๆ หลายมาตราส่วนขึ้นอยู่
กับเป้าหมายในการนําไปใช้ประโยชน์ 
 ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จําเป็นจะต้องขอรับบริการข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมพัฒนา
ที่ดิน ในส่วนกลางขอรับบริการได้ที่สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ส่วนภูมิภาคขอรับริการได้ที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตต่างๆ จํานวน 12 เขต หรือขอรับริการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไทย การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องอ่านแผนที่ประกอบด้วยรายงานการสํารวจดิน ซึ่งข้อมูลมีปริมาณมาก 
ในกรณีที่แผนที่อยู่ในรูปดิจิตอลจําเป็นต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ขอรับบริการที่ไม่มีโปรแกรมเปิด
อ่านแผนที่จะไม่สามารถศึกษาหรือนําแผนที่ไปวิเคราะห์ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  
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จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบริการ และแนวทางแก้ปัญหารูปแบบใหม่ เพ่ืออํานวยความ
สะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแก่ผู้ขอรับบริการ โดยได้คิดและพัฒนาเพ่ือจัดทําฐานข้อมูล
สําเร็จรูปขึ้นมาชุดหน่ึงเรียกว่า แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมแผนที่กลุ่มชุดดินรวม 62 กลุ่ม ทั้งประเทศไว้ด้วยกัน นอกจากแผนที่กลุ่ม
ชุดดิน ข้อมูลลักษณะและสมบัติของดินแล้วยังได้แปลผลข้อมูลเพ่ือหาความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินต่างๆ 
สําหรับใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรม จํานวน 11 กิจกรรม และความเหมาะสมด้านการเกษตร ได้แก่ ความ
เหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 6 ชนิดพืช และได้นําข้อมูลความเหมาะสมดังกล่าวมา
จัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS) สําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 แผนที่ และแผนที่ความเหมาะสมของดิน
สําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 แผนที่ และได้รวบรวมข้อมูลดินด้านเคมี กายภาพ และ
กลศาสตร์ของดินไว้ในฐานข้อมูลชุดน้ีด้วย ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ได้ถึงระดับตําบลทุก
ตําบลท่ัวประเทศไทย ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นฐานข้อมูลสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นให้สามารถเปิดได้ด้วย
คอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการสามารถนําไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนผงัการปฏิบัติงานใหม่ 

 

 

 

จัดทําฐานขอ้มูลสําเร็จรปู 
(Database) 

ทําแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
(Thematic Maps) 

การเผยแพรผ่ลงาน 
(Published works) 

ข้อมูล (Data) 

แปลผลข้อมูล 
(Soil Interpretation)

จัดทําฐานขอ้มูลดิน 
(Soil Database)
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4. กลยุทธ์ทีน่าํมาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
 4.1 วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 
 จัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรื่อง แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 4.2 วิธีการนํากลยุทธ์ไปใช้ และแผนการปฏิบัติการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
  4.2.1 วางแผน และรวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรื่อง แผนที่และ
สารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.2.2 จัดต้ังคณะทํางานของหน่วยงาน โดยการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน ภายในกอง
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
  4.2.3 การดําเนินงาน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน โดยการประชุมและดําเนินการปฏิบัติงาน รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  4.2.4 เผยแพร่ผลงานบน Web Site 
 
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 5.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรส่วนกลาง ได้แก่ บุคลากรของกลุ่มงานต่างๆ ในกองสํารวจ
ดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กลุ่มมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน 
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรดิน และกลุ่มพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรดิน เพ่ือจัดเตรียมและ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับจัดช้ันความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรม 
และด้านการเกษตรคือความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และนําช้ันความเหมาะสม
ของดินมาจัดทําแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่ แผนที่ความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรม 
จํานวน 11 แผนที่ แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 แผนที่ และ
ข้อมูลดินด้านเคมี กายภาพ และกลศาสตร์ของดิน แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และ
สารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.2 งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 

5.3 อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอร์ฟแวร์ แผ่น CD บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ 
กระดาษ เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 

5.4 ด้านบริหารจัดการ ดําเนินการบริหารจัดการโดยคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลดินระดับตําบล กอง
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โดยวางแผน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเร่ือง 
แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเผยแพร่ผลงานบน Web 
Site โดยมีเป้าหมายผู้รับบริการเป็นหมอดินอาสาหรือเกษตรกร วิศวกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา 
และผู้สนใจอ่ืนๆ ใช้เป็นข้อมูลในการนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
 6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา 

การดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาให้มีการนําข้อมูลการสํารวจดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของงานแต่ละด้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้จัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูป
เรื่อง แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีขั้นตอนต่างๆ 
สรุปได้ดังน้ี 

