
๕ ทศวรรษ ส�ำรวจดินไทย
เจำะส�ำรวจ ตรวจดิน ทั่วถิ่นไทย วินิจฉัย เขียนเส้นดิน... 

ส�ำนักส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน

ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ทรงมต่ีอประชาชนชาวไทยและประเทศชาตมิาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน	แห่งการครองสิริราช

สมบัติ	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ	 ทรงริเร่ิมโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริในทุกภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า	 4,100	 โครงการ	 ครอบคลุมงานพัฒนาในด้าน

ต่างๆ	เพื่อสร้างสมดุลแห่งการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	ภายใต้หลักการพัฒนาโดย

มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน	มองการพัฒนาแบบองค์รวม	เพื่อให้เห็นความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันระหว่างธรรมชาติกับคน

	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั่วประเทศ	 จึงยึดโยงอยู่กับการรอมชอมและ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับธรรมชาติ	 จากท้องฟ้าสู่ยอดเขาจรดทะเล	 และหนึ่งในพระราชด�าริท่ีส�าคัญยิ่ง	

คือ	การสานสมดุล	ดิน	น�้า	ป่า	ทรงตั้งต้นที่น�้า	มองภาพปัญหาเรื่องน�้า	ทั้งน�า้ท่วม	น�้าแล้ง	และน�า้

เสีย	 แล้วใช้การแก้ปัญหาโดยอิงวิถีธรรมชาติ	 เช่น	 เมื่อมีพระราชด�าริให้แก้ปัญหาน�า้แล้งโดยการ

สร้างฝนหลวง	 เมื่อสร้างน�้าได้	 ก็หาวิธีกักเก็บน�้าไว้ในที่สูง	 โดยการสร้างอ่างเก็บน�้าและระบบ

ชลประทาน	หรือฝายชะลอความชุ่มชื้นตามหุบเขาต่างๆ	ท�าให้ดินมีความชุ่มชื้น	ผืนป่าก็กลับมา

เจริญงอกงามกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์

นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
(The Humanitarian Soil Scientist)

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี



	 แนวพระราชด�าริในการรักษาป่าก็สามารถปฏิบัติได้ง่าย	 เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น	 

มีทั้งการปลูกป่าทดแทน	ปลูกป่าต้นน�้า	ป่าเปียก	และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

	 เรื่องของดิน	 ทรงริเริ่มพลิกแผ่นดินแห้งแล้งให้ฟื้นคืนสภาพ	 สามารถท�าการเกษตรได้

ด้วยหลักการแก้ไขปัญหา	3	ส่วน	คือ	ปรับปรุงน�้า	ปรับปรุงดิน	และเลือกกิจกรรม	(พืช	สัตว์เลี้ยง)	

การรักษาดินจะเอ้ือประโยชน์กับป่าไม้	 การปลูกป่าช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างได้ง่าย	 

การปลกูหญ้าแฝกชะลอการไหลของน�า้	ช่วยป้องกนัหน้าดินพังทลายและแก้ปัญหาดินเส่ือมโทรม	

แต่หากสภาพดินมีปัญหาทางกายภาพต่อการเกษตร	เช่น	ดินพร	ุดินเปรี้ยว	ดินเค็ม	ดินตื้น	หรือ

ดินทราย	ก็ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขฟื้นฟูสภาพดินให้สามารถปลูกพืชและท�าการเกษตรได้

	 แนวพระราชด�าริที่มองการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์ร่วมเดียวกัน	

คือ	 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 

มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 แบบพอเพียง	 ยั่งยืน	 ผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน 

ชาวไทยและนานาอารยประเทศ

	 จากพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับดินจ�านวนมากน้ี	สมาคมดนิ 

และปุย๋แห่งประเทศไทยได้น�าผูบ้รหิารของสหภาพวทิยาศาสตร์ทางดนินานาชาต	ิ(International	

Union	 of	 Soil	 Sciences:	 IUSS)	 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	 2555	 เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ

มนุษยธรรม	(The	Humanitarian	Soil	Scientist)	เป็นการสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

	 ในโอกาสเดียวกันได้ขอพระราชทาน	 ให้วันที่	 5	 ธันวาคมของทุกปี	 เป็น	 “วันดินโลก:	

World	Soil	Day”	และจากการประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ(Food	and	

Agriculture	Organization:	FAO)	ที่กรุงโรม	สาธารณรัฐอิตาล	ีเมื่อวันที่	11-15	มิถุนายน	2555	

ที่ประชุมมีมติสนับสนุนและร่วมผลักดันให้มีการจัดต้ังวันดินโลกในวันที่	 5	 ธันวาคมของทุกปี	 

โดยจะได้น�าเข้าพิจารณาในการประชุม	UN	General	Assembly	เดือนกันยายน	2556

	 อย่างไรก็ตามในวันที่	5	ธันวาคม	2555	ที่ผ่านมาทาง	FAO	ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวัน

ดินโลก	ณ	ส�านักงานใหญ่	FAO	กรุงโรม	สาธารณรัฐอิตาลี	ส�าหรับในประเทศไทยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดงานวันดินโลกเฉลิมพระเกียรติ	 ขึ้นระหว่างวันท่ี	 3-5	

ธันวาคม	2555	ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทุมวัน	อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรต	ิและในช่วง

เวลาเดยีวกนัสถาบนัการศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอนทางปฐพีวทิยาทัว่ประเทศกไ็ด้ร่วมจัดงานเฉลิม

ฉลองด้วยเช่นกัน

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย



 การส�ารวจดิน	เป็นการศึกษาและจัดท�าข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรดินเบื้องต้นที่

นกัส�ารวจดนิได้น�าข้อมลูของทรพัยากรต่างๆ	ทัง้ทางด้านดนิ	น�า้	พชื	ป่าไม้	และสภาพแวดล้อมอืน่ๆ	

รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม	 มาประมวลเข้าด้วยกัน	 เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่บุคคลรุ่นหลัง	 

น�าไปประยกุต์ต่อยอดใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามความเหมาะสม	โดยเฉพาะในการวางแผนการ

ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย

	 นักส�ารวจดินในอดีต	 ไม่ใช่เพียงแค่ไปเจาะดิน	 ตรวจสอบว่าดินนี้เป็นดินอะไรเท่านั้น	 

แต่บุคคลเหล่านั้นยังค�านึงถึงเสมอว่า	 การส�ารวจดินเป็นการวางรากฐานของทรัพยากรอันส�าคัญ

ให้แก่งานและโครงการที่ส�าคัญของประเทศ	เราต้องรู้คุณภาพดิน	เพื่อที่จะน�าไปก�าหนดแผนงาน	

และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชน	 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ประกอบในการก�าหนดเร่ือง 

การบริหารจัดการทรัพยากรได้

	 ยอมรับว่า	 ผู้อาวุโสในอดีตน้ันเป็นบุคคลที่มองการณ์ไกล	 และคาดคะเนว่าจะมีปัญหา

อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้น	 เราเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีการส�ารวจดินท้ังประเทศ	 จัดท�าเป็นรายงาน 

การส�ารวจดินและท�าการพัฒนาการผลิตแผนที่ดินตั้งแต่แผนที่ภาพรวมระดับประเทศ	 ระดับภาค	

ระดบัจงัหวดั	จนถงึปัจจุบันมีแผนทีด่นิทีล่ะเอยีดมากทีใ่ช้ในระดับไร่นา	สามารถเข้าถงึความต้องการ 

ของพีน้่องเกษตรกรรายย่อยได้	และมกีารปรบัปรงุเพือ่การใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ	มาอย่างต่อเนือ่ง

	 ผมเชื่อเหลือเกินว่า	แผนที่ต่างๆ	ที่กรมพัฒนาที่ดิน	ได้เผยแพร่ออกไปนั้นเป็นแผนที่ที่ดี

ที่สุด	 เพราะไม่ว่าจะมีโครงการอะไร	ทั้งในภาครัฐและเอกชนจะน�าแผนที่เราไปใช้	 เพียงแต่ว่าใน

อดีตเราท�าไว้แล้วก็มากพอสมควร	 แต่ไม่ได้เผยแพร่ออกไปให้กว้างขวาง	 แต่ในปัจจุบันนี้	 มีการ

สื่อสารที่ดีขึ้น	เราได้จัดท�าข้อมูลและน�าเข้าเป็นระบบดิจิตอลแล้ว	มีความสะดวก	ใช้งานได้ง่ายขึ้น	

และที่ส�าคัญข้อมูลการส�ารวจดินของกรมพัฒนาท่ีดินในปัจจุบันรัฐบาลได้น�าไปใช้เป็นฐานในการ

สารจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต

“ผมเข้ารับราชการครั้งแรกในต�าแหน่งนักส�ารวจดิน”

มุมมองงานส�ารวจดนิไทย

จากอดตี ปัจจุบัน และอนาคต

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี



ก�าหนดนโยบาย	 เพื่อจัดท�าเขตความเหมาะสมส�าหรับพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ	 ของประเทศ	 

โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินกับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิดตามสภาพที่ม ี

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นๆ	รวมกับปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้ด�าเนินการในเบื้องต้น	6	ชนิด

พืช	ประกอบด้วย	ข้าว	มันส�าปะหลัง	ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	อ้อยโรงงาน	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์

สรุปคือ	 ก�าหนดว่าบริเวณใดเหมาะสมกับการปลูกพืชอะไร	 ในระดับไหน	 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ	 

เริ่มให้ความส�าคัญกับงานด้านการส�ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินมากขึ้นเป็นล�าดับ	 เพราะจ�าเป็น

ต้องน�าไปเป็นฐานในการวางแผนก�าหนดโครงการต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้

	 ในอนาคต	 งานส�ารวจดินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	 บุคลากรจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นรุ่นลูก

รุ่นหลาน	 ถ้าวันนี้ข้อมูลเรายังไม่พร้อมสมบูรณ์เพียงพอ	 โอกาสท่ีจะเข้ายุคของระบบเทคโนโลยี 

และการสื่อสารต่างๆ	 ก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เต็มที่	 อย่างไรก็ตาม 

คนรุ่นหลังควรได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการส�ารวจดิน	 ซึ่งจะสะท้อนให้เราเห็นว่า	 ในอดีต 

มันคืออะไร	ประวัติศาสตร์พวกนี้ต้องเก็บ	ต้องท�า	มันคือบทเรียน	แล้วจะเห็นแนวทาง....

	 สุดท้ายนี้อยากจะฝากว่า	“วันนี้งานส�ารวจดิน ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ แต่ผมถือว่า

เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าถ้าเรารู้ปัญหาของทรัพยากร แนวทางการแก้ปัญหา ต้นทุนที่เราจะ

บอกให้รฐับาลตดัสนิใจ กจ็ะง่ายขึน้ เพราะรฐับาลต้องการข้อมลูในการตดัสนิใจ ในการท�าการ

ผลิต หรือส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญ จึงขอ

ให้ผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส�ารวจดินทุกท่าน พึงตระหนักและท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนต่อไป”

 

         (นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย



 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบ	 50	 ปี	 ส�านักส�ารวจดินและ

วจัิยทรพัยากรดนิ	เหน็ความส�าคญัของการส�ารวจดนิ	เพราะการส�ารวจดนิคอืหวัใจของกรม

พัฒนาที่ดิน	 เป็นงานหลักในด้านการพัฒนาที่ดิน	แต่บุคคลทั่วไปที่มิใช่นักวิทยาศาสตร์ทาง

ดิน	 อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นได้	 จึงได้รวบรวม	 ประมวลข้อมูล	 จัดท�าหนังสือที่ระลึก	 

“๕ ทศวรรษ ส�ารวจดินไทย”	 เพื่อให้รู้ว่าการส�ารวจดินมีความส�าคัญต่อประเทศอย่างไร	

สังคม	ชุมชน	และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
	 หนังสือนี้จะบอกรายละเอียดประวัติและความเป็นมาของงานส�ารวจดินไทย	

ววิฒันาการจ�าแนกดิน	เทคนคิการส�ารวจดนิในแต่ละยคุ	ผลส�าเรจ็ของงานส�ารวจดนิตัง้แต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน	 บุคคลส�าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนางานส�ารวจดิน	 สะท้อนภาพการท�างาน

สนามในแต่ละช่วงเวลา	 ความประทับใจในการปฏิบัติงานของนักส�ารวจดิน	 รวมทั้งทรรศนะ

ความคิดเห็นต่องานส�ารวจดินในอนาคต

	 ส�านักส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 “๕ ทศวรรษ  

ส�ารวจดินไทย” จะเป็นต�านานบทหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่าของงานส�ารวจดิน...

ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

 

         (นายศรจิตร ศรีณรงค์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

ค�ำน�ำ

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ประวัติงานสำารวจดินของไทย
	 นับเป็นเวลากว่า	70	ปี	มาแล้วทีป่ระเทศไทยได้มองเหน็ความส�าคญัของดนิต่อการพฒันา
ประเทศ	 เนื่องจากเป็นทรัพยากรพื้นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม	 และด้านอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
จึงได้สนบัสนนุให้มกีารส�ารวจ	จ�าแนกดนิ	และท�าแผนทีด่นิมาอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้ทราบถงึสภาพ
ทรัพยากรดิน	 ข้อจ�ากัด	 และศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมาต้ังแต่ก่อนการก่อตัง้กรมพฒันาทีด่นิ	มบีคุคลส�าคญัผูบ้กุเบกิงานส�ารวจดนิ	การท�าแผนท่ีดนิ 
ต้นแบบที่ส�าคัญ	 วิวัฒนาการของการจ�าแนกดิน	 แนวคิดของการด�าเนินงาน	 และผลงานต่างๆ	
มากมาย	ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นประวัติงานส�ารวจดินของประเทศไทย	แบ่งเป็นยุคต่างๆ	ตามล�าดับ
จากอดีตถึงปัจจุบัน	ได้ดังนี้

ยุคที่ 1 ก่อนตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2478 - 2505

	 งานส�ารวจดนิของไทยเริม่ตน้มาตัง้แตก่อ่นสงครามโลก

ครัง้ที	่2	ประมาณป	ีพ.ศ.	2478	โดย	ดร.	โรเบริต์	ลาริมอร	์เพนเดลิตนั	

(Dr.	Robert	Larimore	Pendleton)	นักวิทยาศาสตร์ทางดินและ 

การเกษตร	 ชาวอเมริกัน	 ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา 

ของกรมเกษตรและการประมง	 กระทรวงเกษตราธิการในขณะนั้น	 

เป็นผู้ บุกเบิก	 ได้จัดท�าแผนที่ ดินและหินพื้นผิวฉบับแรกของ

ประเทศไทย	ชือ่วา่	“Provisional	Map	of	the	Soils	and	Surface	

Rocks	of	the	Kingdom	of	Thailand	by	Robert	L.	Pendleton”	 

จากการรวบรวมรายงานและแผนท่ีเกี่ยวกับดินและการเกษตร	 ที่ได้ตีพิมพ์ไว้เป็นภาคต่างๆ	 

เข้าด้วยกัน	 จัดท�าเป็นแผนท่ีรวมของท้ังประเทศ	 แผนที่ฉบับนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2492	

และได้แจกจ่ายแผนที่จ�านวน	750	ฉบับ	หมดภายในระยะเวลาเพียง	3	เดือน	เนื่องจากในขณะ

นั้นมีความต้องการข้อมูลดินของหน่วยงานราชการและองค์กรต่างประเทศเป็นอย่างมาก	 แผนท่ี

นี้ยังได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและส�ารวจจ�าแนกดินในเวลาต่อมา

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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	 หลังจาก	 ดร.	 เพนเดิลตัน	 ถึงแก่กรรม	 ดร.	 สาโรช	 

มนตระกลู	(Dr.	Sarot	Montrakun)	ไดด้�าเนนิการส�ารวจจ�าแนกดนิ 

และปรับปรุงแผนที่ดินต่อ	 โดยจัดท�ารายงานเรื่องดินและแผนที่ดิน

ของประเทศไทย	ชื่อว่า	“The	Provisional	Soils	Map	of	The	

Kingdom	of	Thailand	by	Pendleton	and	Sarot	Montrakun”	

ออกมาเผยแพร่ในปี	พ.ศ.	2503

 แผนท่ีดินฉบับแรกของประเทศไทย 

ปี	พ.ศ.	 2492	 (Provisional	Map	 

of	the	soils	and	Surface	Rocks	 

of	the	Kingdom	of	Thailand)

 แ ผ น ที่ ดิ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ปี	 พ.ศ.	 2503	 (The	 Provisional	

Soils	 Map	 of	 the	 Kingdom	 

of	Thailand)

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย2



	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 2504	 ดร.	 แฟรงค์	 อาร์	 มอร์แมน	 

(Dr.	 Frank	 R.	Moormann)	 ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	ชาวเนเธอร์แลนด์	ได้เข้ามาปฏิบัติ

งานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการส�ารวจจ�าแนกดิน	 ต่อมาได้ร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยในขณะนั้น	 คือ	 ดร.	 สาโรช	 มนตระกูล	 และ	 

ดร.	 สมาน	 พาณิชย์พงส์	 ท�าให้เกิดการรวมตัวของนักส�ารวจดิน

จากหลายหน่วยงานขึ้น	 ท�าการศึกษาและปรับปรุงแผนที่ดินของ

ประเทศไทยใหม่	 โดยอาศัยแผนที่ดินที่ได้จัดท�าไว้เดิมเป็นข้อมูล

พื้นฐาน	 และได้เริ่มโครงการส�ารวจท�าแผนที่ดินเป็นรายจังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย	 

เพือ่ใชใ้นการวางแผนพฒันาการเกษตรและชนบทท่ีก�าลงัถกูแทรกแซง 

โดยภัยคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2506 - 2514

	 ในป	ีพ.ศ.	2506	รฐับาลไทยไดจ้ดัตัง้กรมพัฒนาทีดิ่นขึน้ใหม	่ใหสั้งกดัอยูภ่ายใต้กระทรวง

พฒันาการแหง่ชาต	ิโดยโอนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการส�ารวจทรัพยากรดินทีก่ระจายอยูใ่นหนว่ยงาน

ต่างๆ	มาขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาที่ดิน	และให้กองส�ารวจที่ดิน	เป็นผู้รับผิดชอบงานส�ารวจ	ท�าแผนที่

ดิน	และวิเคราะห์ดินของประเทศในขณะนั้น

	 ในระหว่างนั้น	ดร.	มอร์แมน	จาก	FAO	และ	ศ.ดร.	สันทัด	

โรจนสนุทร	จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ได้รว่มกบักรมพฒันาทีด่นิ	

ท�าแผนที่ดินและบุกเบิกการส�ารวจดินท่ัวประเทศไทย	 ใช้ระยะเวลา

รวม	5	ปี	ในการรวบรวมข้อมลูเบือ้งตน้	ส�ารวจดนิ	และจดัพมิพแ์ผนที่

ดนิประเทศไทย	“The	Kingdom	of	Thailand	General	Soil	Map”	

มาตราสว่น	1:1,250,000	และ	ฉบบัยอ่	“General	Soil	Conditions”	

มาตราส่วน	1:2,500,000	ออกเผยแพร่พร้อมรายงานประกอบ	ในป	ี

พ.ศ.	2510	โดยใช้หน่วยจ�าแนกดินระบบประจ�าชาติ	(National	Soil	

Classification	System)	แผนทีน่ีไ้ดน้�าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง	

และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ

	แผนที่ดิน	ปี	พ.ศ.	2510

	 General	Soil	Map	of	Thailand

	แผนที่ดิน	ปี	พ.ศ.	2510

	 General	Soil	Conditions

ศ.ดร. สันทัด โรจนสุนทร

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย4



	 จนกระท่ังปี	พ.ศ.	2510	นกัวชิาการทางดนิของประเทศไทยไดเ้ริม่น�าระบบอนกุรมวธิาน

ดิน	 (Soil	 Taxonomy)	 ซึ่งเป็นระบบการจ�าแนกใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	

(United	 States	 Department	 of	 Agriculture:	 USDA)	 เข้ามาทดลองใช้ควบคู่กับระบบการ

จ�าแนกดนิประจ�าชาตแิบบเดมิ	ตอ่มาภายหลงัได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มคีวามเหมาะสมจึงใชร้ะบบ

อนุกรมวิธานดินนี้เป็นระบบการจ�าแนกดินในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

	 ในระยะนี้การส�ารวจท�าแผนที่ดินรายจังหวัด	 

ได้ขยายไปยังพื้นที่ในภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 และภาคใต้	 

ใช้ระดับการส�ารวจค่อนข้างหยาบท่ีมีการพิมพ์แผนท่ีดิน

เผยแพร่ขนาดมาตราส่วน	 1:100,000	 ใช้หน่วยแผนที่

ระดบัชดุดนิ	(soil	series)	และหนว่ยผสมของชดุดนิตัง้แต่

สองชดุข้ึนไป	นอกจากนีย้งัมกีารท�าแผนท่ีดินรายโครงการ

ในระดบัการส�ารวจคอ่นขา้งละเอยีด	พิมพแ์ผนทีด่นิขนาด

มาตราส่วน	 1:50,000	 และได้มีการพัฒนางานด้านการ

จ�าแนกดินและวินิจฉัยคุณภาพดิน	 โดยจัดท�าค�าบรรยาย

ลักษณะชุดดินใหม่ให้เข้ากับมาตรฐานที่	USDA	ใช้อยู่	

	 ยคุนีเ้ป็นชว่งท่ีมกีารพฒันางานดา้นการส�ารวจ	จ�าแนก	และท�าแผนทีดิ่นในประเทศไทย

อย่างมาก	 เพราะถือเป็นงานระดับชาติท่ีต้องรีบด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลดินส�าหรับใช้วางแผน

การพัฒนาประเทศ	ประกอบกับได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาล	ภายใต้ความช่วยเหลือ

จากองค์กรระหว่างประเทศ	 คือ	 United	 States	 Operations	Mission	 (USOM)	 และ	 FAO	 

ทั้งในด้านงบประมาณ	เครื่องมือ	และผู้เชี่ยวชาญ	นอกจากนี้บุคลากรยังได้รับทุนไปฝึกงาน	และ

ศึกษาตอ่ตา่งประเทศจ�านวนมาก	และไดน้�าความรูก้ลบัมาปรบัปรงุงานดา้นการส�ารวจจ�าแนกดนิ	 

และท�าแผนที่ดิน	 ประกอบกับมีบัณฑิตด้านปฐพีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เข้ารับ

ราชการที่กองส�ารวจที่ดินเป็นจ�านวนมากท�าให้งานมีคุณภาพดีทัดเทียมกับต่างประเทศ	 อย่างไร

ก็ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ได้สิ้นสุดลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที	่2	(พ.ศ.	2510-2514)	นี้เอง

	รายงานการส�ารวจความเหมาะสมของดินรายโครงการระดับการส�ารวจค่อนข้างละเอียดในช่วงแรกๆ	 

	 ของกรมพัฒนาท่ีดิน	 โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นเมืองชนบท	 บริเวณในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	 ในปี	 

	 พ.ศ.	2511

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ยุคที่ 3 ปี พ.ศ. 2515 - 2524

	 ในปี	 พ.ศ.	 2515	 กรมพัฒนาท่ีดินได้โอนมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แม้ว่า

ความช่วยเหลอืทางวชิาการจากองค์กรระหว่างประเทศได้สิน้สดุลง	แต่การส�ารวจจ�าแนกดนิยงัคง

ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง	ภายใต้การก�ากบัดแูลของอาจารย์ยิง่	วชัระคปุต์	และ	ดร.	สมาน	พาณชิย์

พงส์	โดยใช้งบประมาณของรฐับาลไทย	มกีารส�ารวจดินท้ังในระดับจังหวดัเพ่ือท�าแผนท่ีครอบคลุม

ทั่วประเทศ	และการส�ารวจดินเฉพาะในระดับโครงการ	 ในช่วงนี้	 มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อ

ปรบัปรงุแผนทีด่นิของประเทศใหม่	เนือ่งจากแผนทีดิ่นระดับจังหวดัทีท่�าไว้ได้เสร็จส้ินไปมากแล้ว

	 ปี	 พ.ศ.	 2522	 กองส�ารวจดิน	 น�าโดย	 

ดร.	พิสุทธิ์	วิจารสรณ์	และนายชิงชัย	จงภักดี	ภายใต้

การให้ค�าปรึกษาของ	ดร.	สมาน	พาณิชย์พงส์	และ	

นายเฉลียว	 แจ้งไพร	 ได้จัดพิมพ์แผนที่ดินของ

ประเทศไทย	“General	Soils	Map	of	Thailand”	

มาตราส่วน	 1:1,000,000	 และแผนที่ดินระดับภาค	

มาตราส่วน	1:500,000	แผนทีด่นินีไ้ด้น�าไปใช้ส�าหรบั

โครงการต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะน�าไปเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดแผนการใช้ที่ดินระดับ

ภาคและระดับประเทศ

ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ นายชิงชัย จงภักดี 

	 ในปีต่อๆ	 มา	 การส�ารวจดินใช้การจ�าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน	 (Soil	 

Taxonomy,	1975)

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย6



	 ในปี	 พ.ศ.	 2516	 นายเฉลียว	 แจ้งไพร	 ร่วมกับ	 นายแฟรงค์	 เจ	 เดนท์	 (Mr.	 Frank	 

J.	 Dent)	 ผู้เชี่ยวชาญจาก	 FAO	 จัดท�าคู่มือการส�ารวจดินส�าหรับประเทศไทย	 (Soil	 Survey	 

Handbook	for	Thailand)	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสายส�ารวจดินได้ใช้เป็นแนวทางในการส�ารวจ

ดินภาคสนามและควบคุมมาตรฐานการจ�าแนกดิน	 นับเป็นคู่มือฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่องานส�ารวจจ�าแนกดินในขณะนั้น

	 ในระหว่างนี้กองส�ารวจดินได้มีโอกาสจัดการประชุมและจัดการฝึกอบรมร่วมกับ 

หน่วยงานจากสถาบันอนรุกัษ์ดนิ	(Soil	Conservation	Service)	ของ	USDA	ทางด้านการจ�าแนก

ดินด้วยระบบอนุกรมวิธานดินอย่างเป็นระบบ	 นักส�ารวจดินในยุคนั้น	 ได้มีโอกาสพบปะและ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการกับนักส�ารวจดินระดับโลกหลายท่าน	ท�าให้การจ�าแนกดิน

ตามระบบอนุกรมวิธานดินมีความถูกต้อง	ทันสมัย	และเป็นสากล

	นักวิทยาศาสตร์ทางดินท่ีเป็นท่ีรู้จักท้ังในและต่างประเทศเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 

ด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน	จัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนกันยายน	พ.ศ.	2521

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ยุคที่ 4 ปี พ.ศ. 2525 - 2534

	 งานส�ารวจดินรายจังหวัด	 ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศในปี	 พ.ศ.	 2527	 ในช่วง

เวลาน้ี	กรมพฒันาท่ีดนิได้ขยายงานการส�ารวจดนิส่วนหนึง่ออกไปสูภ่มูภิาคเพือ่การส�ารวจดนิระดบั

ไร่นา	 ขึ้นกับส�านักงานพัฒนาที่ดินทั้ง	 12	 เขต	สังกัดอยู่ในฝ่ายส�ารวจจ�าแนกและวางแผนการใช้

ทีด่นิ	ท�าหน้าทีส่�ารวจดนิในระดบัละเอยีดและละเอยีดมาก	ผลติแผนท่ีขนาดมาตราส่วน	1:10,000	

หรอืใหญ่กว่า	เพือ่ใช้ประโยชน์ในระดบัไร่นา	และงานส�ารวจดินอกีส่วนหนึง่สังกดัอยูก่บักองส�ารวจ

และจ�าแนกดินในส่วนกลาง	 ท�าหน้าท่ีส�ารวจและท�าแผนที่ดิน	 เน้นการส�ารวจดินระดับค่อนข้าง

ละเอียด	ผลติแผนทีด่นิในมาตราส่วน	1:50,000	หรอืใหญ่กว่า	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ

ใช้ที่ดินในระดับอ�าเภอ	 และใช้ในโครงการวางแผนพัฒนาที่ดินที่ต้องการข้อมูลละเอียดมากกว่า

ระดับจังหวัด	หรือโครงการเฉพาะกิจตามที่หน่วยงานต่างๆ	ขอความร่วมมือ

	รายงานและแผนที่ดินรายจังหวัดมาตราส่วน	1:100,000

	 นอกจากนี้กรมพัฒนาท่ีดินได้จัดตั้งกองวางแผนการใช้ที่ดิน	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนด

แผนการใช้ทีด่นิระดบัจงัหวดั	ซึง่ได้ใช้แผนทีด่นิมาตรส่วน	1:100,000	ทีก่องส�ารวจและจ�าแนกดนิ

จัดท�าขึ้น	 เป็นข้อมูลพื้นฐานการก�าหนดเขตการใช้ที่ดิน	 นับได้ว่าเป็นยุคที่ข้อมูลด้านดินและ 

แผนที่ดินถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ	อย่างกว้างขวาง

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย8



	แผนที่	Soil	Grouping	Based	on	a	Combination	

	 of	Particle-Size,	Mineralogy,	Reaction,	and	

	 Moisture	Regime	Classes	ปี	พ.ศ.	2526

	 ในปี	พ.ศ.	2526	นายเฉลียว	แจ้งไพร	และนาย

ธีระยุทธ	จิตจ�านงค์	ได้ริเริ่มศึกษาวิจัย	การจัดกลุ่มดินเพื่อ

ประกอบการพิจารณาการใช้ปุ๋ยเคมีส�าหรับพืชเศรษฐกิจ	

โดยจัดท�าแผนที่ดินมาตราส่วน	1:2,500,000	การก�าหนด

หน่วยแผนที่อาศัยชั้นขนาดอนุภาคดิน	 (particle-size	

class)	ชัน้แร่ของดนิ	(mineralogy	class)	ชัน้ปฏกิริยิาดนิ	

(reaction	 class)	 และชั้นความชื้นดิน	 (soil	moisture	

regime)	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะมีผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมี

ส� าหรับพืชแต ่ละชนิด	 ผลงานพิมพ ์ออกเผยแพร ่	 

โดยเป็นการแปลผลงานส�ารวจดิน	 ส�าหรับใช้ประโยชน ์

ในกิจกรรมต่างๆ	และให้ง่ายต่อผู้ใช้

	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 6	 (พ.ศ.	 2530-2534)	 กองส�ารวจและจ�าแนกดินได้เร่ิม

โครงการน�าร่องการส�ารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับใช้วางแผนการ

พัฒนาพื้นที่ในระดับอ�าเภอหรือเล็กกว่า	 และได้จัดท�าโครงการปรับปรุงแผนท่ีดินระดับจังหวัด	

มาตราส่วน	1:50,000	หรือโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่	โดยใช้

หน่วยแผนทีร่ะดบักลุม่ชดุดนิ	(62	กลุม่ชดุดนิ)	เพ่ือสะดวกในการน�าข้อมลูไปใช้ในด้านการส่งเสรมิ

หรือการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน	 พร้อมกับได้ท�าการจัดชั้น 

ความเหมาะสมของดินส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามชนิดของพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจคุ้มค่าในแต่ละจังหวัด	โดยเริ่มด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2530	และแล้วเสร็จทั้งประเทศ

ในป	ีพ.ศ.	2534

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ยุคที่ 5 ปี พ.ศ. 2535 - 2545

	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 7	 (พ.ศ.	 2535-2539)	 เน้นถึงการฟื้นฟูทรัพยากรดินที่

เสือ่มโทรม	การอนรุกัษ์ทรพัยากรดนิระดบัไร่นาของเกษตรกร	และการจดัให้มหีมูบ้่านพฒันาทีด่นิ

ทกุอ�าเภอ	เพือ่สาธติการพฒันาทีด่นิ	การส�ารวจดนิจงึมุง่เน้นการส�ารวจท�าแผนทีด่นิอย่างละเอยีด

ที่จะให้ผลงานถึงมือเกษตรกรโดยตรงและผลิตผลงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

	 ในปี	 พ.ศ.	 2535	 ได้เริ่มโครงการ

ส�ารวจดนิระดบัค่อนข้างละเอียดระดบัอ�าเภอ	

มาตราส่วน	1:25,000	ที่แสดงขอบเขตดินบน

ภาพถ่ายทางอากาศ	 ใช้หน่วยแผนที่ระดับ

ประเภทของชุดดิน	(phase	of	soil	series)	

ทีม่ผีลต่อการใช้ประโยชน์และการจดัการทีด่นิ	

พร้อมข้อมูลแสดงชั้นความเหมาะสมของดิน

เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 และ

แนวทางในการจดัการดนิเบ้ืองต้น	โครงการนี้

ด�าเนินการจนถึงปี	พ.ศ.	 2545	มีการส�ารวจ

จ�าแนกดินรวม	 158	 อ�าเภอ	 กระจายอยู่ทั่ว 

ทุกภาคของประเทศไทย

	 ในปี	พ.ศ.	2537	ดร.	พสิทุธิ	์วจิารสรณ์	และคณะ	ได้จดัท�าแผนทีดิ่นประเทศไทยชดุใหม่	

ประกอบด้วย	General	Soil	Map	of	Thailand:	Occurrence	of	Order,	Suborder,	Great	

group	และ	Soil	Moisture	Regime	โดยได้ปรับปรุงหน่วยแผนที่ดินจากแผนที	่General	Soils	

Map	of	Thailand	ปี	พ.ศ.	2522	ให้สอดคล้องกบัการจ�าแนกระบบอนกุรมวธิานดิน	ปี	ค.ศ.	1992	

แผนที่นี้ได้น�าเสนอผลงานภาคนิทรรศการ	 ในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินโลก	 ครั้งที่	 15	 

ที่ประเทศเม็กซิโก	และต่อมาใน	ป	ีพ.ศ.	 2545	กรมพัฒนาที่ดิน	 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

ประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินโลก	 ครั้งท่ี	 17	 ที่กรุงเทพมหานคร	 (17th	World	 Soil	 Congress)	 

และได้จัดพิมพ์รายงาน	“The	Soil	Resources	of	Thailand”	และแผนที่ดินของประเทศไทย	

General	Soil	Map	of	Thailand	ขนาดมาตราส่วน	1:1,200,000	โดย	ดร.	พิสุทธิ์	วิจารสรณ์	

ร่วมกับ	ดร.	ฮารี	่เอสวาราน	(Dr.	Hari	Eswaran)	ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ของ	USDA	(USDA	Natural	Resources	Conservation	Service)

	รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืช

	 เศรษฐกิจรายอ�าเภอ	และแผนที่ดินมาตราส่วน	

	 1:25,000
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	แผนที่ดิน	General	Soil	Map	of	Thailand

		 (Occurrence	of	Great	Group)

	 มาตราส่วน	1:1,000,000	ปี	พ.ศ.	2537

	แผนที่ดิน	General	Soil	Map	of	

	 Thailand	มาตราส่วน	1:1,200,000

	 ปี	พ.ศ.	2545

	 ในปี	 พ.ศ.	 2539	 กรมพัฒนาท่ีดินโดยเจ้าหน้าที่ของกองส�ารวจและจ�าแนกดิน	 และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลดินโดยจัดท�าแผนที่ดินในรูปดิจิตอลด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์	 (Geographic	 Information	 System:	 GIS)	 และโปรแกรมการเรียกใช้

ประโยชน์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน	 และความเหมาะสมของดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจที่รู ้จักกันในนาม

โปรแกรม	 SoilView	 ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินนี้ได้ถูกน�าไปใช้งานและพัฒนาระบบเรียกใช้เพื่อการ

จดัการทรพัยากรท่ีดนิ	และระบบสนับสนุนการพฒันาการเกษตรอืน่ๆ	อกี	เช่น	โปรแกรม	AgZone,	

LandPlan,	ConsPlan,	LandSuit	และ	SoilMan	และได้มีการปรับปรุงแก้ไข	พัฒนาโปรแกรม	

SoilView	2.0	ที่มีความสมบูรณ์และสะดวกต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นในปี	พ.ศ.	2545	ถือว่าเป็นผลงาน

ทางด้านสารสนเทศทีท่�าให้กรมพฒันาทีด่นิเป็นทีย่อมรับในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจนถงึ

ปัจจุบัน	

	 ในปี	พ.ศ.	2545	กรมพฒันาทีด่นิมกีารปรบัปรงุโครงสร้างใหม่	โดยรวมกองส�ารวจจ�าแนก

ดินและกองวางแผนการใช้ที่ดิน	ตั้งเป็นส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ยุคที่ 6 ปี พ.ศ. 2546 - 2556

	 ในป	ีพ.ศ.	2546	ส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ดินรายจังหวัด	 จัดท�าแผนท่ีดินและรายงานการศึกษาทรัพยากรดินและศักยภาพดินระดับ

จังหวัด	มาตราส่วน	1:25,000	ใช้หน่วยแผนที่ระดับประเภทของชุดดิน	ด�าเนินการได้	4	จังหวัด	

คือ	เชียงใหม	่ล�าพูน	กาฬสินธุ์	และบุรีรัมย์	เป็นการปรับแก้ไขข้อมูลดิน	ให้ทันสมัยขึ้น	แสดงแผนที่

เส้นขอบเขตดินบนภาพถ่ายทางอากาศพร้อมตารางสรุปข้อมูลความเหมาะสมของดินส�าหรับพืช

เศรษฐกิจ

	 ในปี	พ.ศ.	2547	ได้ปรบัปรงุแก้ไขข้อมลูและรายละเอยีดของชดุดินทีจ่ดัต้ังในประเทศไทย	

ทีท่�าไว้ในปี	พ.ศ.	2542	(เดมิใช้การจ�าแนกระบบอนกุรมวธิานดิน	ปี	ค.ศ.	1998)	ให้มคีวามทนัสมยั

ขึ้นและปรับใช้การจ�าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน	ปี	ค.ศ.	2003	ข้อมูลที่จัดท�าใหม่นี้จัดท�า

เป็นเอกสาร	ภายใต้ชื่อ	“การก�าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้ง”	จ�านวน	4	เล่ม	รวม	240	ชุดดิน	

ได้แก่	1)	ภาคกลาง	45	ชุดดิน	2)	ภาคเหนือและที่สูงตอนกลาง	55	ชุดดิน	3)	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	44	ชุดดิน	และ	4)	ภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	96	ชุดดิน	โดย

แสดงข้อมลูค�าบรรยายหน้าตดัดนิและผลวเิคราะห์ดินเป็นภาษาองักฤษ	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2548	

ได้จัดท�าเอกสาร	 “ลักษณะและสมบัติของชุดดินของประเทศไทย”	 ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลชุดดิน 

จัดตั้งในประเทศไทย	พ.ศ.	2547	ให้เป็นฉบับภาษาไทย	จ�านวน	4	เล่ม	ได้แก่	ภาคกลาง	ภาคเหนือ

และที่สูงตอนกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	รวม	240	ชุดดิน	โดยมีภาพหน้าตัดดินประกอบและปรับเนื้อหาให้ง่ายส�าหรับบุคคล

ทั่วไป	สามารถน�าข้อมูลดินไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้นไม่เฉพาะแต่นักปฐพีวิทยาเท่านั้น

	ตัวอย่างเอกสาร	 “การก�าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้ง”	 (ซ้ายและกลาง)	 และ	 “ลักษณะและสมบัติ 

	 ของชุดดินของประเทศไทย”	(ขวา)

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย12



	รายงานการส�ารวจดินเพื่อการเกษตรระดับจังหวัดและแผนที่ดิน	มาตราส่วน	1:25,000

	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 เริ่มปรับปรุงแผนที่ดินรายจังหวัดระดับค่อนข้างละเอียด	 มาตราส่วน	

1:25,000	เพือ่จดัท�าแผนทีแ่ละรายงานการส�ารวจดนิเพือ่การเกษตรระดบัจงัหวดั	ใช้หน่วยแผนที่

ระดับกลุ่มชุดดิน	 การด�าเนินงานในช่วงนี้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิง

เลข	(Orthophoto	Map)	ที่ประกอบด้วยข้อมูลแบบจ�าลองระดับความสูงเชิงเลข	(DEM)	เส้นชั้น

ความสูง	 ค่าพิกัดอ้างอิงทั้งทางราบและทางดิ่ง	 และภาพถ่ายทางอากาศ	 มาช่วยในการวิเคราะห์

และตคีวามสภาพพืน้ที	่ร่วมกบัการตรวจสอบและปรบัเส้นขอบเขตดนิในสนาม	และได้ด�าเนนิการ

เสร็จครบทั้งประเทศใน	ป	ีพ.ศ.	2553	ข้อมูลนี้สามารถน�าไปวางแผนการจัดการดินอย่างกว้างๆ	

ในระดับอ�าเภอ	และระดับละเอียดกว่า	เช่น	ระดับต�าบล

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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	 ในปี	พ.ศ.	2553	กรมพฒันาทีด่นิ	ได้ปรบัโครงสร้างหน่วยงานใหม่โดยแยก	“ส�านกัส�ารวจ

และวิจัยทรัพยากรดิน”	 ออกจากส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดินเป็นการภายใน	 

แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น	6	ส่วน	และ	1	ฝ่าย	ได้แก่	ส่วนส�ารวจจ�าแนกดินที	่1	ส่วนส�ารวจจ�าแนก

ดินที่	 2	 ส่วนส�ารวจจ�าแนกดินที่	 3	 ส่วนมาตรฐานการส�ารวจจ�าแนกดินและท่ีดิน	 ส่วนวิจัยและ

วินิจฉัยคุณภาพดิน	 ส่วนระบบข้อมูลแผนท่ีดินและธาตุอาหารพืช	 และฝ่ายบริหารทั่วไป	 โดยท�า

หน้าที่	ศึกษา	ส�ารวจ	และท�าแผนที่ดิน	สนับสนุนข้อมูล	ทั้งทางวิชาการ	ผลงานวิจัยใหม	่ความรู้

และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง	 และน�าผลส�าเร็จของงานส�ารวจดินไปประยุกต์ใช้	 รวมท้ังการจัดท�า

โปรแกรมเรยีกใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้โดยตรง	เช่น	โปรแกรมปุย๋รายแปลง	โปรแกรมดนิไทยและ

ธาตุอาหารพืช	เป็นต้น	ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการน�าเอาผลงานการส�ารวจดินไปประยุกต์ใช้

และต่อยอดอย่างมากมาย

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2555	มีค�าสั่งยกเลิกการจัดตั้งส�านักส�ารวจละวิจัยทรัพยากรดิน	และ

ส�านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน	 ท�าให้ท้ังสองส�านักกลับมารวมกันเป็นส�านักส�ารวจดินและ

วางแผนการใช้ท่ีดินตามเดิม	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.2556	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ	(กพร.)	ได้อนุมตัใิห้แยกส�านกัส�ารวจดนิและวางแผนการใช้ทีด่นิ	ออกเป็นส�านกัส�ารวจดนิ

และวิจัยทรัพยากรดิน	 และกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน	 โดยส�านักส�ารวจดินและวิจัย

ทรัพยากรดิน	มีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น	6	กลุ่ม	และ	1	ฝ่าย	ประกอบด้วย	กลุ่มมาตรฐาน

การส�ารวจจ�าแนกดิน	 กลุ ่มส�ารวจจ�าแนกดิน	 กลุ ่มวินิจฉัยคุณภาพและก�าลังผลิตของดิน	 

กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน	 กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน	 

กลุ่มพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรดิน	และฝ่ายบริหารทั่วไป

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย14
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ท�ำเนียบผู้บริหำร

กองส�ำรวจและจ�ำแนกดนิ

กองส�ำรวจที่ดนิ กองส�ำรวจดนิ

นายยิ่ง วัชรคุปต์
(1 ก.ย. 2506 - 8 ก.ย. 2518)

นายอาวุธ พิมพ์พันธุ์
(21 เม.ย. 2527 - 20 พ.ย. 2529)

นายโสภณ ชมชาญ
(8 ธ.ค. 2536)

ดร. สมาน พาณิชย์พงส์
(6 ต.ค. 2518 - 20 เม.ย. 2527)

นายเฉลียว แจ้งไพร
(1 ต.ค. 2535 - 7 ธ.ค. 2536 

และ 8 ธ.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537)

นายสุรพล เจริญพงศ์
(13 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542)

นายพิชัย วิชัยดิษฐ์
(1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2545)

นายยิ่ง วัชรคุปต์
(9 ก.ย. 2518 - 21 ก.ย. 2518)

นายธนิต ทองจุฑา
(21 พ.ย. 2529 - 30 ก.ย. 2535)

นายวิชัย บุญยะวัฒน์
(9 ธ.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538)

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ท�ำเนียบผู้บริหำร

ท�ำเนียบผู้บริหำร
(ตามค�าสั่งการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมพัฒนาที่ดิน)

ส�ำนกัส�ำรวจและวจิยัทรพัยำกรดนิ

ส�ำนกัส�ำรวจดนิและวำงแผนกำรใช้ที่ดนิ

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ
(19 ก.พ - 30 ก.ย.2553 และ 
27 ธ.ค. 2553 - 6 ก.ค. 2554)

ดร. อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์
(7 ก.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554)

นายศรจิตร ศรีณรงค์
(14 ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน)

นายสมพร ผาตินาวิน
(1 ต.ค. 2554 – 28 มิ.ย. 2555)

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(1 ต.ค. 2553 - 26 ธ.ค. 2553)

นายสหัส นิลพันธุ์
(3 ก.พ. - 30 ต.ค. 2546)

นายศิริพงษ์ อินทรมงคล
(1 มี.ค. 2551 - 4 ธ.ค. 2554)

นายศรจิตร ศรีณรงค์
(5 ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน)

นายชุมพล ลิลิตธรรม
(7 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2550)
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ท�าเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส�ำรวจและจ�ำแนกดนิ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวนิจิฉยัคณุภำพและก�ำลงัผลติของดนิ

ดร. สมาน พาณิชย์พงส์
5 พ.ย. 2529 - 31 ธ.ค. 2530

ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
22 พ.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2547

นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู
30 ม.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2556

นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
24 พ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2555

นายเฉลียว แจ้งไพร
 พ.ศ. 2531 – 30 ก.ย. 2537

นายทวีศักดิ์ เวียรศิลป์
31 มี.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2548

นายสหัสชัย คงทน
10 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2552

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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วิวัฒนาการจำาแนกดิน
ในประเทศไทย

ขั้นสูง ประกอบด้วยอันดับ (Order) อันดับย่อย (Suborder) และกลุ่มดินหลัก (Great Soil Group)

ขั้นต�่ำ ประกอบด้วย วงศ์ดิน (Family) ชุดดิน (Series) ชนิดดิน (Type) กับประเภทของดิน (Phase)

	 งานส�ารวจและจ�าแนกดนิของประเทศไทยใช้ระบบการจ�าแนกดิน	2	ระบบ	ได้แก่	ระบบ

ประจ�าชาติ	 (National	 Soil	 Classification	 System)	 ซึ่งเริ่มใช้หลังจากที่มีการจัดต้ัง 

กรมพัฒนาที่ดินขึ้น	ในปี	พ.ศ	2506	ประเทศไทยใช้ระบบการจ�าแนกดินระบบประจ�าชาติ	มาช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2510	กรมพัฒนาที่ดินเริ่มน�าเอา	“ระบบอนุกรมวิธานดิน	(Soil	

Taxonomy)”	 ซึ่งเป็นระบบการจ�าแนกใหม่ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 และใช้มาจนถึง

ปัจจุบัน	และเริ่มมีการจัดกลุ่มดินที่มีลักษณะคล้ายกันมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2526	

รวม	13	กลุ่มดิน	และต่อมาระหว่างปี	พ.ศ.	2530-2534	กองส�ารวจและจ�าแนกดินได้จัดท�าหน่วย

แผนที่ดินออกมาเป็นหน่วยของ “กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม” ซึ่งเป็นการรวมเอาชุดดิน	(soil	series)	 

ที่มีลักษณะคล้ายกัน	 และมีศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคล้ายกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน	 เพื่อลด

จ�านวนหน่วยแผนท่ีดินลง	 และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งเสริมหรือวางแผนการใช้ที่ดินให้

เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินต่อไป

การจำาแนกดินตามระบบประจำาชาต ิ
(National Soil Classification System)

	 การจ�าแนกดินตามระบบประจ�าชาติที่กล่าวถึงในที่นี้	 เป็นระบบการจ�าแนกดินที่	 

Dr.	R.	Dudal	และ	Dr.	F.R.	Moormann	ได้ดัดแปลงมาจากระบบการจ�าแนกดินป	ีค.ศ.	1938	 

ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีหลักเกณฑ์ต่างๆ	ใกล้เคียงกัน	แต่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม

เติมบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับดินทางแถบเอเชียอาคเนย์	 ประเทศไทยเคยใช้ระบบดังกล่าวนี้เป็น

ระบบการจ�าแนกดินประจ�าชาติมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง

	 แนวความคิดหลักของระบบ	USDA	 1938	 นี้ถือว่า	 โซนของภูมิอากาศและพืชพรรณ	

เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งที่ท�าให้ดินมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป	ในระบบมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย	

การจ�าแนกขั้นสูงและขั้นต�่า

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย20



	 ในประเทศไทยไม่ได้ใช้การจ�าแนกขั้นอันดับหรืออันดับย่อยมากนัก	ที่ใช้มากคือ	ตั้งแต่

ระดบักลุม่ดนิหลกัลงมา	สามารถแบง่ดนิออกไดเ้ปน็	17	กลุม่ดนิหลกัดว้ยกนั	จ�าแนกโดยยดึลกัษณะ

สัณฐานของดิน	เช่น	ลักษณะการจัดเรียงตัวกันของชั้นดิน	ถ้ามีลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกันก็จะ

จดัดนิเหลา่นัน้อยูใ่นกลุม่ดนิเดยีวกนั	แตท่ัง้นีต้อ้งมวีตัถตุ้นก�าเนดิดิน	การพฒันาการของหนา้ตัดดิน	 

ตลอดจนลักษณะภูมิอากาศใกล้เคียงกันด้วย	เมื่อจ�าแนกดินออกเป็นกลุ่มต่างๆ	ได้แล้ว	ในแต่ละ

กลุ่มยังมีการแบ่งย่อยออกไปอีก	 เรียกว่า	“ชุดดิน (Soil Series)”	 แต่ละชุดดินจะมีชื่อเรียก	 

โดยใช้ชื่อสถานที่ที่พบดินนั้นเป็นครั้งแรก	เช่น	ชุดดินโคราช	ชุดดินล�าปาง	ชุดดินยะลา	และชุดดิน

ภูเก็ต	เป็นต้น	แต่ละชุดดินมีลักษณะประจ�าตัวเอง	ซึ่งลักษณะที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการแบ่งดิน

จากกลุ่มดินมาเป็นชุดดิน	ได้แก่

  ลักษณะทางเคมีและกายภาพของดิน

  สีของดิน

  ปริมาณและการจัดเรียงตัวของชั้นดิน

  โครงสร้างดิน

  ปริมาณธาตุอาหารในดิน

  ปฏิกิริยาดิน

กลุ่มดินหลัก 17 กลุ่ม

Alluvial	soils Peat	and	Muck	soils Low-Humic	Gley	soils Regosols	

Renzinas Brown	Forest	soils Non	Calcic	Brown	soils Grumusols	

Gray	Podzolic	soils Red-Yellow	Podzolic	soils Reddish-Brown	Lateritic	soils Red-Brown	Earth

Red-Yellow	Latosols Humic	Gley	soils Solodized	solonetz Reddish-Brown	Latosols

Ground	Water	Podzols

 

	 เน่ืองจากพบว่า	 ระบบการจ�าแนกดินแบบเก่ามีข้อบกพร่องหลายประการ	 โดยเฉพาะ

ในกรณีที่น�าเอาสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญในการเกิดดินมาเป็นบรรทัดฐานมาก
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เกินไป	จนบางครั้งท�าให้เกิดความสับสนในการจ�าแนกดินในสนาม	นอกจากนี้ค�าจ�ากัดความของ

อนัดบั	หรอือนัดบัยอ่ย	หรอืกลุม่ดนิ	ยงัใหไ้วก้วา้งเกนิไปจนท�าใหบ้างชดุดนิสามารถจดัเขา้กลุม่ดนิ

ได้หลายกลุ่ม	 ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วชุดดินหนึ่งๆ	 ควรอยู่ได้เพียงกลุ่มดินเดียว	 ดังนั้นจึงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจ�าแนกดินข้ึนมา	 โดยยึดหลักส�าคัญว่า	 ลักษณะที่จะน�ามาใช้จ�าแนกดิน

ไม่ควรยึดเอาลักษณะแวดล้อมมาใช้	 แต่ควรน�าลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดินโดยตรง	

ซึ่งสามารถวัดได้ในสนามและในห้องปฏิบัติการมาใช้เป็นบรรทัดฐานส�าคัญในการจ�าแนกดิน

ลักษณะที่เป็นข้อจำ�กัดของ USDA 1938 มีดังนี้

	  ในการจ�าแนกขั้นสูงสุดถือตามหลักโซนของสภาพภูมิอากาศและพืชพรรณนั้น	 ไม่ได้

ระบุกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไว	้ท�าให้ไม่สามารถจะให้ค�าจ�ากัดความที่แตกต่างกันเด่นชัด	

	  ในการจ�าแนกข้ันสงูมกัจะใช้ปัจจยัภายนอกและการก�าเนดิดนิเปน็การแบง่แยก	แทนที่

จะใช้ลักษณะของตัวดินเอง	 ซึ่งการใช้การก�าเนิดของดินเป็นข้อก�าหนดใหญ่ในการ 

แบ่งแยกเพียงอย่างเดียวท�าให้ตัดสินใจได้ยากและไม่แน่นอน

	  ค�าจ�ากดัความท่ีเกีย่วกบัลกัษณะดินมกัจะใชพ้ืน้ฐานของหนา้ตัดดินทีไ่มถ่กูรบกวนเลย	

และอยูภ่ายใตพ้ชืพรรณธรรมชาตขิองทอ้งถิน่เปน็หลกั	โดยไมค่�านงึถงึการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดิน

	  ให้ความส�าคัญต่อสีของดินมากเกินไป

	  ลักษณะของดินในการจ�าแนกขั้นต�่า	มักจะเป็นค�านิยามในลักษณะเปรียบเทียบ	และ

ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

	  ไม่มีชั้นที่เหมาะสมให้กับดินบางชนิดในบางขั้นของการจ�าแนก

	  ไม่มีค�าจ�ากัดความของวงศ์ดินที่ชัดเจนในการจ�าแนก

	  การตัง้ชือ่ไดจ้ากชือ่ท่ีรวบรวมจากแหลง่ต่างๆ	ทัง้ชือ่พืน้เมอืง	และชือ่ทีต้ั่งขึน้เอง	ท�าให้

เกิดความยุ่งยากในการแปลความหมาย	และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

	 โดยเหตผุลตา่งๆ	เหลา่นีจ้งึไดม้กีารปรับปรุงและแกไ้ขระบบเกา่มาเปน็ระบบใหมต่่อมา	

เรียกว่า “อนุกรมวิธ�นดิน”
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	 ประเทศไทยไดน้�าระบบการจ�าแนก
ดินที่ปรับปรุงใหม่นี้เข้ามาทดลองใช้ในการจัด
หมวดหมู่ดินควบคู่กับระบบเดิมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	
2510	จนในที่สุดเห็นว่า	“ระบบอนุกรมวิธาน
ดิน”	 เป็นระบบที่มีความเหมาะสมที่จะใช้
จ�าแนกดนิของประเทศไทย	จงึไดเ้ปลีย่นมาใช้ 
ระบบนี้แทนระบบประจ�าชาติเดิมมาจนถึง
ปัจจุบัน	โดยมีเหตุผลดังนี้คือ	

	  เป็นระบบท่ีมข้ัีนตอนการจ�าแนกทีส่มบรูณเ์ชน่เดยีวกบัการจ�าแนกพชืและสตัว	์ซึง่แบง่
ออกเป็น	6	ระดับ	ได้แก่	อันดับ	(order)	อันดับย่อย	(suborder)	กลุ่มดินใหญ	่(great	
group)	กลุ่มดินย่อย	(subgroup)	วงศ์ดิน	(family)	และชุดดิน	(series)

	  ช่ือของชุดดนิท่ีจ�าแนกไวต้ัง้แตร่ะดบัอนัดบัถงึระดบัวงศด์นิ	มคีวามหมายในตวัเองและ
บ่งลักษณะที่ส�าคัญของดินที่ท�าการจ�าแนกไว้	

	  ลักษณะของดินที่ใช้ในการจ�าแนกแต่ละขั้นตอน	ก�าหนดไว้ค่อนข้างแน่นอน	สามารถ
วัดและตรวจสอบได้ทั้งในสนามและในห้องปฏิบัติการ	เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้าง
มั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงง่าย	

	  เป็นระบบการจ�าแนกดินท่ีสามารถน�าผลของการจ�าแนกไปใช้ในการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยทีางการเกษตรระดบัประเทศหรือภมูภิาคได้ดี	โดยเฉพาะการจ�าแนกดินใน
ระดับวงศ์ดิน

	  เปน็ระบบมวีตัถปุระสงคก์วา้งสามารถวนิจิฉยัคณุภาพของดนิทีจ่�าแนกไวไ้ปใชไ้ดห้ลาย

ประเภท

	International	Soil	Classification	Workshop,	 
	 ระหว่างวันที่	3-9	กันยายน	2521

ระบบอนุกรมวิธานดิน
(Soil Taxonomy System) 

	 ระบบอนกุรมวธิานดนิ	เปน็ระบบการจ�าแนกดินทีส่ร้างขึน้โดยกลุม่นกัปฐพวีทิยาทีท่�างาน
ในกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	โดยม	ีดร.	กาย	ดี	สมทิ	(Dr.	Guy	D.	Smith)	เปน็ผูริ้เร่ิมและด�าเนนิ
การตอ่เนือ่งมาตัง้แต	่ป	ีค.ศ.	1951	โดยเป็นการปรับปรุงแกไ้ขระบบการจ�าแนกดินจากระบบป	ีค.ศ.	
1938	 ให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 โดยใช้แนวความคิดที่ว่า	 ดินนั้นมีเอกลักษณ์ประจ�าตัวและสามารถจ�าแนก
ออกจากกันได้โดยลักษณะประจ�าตัวของดินนั้นๆ	 จนถึงปี	 ค.ศ.	 1960	 ได้เสนอระบบการจ�าแนก
ใหม่เรียกว่า	“Soil	Classification,	A	Comprehensive	System,	7th	Approximation”	และ	มี
การพัฒนาต่อจนเสร็จสมบูรณ์เป็นระบบอนุกรมวิธานดิน	และตีพิมพ์ครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1975
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 ขั้นก�รจำ�แนกและลักษณะที่ใช้ในก�รจำ�แนก	 (Buol	 et	 al.,	 1989;	 Soil	 Survey	

Staff,	1975,	1996,	1998)

ขั้นก�รจำ�แนก ลักษณะที่ใช้ในก�รจำ�แนก

อันดับ สณัฐานวทิยาทีเ่ดน่ชดัของดนิ	ซ่ึงเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากกระบวนการเกดิดนิ	

ลักษณะที่ส�าคัญคือชั้นดินวินิจฉัยต่างๆ	

อันดับย่อย แบ่งย่อยภายในอันดับที่แสดงความเหมือนกันในเชิงการก�าเนิด	 โดยเน้นถึง

การพบหรือไม่พบสมบัติต่างๆ	 ของดินท่ีเกี่ยวข้องกับความเปียก	 สภาพภูมิ

อากาศ	และอิทธิพลของพืชพรรณ	ซึ่งบ่งชี้โดยลักษณะวินิจฉัยในดิน

กลุ่มดินใหญ่ แบ่งย่อยจากอันดับย่อย	 โดยเน้นชนิดที่คล้ายคลึงกัน	 การเรียงตัว	 และ 

ความชัดเจนของชั้นดินวินิจฉัยต่างๆ	และเน้นในชุดล�าดับชั้นดิน	(sequum)	

บนเท่านั้น	รวมทั้งการพบหรือไม่พบชั้นวินิจฉัยดินบางอย่าง	

กลุ่มดินย่อย แบ่งยอ่ยโดยถอืลกัษณะทีต่รงกบัลกัษณะเดน่ของกลุม่ดนิ	แลว้แยกออกเปน็ 

กลุม่ดนิยอ่ย	1	กลุม่กอ่น	ใชค้�าประกอบวา่	Typic	นอกจากกลุม่นีจ้ะใชส้มบตัิ

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดินใหญ่อื่น	อันดับย่อยอื่น	หรือล�าดับอื่น	หรือที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งที่ไม่ใช่ดิน

วงศ์ดิน แบ่งย่อยภายในกลุ่มดินย่อย	 โดยใช้ลักษณะที่มีผลต่อการจัดการและ 

การตอบสนองของพืช	 เช่น	 ชั้นขนาดอนุภาคดิน	 แร่องค์ประกอบดิน	 

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน	 ดินมีเนื้อปูนปนหรือปฏิกิริยาดิน	 อุณหภูมิ	

และความลึกของดิน	เป็นต้น	

ชุดดิน ลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยาของดิน	และการจัดเรียงตัวของชั้นดิน	ซึ่งเป็น

ลักษณะของดินหนึ่ง
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 ปัจจุบันการจ�าแนกดินตามระบบ

อนกุรมวธิานดนิก�าหนดให้มชีัน้การจ�าแนกขัน้

สูงสุดอยู่ที่	 12	 อันดับ	 ได้แก่	 แอลฟิซอลส์	 

เอ็นทิซอลส์	 อินเซปทิซอลส์	 เวอร์ทิซอลส์	 

ฮิสโทซอลส์	 สปอโดซอลส์	 มอลลิซอลส์	 

ออกซิซอลส ์ 	 อัลทิซอลส ์ 	 แอริดิซอลส ์	 

เจลซิอลส์	และแอนดซิอลส์	แต่ทีส่�ารวจพบใน

ประเทศไทยมีเพียง	 9	 อันดับ	 มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้	

แอลฟิซอลส์ (Alfisols) …ดินที่มีค่�อิ่มตัวเบสสูง

	 เป็นดินที่มีพัฒนาการปานกลางถึงค่อนข้างดี	 มีลักษณะการสะสมดินเหนียวในชั้นดิน

ล่าง	 ลักษณะทั่วๆ	 ไปคล้ายกับดินในอันดับอัลทิซอลส์	 (Ultisols)	 แต่ต่างกันที่แอลฟิซอลส์ 

มีพัฒนาการน้อยกว่า	 และมีสภาพการชะล้างต�่ากว่า	 ท�าให้ธาตุที่เป็นด่างยังคงเหลืออยู่มาก 

ในหน้าตดัดนิ	โดยเฉพาะในชัน้ดนิล่าง	และมคีวามอิม่ตัวเบสเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ	35	ได้แก่	

ชุดดินคง	ชุดดินโนนแดง	ชุดดินชุมแพ	และชุดดินวังสะพุง	เป็นต้น

เอ็นทิซอลส์ (Entisols) …ดินแรกเกิด

   เป ็นดินที่มีลักษณะที่แสดงให ้เห็นว ่า	 ไม ่มี

พัฒนาการหรือมีพัฒนาการของชั้นดินเพียงเล็กน้อย	 ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากมีเวลาน้อยเกินไปที่จะท�าให้เกิดพัฒนาการ	 หรืออยู่ใน

บริเวณสูงชันซ่ึงมีกษัยการเกิดอยู่ตลอดเวลา	 หรืออาจจะอยู่ใน

บรเิวณทีลุ่ม่ซึง่ได้รับอทิธพิลของการตกตะกอนทับถมในระยะเวลา

ทีถ่ีม่ากจนไม่สามารถเกดิพัฒนาการของชัน้ดินขึน้ได้	ได้แก่	ชดุดิน

เชียงใหม่	ชุดดินท่าม่วง	ชุดดินอุบล	และชุดดินหัวหิน	เป็นต้น

ชุดดินเชียงใหม่
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อินเซปทิซอลส์ (Inceptisols) …ดินเริ่มมีพัฒน�ก�ร
	 เป็นดินที่เพิ่งเริ่มมีพัฒนาการ	มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางกายภาพและทางเคมเีกดิขึน้แล้ว	แต่การสะสมต่างๆ	ยงัไม่มากพอที่
จะเกิดเป็นชั้นดินวินิจฉัยเด่นๆ	 เหมือนกับดินที่มีพัฒนาการมานาน	 ใน
หน้าตัดดินยังคงมีลักษณะตกค้างของวัตถุต้นก�าเนิดหลงเหลืออยู่มาก	
มกัพบในบรเิวณทีว่ตัถตุ้นก�าเนดิดนิทีม่คีวามคงทนต่อการเปล่ียนแปลง
สูง	หรือสภาพภูมิประเทศมีข้อจ�ากัดสูง	เช่น	เป็นที่ชันมากหรือเป็นแอ่ง
ต�่า	 ไม่เสถียรพอท่ีจะเกิดพัฒนาการของช้ันก�าเนิดอย่างต่อเนื่อง	 ได้แก	่
ชุดดินชุมพลบุรี	ชุดดินพิมาย	และชุดดินศรีสงคราม	เป็นต้น

ชุดดินชุมพลบุรี

เวอร์ทิซอลส์ (Vertisols) …ดินเหนียวสีคล้ำ�ที่ยืด–หดตัวสูง

 เป็นดินสีคล�้าท่ีประกอบด้วยแร่ดินเหนียวท่ีมีการยืดหดตัวได้
สูง	เมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง	ซึ่งท�าให้เกิดการแตกร่องระแหงที่ผิวหน้า
ในช่วงฤดูแล้ง	 ในดินชั้นล่างจะพบรอยไถล	 มีลักษณะผิวหน้าเรียบเป็น
มนัท่ีก้อนดนิ	อนัเนือ่งมาจากการยดืและหดตวัของดนิ	พอช่วงทีฝ่นตกลง
มาหน้าดินบนจะเคลื่อนย้ายลงไปตามรอยระแหงที่แตก	 ท�าให้เกิดการ
ผสมกันระหว่างดินบนและดินล่าง	ลักษณะส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ผิว
หน้าของสภาพภมูปิระเทศในบริเวณทีเ่ป็นดินนีม้กัเป็นหลุมตะปุม่ตะป�า่
ผิวดินไม่เสมอ	 และมีโครงสร้างของดินตอนบนเป็นแบบก้อนกลมพรุน	
ได้แก่	ชุดดินชัยบาดาล	ชุดดินท่าเรือ	ชุดดินช่องแค	ชุดดินโคกกระเทียม	
ชุดดินลพบุรี	ชุดดินวังชมพู	ชุดดินบุรีรัมย	์และชุดดินวัฒนา	เป็นต้น

ฮิสโทซอลส์ (Histosols) …ดินอินทรีย์

	 ดนิมลีกัษณะการเกดิและสมบตัทิัว่ไปแตกต่างจากดิน

ในอันดับอื่นๆ	มาก	เนื่องจากเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของอิน

ทรียสารในสภาพแวดล้อมที่เป็นแอ่งต�่าปิด	มีน�้าขังอย่างต่อเนื่อง

หรือเกือบต่อเนื่องตลอดเวลา	 หรืออาจจะเกิดในบริเวณที่สูงชัน

หรอืตามแนวน�า้ซบัท่ีมนี�า้เพยีงพอให้เกดิสภาวะทีปิ่ดกัน้กจิกรรม

ของออกซเิจนท่ีจะเกดิข้ึนกบัดนิ	ท�าให้กระบวนการผพุงัเน่าเป่ือย

และการเปลีย่นแปลงเป็นแร่ธาตขุองอินทรยีวตัถเุกดิขึน้ได้ช้ากว่า

กระบวนการสะสมของอินทรียสาร	 ท�าให้เกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์

สะสมหนา	ได้แก่	ชุดดินนราธิวาส	และชุดดินกาบแดง	เป็นต้น

ชุดดินชัยบ�ด�ล

ชุดดินนร�ธิว�ส
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	 เป็นดินที่ประกอบด้วยชั้นทรายสีเทาคล้ายเถ้า	 มีปฏิกิริยา

เป็นกรด	 วางตัวอยู่บนชั้นที่เป็นดินร่วนปนทรายสีคล�้าหรือแดงคล�้า	 

มกัพบในบรเิวณทีว่ตัถตุ้นก�าเนดิเป็นทรายจัด	ซ่ึงอาจเป็นหาดทรายเก่า

ของแม่น�้าหรือทะเล	ได้แก	่ชุดดินบ้านทอน	และชุดดินท่าอุเทน	เป็นต้น

มอลลิซอลส์ (Mollisols) …ดินทุ่งหญ้�

	 เป็นดินที่มีชั้นดินบนหรือผิวดินที่หนา	 ออกสีคล�้าจนถึงด�า	 

มโีครงสร้างของดนิด	ีมอีนิทรียวัตถเุป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีสงู	เน้ือดิน 

สปอโดซอลส์ (Spodosols) …ดินที่มีชั้นด�นของเซสควิออกไซด์และฮิวมัส

ชุดดินบ�้นทอน

มีลักษณะร่วนซุย	และนุ่มมือเมื่อสัมผัส	พบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่

ดอน	โดยเฉพาะในบรเิวณทีว่ตัถตุ้นก�าเนดิดนิสามารถสลายตวัให้ธาตุ

ที่เป็นด่างในปริมาณที่สูง	 พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้า	 ภายใต้

สภาพอากาศทีม่ช่ีวงแห้งแล้ง	ซึง่ไม่ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการชะล้าง

อย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้ยังคงมีธาตุประจุบวกที่เป็นด่างเหลืออยู่ในหน้า

ตัดดินได้มาก	โดยทั่วไปเป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก	ได้แก่	ชุดดิน

บางเลน	ชุดดินด�าเนินสะดวก	ชุดดินตาคลี	ชุดดินสบปราบ	และชุดดิน 

สมอทอด	เป็นต้น

ชุดดินต�คลี

ออกซิซอลส์ (Oxisols) …ดินที่มีก�รผุพังอยู่กับที่สูง

	 เป็นดินท่ีมกีารสะสมออกไซด์ของเหล็กและอะลูมเินยีม	

(เซสควิออกไซด์)	ในปริมาณสูง	เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่

อย่างรนุแรงหรือผ่านกระบวนการเกดิดินมานาน	ลักษณะท่ีส�าคญั

ของดนิในอนัดบันีค้อื	เป็นดนิสอีอกแดงจดั	เหลือง	หรือเทา	เนือ้ดนิ 

เป็นดนิค่อนข้างเหนยีวจดัหรอืเหนยีวจดัมาก	แต่มีโครงสร้างดมีาก	

ดนิมคีวามร่วนซุยสูง	และมคีวามสม�า่เสมอภายในหน้าตัดดินมาก	

กล่าวคอืจะมลัีกษณะต่างๆ	ทีค่ล้ายคลึงกนัตลอดหน้าตัดดิน	ท�าให้

การแจกแจงชั้นก�าเนิดดินท�าได้ยาก	 ได้แก่	 ชุดดินหนองบอน	 

ชุดดินท่าใหม่	และชุดดินโชคชัย	เป็นต้น

ชุดดินโชคชัย
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อัลทิซอลส์ (Ultisols) …ดินที่มีค่�อิ่มตัวเบสตำ่�

	 เป ็นดิน ท่ีมีลักษณะเด ่น ท่ีแสดงให ้ เห็นว ่าดินมี

พัฒนาการมานานในสภาพท่ีวัตถุต้นก�าเนิดดินผ่านกระบวนการ

ผพุังอยูก่บัที	่การชะลา้ง	การเคลื่อนยา้ยวสัดุต่างๆ	อยา่งต่อเนือ่ง

ยาวนาน	ท�าให้มีลักษณะการสะสมดินเหนียวที่เด่นชัดในดินล่าง

และมีความอิ่มตัวเบสน้อยต�่ากว่าร้อยละ	 35	 ชุดดินในอันดับนี	้

ได้แก่	ชุดดินบุณฑริก	ชุดดินวาริน	ชุดดินยโสธร	ชุดดินนครพนม	

และชุดดินชุมพวง	เป็นต้น

ชุดดินบุณฑริก

	 ในช่วงเวลาทีผ่่านมาได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขข้อพจิารณาต่างๆ	เพือ่ให้มคีวามรดักมุยิง่ขึน้

ในเชิงการจ�าแนกดิน	 โดยใช้ข้อมูลการส�ารวจศึกษาดินจากทั่วโลกและมีคณะกรรมการระหว่าง

ประเทศหลายคณะ	ท�าให้มีการตัดทอนและเพิ่มเติมหน่วยอนุกรมวิธานดินตามข้อมูลการศึกษา

ดินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังมีการตีพิมพ์คู่มือการจ�าแนกดินตามอนุกรมวิธานดินออกมา

หลายฉบับ	เช่น	Keys	to	Soil	Taxonomy	ฉบับปี	ค.ศ.	1982,	1998,	2003	และ	ปี	ค.ศ.	2010	

เป็นฉบับล่าสุด

ตัวอย่�งก�รเปรียบเทียบก�รจำ�แนกดินต�มระบบอนุกรมวิธ�นดิน 9 อันดับ

อันดับ สญัลกัษณ์ ชุดดิน
 Taxonomy 1975/

 Taxonomy 1998
Taxonomy 2003

Alfisols Ks Kamphaeng	

Saen

 fsi,	mixed,	iso	Typic	Haplustalfs	

	fsi,	mixed,	superact,	iso	Typic	

	 Haplustalfs

fsi,	mixed,	semiact,	iso	Typic	

Haplustalfs	

Vertisols Lb Lop	Buri 	f,	mont,	iso	Typic	Pellusterts	

	vf,	smec,	iso	Typic	Haplusterts

vf,	smec,	iso	Typic	Haplusterts
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อันดับ สญัลกัษณ์ ชุดดิน
 Taxonomy 1975/

 Taxonomy 1998
Taxonomy 2003

Spodosols Bh Ban	Thon  s,	sili,	iso	cemented	Typic	Tropohumods

	s,	sili,	superact,	iso	ortstein	Typic	

	 Haplorthods

s,	 sili,	 superact,	 iso	 ortstein	

Typic	Haplorthods

Inceptisols Ud Udon 	col,	sili,	nona,	iso	Typic	Tropaquents

	col,	mixed,	act,	nona,	iso	Typic	

	 Halaquepts

col,	mixed,	act,	nona,	iso	Typic	

Halaquepts

Ultisols Yt Yasothon 	fl,	sili,	iso	Oxic	Paleustults

	fl,	sili,	semiact,	iso	Typic	Paleustults

fl,	sili,	semiact,	iso	Typic	

Paleustults

Oxisols Ci Chok	Chai 	c,	kao,	iso	Typic	Haplustox

	vf,	kao,	iso	Rhodic	Kandiustox

vf,	kao,	iso	Rhodic	Kandiustox

Mollisols Ln Lam	Narai 	f,	mixed,	iso	Typic	Haplustolls

	f,	smec,	iso	Vertic	Haplustolls

f,	smec,	iso	Vertic	Haplustolls

Entisols Cm Chiang	Mai 	l,	mixed,	nona,	iso	Typic	Ustifluvents

	col,	mixed,	superact,	nona,	iso	

	 Oxyaquic	Ustifluvents

col,	mixed,	superact,	nona,	

iso	Oxyaquic	Ustifluvents

Histosols Nw Narathiwat 	dysic	iso	Typic	Tropofibrists

	dysic	iso	Typic	Haplofibrists

dysic	iso	Typic	Haplofibrists
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กลุ่มชุดดิน (Group of Soil Series) 

	 ในปี	พ.ศ.	2526	กรมพัฒนาที่ดิน	โดยนายเฉลียว	

แจ้งไพร	และนายธรีะยทุธ	จิตต์จ�านงค์	ได้เริม่การจดักลุม่ดนิ

โดยใช้หลักการรวมลักษณะของขนาดอนุภาคดิน	 แร่ดิน

เหนียว	ปฏิกิริยาดิน	และความชื้นดิน	ที่มีลักษณะคล้ายกัน	

มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน	รวมทั้งหมด	13	กลุ่มดิน	และจัดท�า

เป็นแผนที่ขนาดมาตราส่วน	 1:2,500,000	 เพื่อใช้ประกอบ

การพิจารณาการใช้ปุ๋ยเคมีส�าหรับพืชเศรษฐกิจ	

	 จนกระทั่ งต ่อมาในป ี	 

พ.ศ.	 2530	 ดร.พิสุทธิ์	 วิจารสรณ์	

ดร .บุ รี 	 บุญสมภพพันธ ์ 	 และ 

นายปุญญะ	 เผ่าศรีทองค�าได้จัด

จ�าแนกใหม่โดยการรวมชุดดินที่มี

ลักษณะ	 สมบัติ	 และศักยภาพใน

การเพาะปลกู	รวมถงึการจดัการดนิ

ที่คล ้ายคลึงกัน	 มาไว ้ เป ็นกลุ ่ม

เดียวกัน	 เพื่อประโยชน์ในการให้ค�าแนะน�า	 การตรวจสอบลักษณะดิน	 การใช้ที่ดิน	 และ 

การจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	 จากชุดดินกว่า	 300	 ชุดดิน	 

ได้จัดจ�าแนกใหม่เป็น	62	กลุ่มชุดดินด้วยกัน	และกรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าแผนที่กลุ่มชุดดิน

ส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด	 ทั่วประเทศ	 มาตราส่วน	 1:50,000	 ชุดแรกแล้ว

เสร็จในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2530-2534	 และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ดินอย่างต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน	กลุ่มชุดดินทั้ง	62	กลุ่มนั้น	แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ	คือ

	แผนที่ชุดดิน

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย30



 	กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่นำ้�ขัง	 พบทุกภาค	 ได้แก่	 กลุ่มชุดดินที่	 1-25	 และ 

กลุ่มชุดดินที่	57-59

 	กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่

อยู ่ในเขตดินแห้ง	 พบใน

ภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ

ภาคตะวันออกบางพื้นที	่

ได้แก่	กลุ่มชุดดินที่	28,	29,	

30,	 31,	 33,	 35,	 36,	 37,	

38,	 40,	 41,	 44,	 46,	 47,	

48,	49,	52,	54,	55,	56,	60	

และ	61

 	กลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น	 พบในภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	กลุ่มชุดดินที	่26,	27,	32,	34,	39,	42,	43,	45,	50,	51	

และ	53

 	กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง	พื้นที่ภูเขาและเทือกเขา	ที่มีความลาดชันมากกว่า	35	

เปอร์เซ็นต์	ได้แก่	กลุ่มชุดดินที่	62

	แผนที่กลุ่มชุดดิน
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ยุคที่ 1 ก่อนตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2478 – 2505
  ยุคบุกเบิกการส�ารวจดินในประเทศไทย	 ช่วงเริ่มแรกเน้นการส�ารวจดินในระดับ

ประเทศ	(Reconnaissance	Soil	Survey)	การส�ารวจดินขณะนั้นท�าได้ค่อนข้างล�าบาก	เพราะ

การคมนาคมไม่สะดวก	การส�ารวจดินในพื้นที่เดินทางด้วยเกวียน	ช้าง	เรือ	แพ	และการเดินด้วย

เท้าเป็นส่วนใหญ่	 การเจาะส�ารวจเพื่อตรวจสอบลักษณะของดินในสนามท�าได้ไม่ทั่วถึง	 แต่ก็นับ

เป็นความพยายามของ	ดร.เพนเดิลตัน	และคณะ	ที่ได้ออกส�ารวจดินในพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้มาก

ที่สุด	 และอาศัยแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่ชนิดของป่าไม้ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การจ�าแนกดนิ	หาขอบเขตของดนิชนดิต่างๆ	และก�าหนดหน่วยแผนทีด่นิฉบบัแรกของประเทศไทย	

โดยรวมเอาดินหลายๆ	ชุดดินไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน	ประกอบด้วย	21	กลุ่ม	ที่ให้ชื่อเหมือนกับ

ชุดดินและก�ากับด้วยลักษณะดินบน	ตัวอย่างเช่น	ดินเหนียวลพบุรี	 (Lopburi	clays)	ดินโคราช

ร่วนปนทรายละเอียด	(Khorat	fine	sandy	loams)	เป็นต้น

เทคนิคกำรส�ำรวจดิน

 ตั้งแต่ปี	 2495	 เป็นต้นมา	 ยานพาหนะและการ

คมนาคมเริม่สะดวกข้ึน	ท�าให้การตรวจเจาะดลูกัษณะของดิน

ท�าได้มาก	 ประกอบกับเริ่มมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและ

แผนทีภ่มูปิระเทศเป็นแผนทีพ่ืน้ฐานในการส�ารวจดนิ	การท�า

แผนที่ดินจึงมีความละเอียดมากขึ้น	แผนที่มีมาตราส่วนใหญ่

ขึ้นตามมาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศและแผนที	่

ภูมิประเทศ	คือ	ขนาดมาตราส่วน	1:40,000	และ	1:50,000	

และเริ่มมีการส�ารวจดินในระดับโครงการต่างๆ	 ท่ีต้องการ

ข้อมูลดินเป็นพื้นฐานการวางแผนพัฒนาโครงการมากขึ้น

	การส�ารวจดินภาคสนามในประเทศไทยของ	ดร.	เพนเดิลตัน	ดร.สาโรช	มนตระกูล	และคณะในช่วง 
	 ปี	พ.ศ.	2479	–	2491

	ยานพาหนะใช้ส�ารวจดินขณะนั้น
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ยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2506 – 2514

พื้นที่ในทุกภาคของประเทศ	ใช้การส�ารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ	(Detailed	