6.1.1 วางแผนการดําเนินงาน 
 6.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินและเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 

ลักษณะและสมบัติของดินเพ่ือจัดช้ันความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินตามหน่วยแผนที่สําหรับการใช้ประโยชน์
ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 กิจกรรม ได้แก่ การใช้เป็นวัสดุหน้าดิน การใช้เป็นแหล่งทรายและ
กรวด การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน การใช้ทําบ่อขุดหรือสระนํ้าในไร่นา การใช้
เป็นพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก การใช้สร้างคันก้ันนํ้า การใช้ทําระบบบ่อเกรอะ การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก การใช้สร้างอาคารตํ่าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน โดยอาศัยหลักเกณฑ์จาก Soil 
Interpretation Handbook for Thailand (FAO and DLD, 1973) และ Soils of the Waterhen Areas 
(Fraser  et al., 1985) ศึกษาร่วมกับแผนที่ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงเลข คือแผนที่กลุ่มชุดดินจากฐานข้อมูลของ
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 

 6.1.3 จัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาศัย
หลักเกณฑ์จาก คู่มือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและ
จําแนกดิน, 2543) โดยทําการปรับปรุงช้ันความเหมาะสมของดินจาก 5 ช้ัน คือ เหมาะสมดีมาก เหมาะสมดี 
เหมาะสมปานกลาง ไม่ค่อยเหมาะสม และไม่เหมาะสม เป็น 3 ช้ัน คือ เหมาะสม ไม่ค่อยเหมาะสม และไม่
เหมาะสม สําหรับ 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน เพ่ือความสะดวกในการจัดทําฐานข้อมูลและแผนที่ 

 6.1.4 จัดทําแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System: 
GIS) ได้แก่ แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 แผนท่ี 
และแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 3 แผนที่ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ 
ดังน้ีคือ 
  1) สร้างฐานข้อมูลความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินตามหน่วยแผนที่ สําหรับการใช้ประโยชน์
ด้านวิศวกรรมในประเทศไทยจํานวน 11 กิจกรรม และความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย จํานวน 3 กลุ่มพืช 

  2) ทําการซ้อนทับ (Overlay) แผนที่กลุ่มชุดดินกับแผนที่ขอบเขตการปกครอง 

  3) ทําการเช่ือมโยงตาราง (Join table) ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินตามหน่วยแผนท่ี 
สําหรับการใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 กิจกรรม และความเหมาะสมของดินสําหรับ
พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 ชนิดพืช กับแผนที่กลุ่มชุดดินที่ปรับปรุงใหม่โดยสํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 
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  4) จัดทําแผนที่ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินสําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศ
ไทย จํานวน 11 แผนที่ และแผนที่ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 
6 แผนที่ 

 6.1.5 จัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรื่อง แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการ
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนําผลการจัดช้ันความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรมในประเทศไทยรวม 11 
กิจกรรม และความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จํานวน 6 ชนิดพืช มาพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลประยุกต์ใช้งาน โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่จากโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช (สํานักสํารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) และภาพแผนที่ออร์โธสี และทําการนําเข้าและเช่ือมโยงข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver 
 6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 

 6.2.1 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินรายตําบล กองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน  

 6.2.2 วางแผนการปฏิบัติงานโดยกําหนดผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง เช่นแผนที่กลุ่มชุดดิน รายงานการสํารวจดิน ภาพออร์โธสี คู่มือการจัดช้ันความเหมาะสมของดิน
ด้านวิศวกรรมและความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ การจัดทําแผนที่ การจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และ
สารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  6.2.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของดินด้าน
วิศวกรรม 
  6.2.4 จัดทําแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ความเหมาะสมของดิน
สําหรับพืชเศรษฐกิจ จํานวน 6 แผนที่ และความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรม จํานวน 11 แผนที่ 
  6.2.5 การจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยนําข้อมูลทั้งหมดมานําเข้าและสร้างความเช่ือมโยงด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
  6.2.6 การเผยแพร่ข้อมูล โดยประสานงานเพ่ือนําฐานข้อมูลขึ้นสู่ Web Site ของกรมพัฒนา
ที่ดิน เผยแพร่แก่เกษตรกร และผู้สนใจอ่ืนๆ ต่อไป 
 6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
  จํานวนผู้ขอรับบริการ 
 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
 7.1 ความถูกต้องของข้อมูลแผนที่ ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนของแผนที่ ในการสํารวจดินในสนามความ
ถูกต้องของข้อมูลขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่าน้ี คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักสํารวจดิน ความ
ทันสมัยของแผนที่ฐานสําหรับใช้ประกอบการสํารวจดินในสนาม เช่น ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพจากดาวเทียม 
แผนที่สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศและเส้นทางคมนาคมในการเข้าถึงจุดกําหนดเก็บข้อมูลการสํารวจ
ดิน เป็นต้น  
 7.2 การแปลผลข้อมูล ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้แปลผลข้อมูล 
 7.3 การยอมรับของผู้ขอรับบริการ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการติดต่อประสานงาน การทํา
ความเข้าใจกับหมอดินและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือช้ีให้เห็นประโยชน์จากการนําข้อมูลไปใช้ปฏิบัติจริง 
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 7.4 งบประมาณ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานจะ
เป็นไปตามเวลา ปริมาณงาน และคุณภาพของผลงาน 

 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

8.1 เกษตรกรสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถกําหนดพื้นที่ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสามารถปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสมของดิน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

8.2 วิศวกรสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะวิศวกรรมการเกษตรหรือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนการต้ังถิ่นฐานและการวางผังเมือง 
เช่น ความเหมาะสมของดินสําหรับการใช้วัสดุหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง เส้นทาง
แนวถนน ทําบ่อขุดหรือสร้างสระนํ้าในไร่นา การใช้เป็นพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก การใช้สร้างคันก้ันนํ้า การใช้
ทําระบบบ่อเกรอะ การใช้สร้างอาคารต่ําๆ การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการใช้ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 
 8.3 หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการ
วางแผนด้านวิศวกรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4 สามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการให้นํ้าชลประทานในพ้ืนที่การเกษตรฤดูแล้ง 
8.5 สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรม 

และเกษตรกรรม 
8.6 สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง และแก่ผู้สนใจทั่วไป 
8.7 ในเชิงปริมาณเป็นการศึกษาลักษณะ และสมบัติของดินจํานวน 62 กลุ่มชุดดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูล

ในการจัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย จํานวน 11 กิจกรรม 
สําหรับพืชเศรษฐกิจ จํานวน 6 ชนิดพืช และนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับใช้
ประโยชน์ด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จํานวน 11 แผนท่ี และแผนที่ความ
เหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน 6 แผนที่ และในเชิงคุณภาพได้นําข้อมูลลักษณะ
และสมบัติของดิน แนวทางการจัดการดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเบ้ืองต้น ความเหมาะสมของดินสําหรับใช้
ประโยชน์ด้านวิศวกรรมและสําหรับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และแผนที่มาจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูปเรื่อง 
แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เกษตรกร และผู้สนใจ
ทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรม และสําหรับการเกษตร
เพ่ือให้มีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของดิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกร และเกิดการประหยัดงบประมาณในการศึกษาหาข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการวางแผน
พัฒนาประเทศไทยต่อไป 
 
9. การสรา้งความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 9.1 มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินตามความเหมาะสมของดินสําหรับงานด้านวิศวกรรม และสําหรับ
พืชเศรษฐกิจ โดยพิจารณาตามลักษณะและสมบัติของดินด้านเคมี กายภาพ และกลศาสตร์ของดิน เมื่อมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะและสมบัติของดินแล้วจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนใน
การใช้ทรัพยากรดินอย่างที่สุด 
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 9.2 เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะและ
สมบัติของดิน ทําให้เกิดความประหยัด เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ และสร้างความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นกับหมอดิน
หรือเกษตรกรทั่วไป 
 9.3 การขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้มากขึ้น มีการ
ทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น และมีการสร้างเครือข่ายหมอดินหรือเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพและมากย่ิงขึ้น 

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 
 10.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน จะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์และนําเข้าข้อมูล การติดต่อประสานงาน และการนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
 10.2 ความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
 10.3 มาตราส่วนของแผนที่ ในการนําข้อมูลมาใช้จะต้องพิจารณามาตราส่วนของแผนที่เพ่ือให้การนํา
ข้อมูลมาใช้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ ในการจัดทําครั้งต่อไปถ้าหากมีข้อมูลที่มีความละเอียด
ถูกต้องมากกว่าเดิมหรือมาตราส่วนแผนที่มีความละเอียดมากขึ้น จะต้องนําข้อมูลที่มีความละเอียดมากกว่ามา
จัดทําฐานข้อมูลต่อไป 
 10.4 กระบวนการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จรูป เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
ผู้ดําเนินการจะต้องเป็นผู้มีความรู้หลายสาขา ได้แก่ การสํารวจจําแนกดิน การแปลผลข้อมูลดิน การจัดทํา
ฐานข้อมูล การทําแผนที่ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการนําเข้าและสร้างความเช่ือมโยงข้อมูล เป็นต้น  
 10.5 การติดต่อประสานงาน จะต้องดําเนินการติดต่อประสานงานกับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 


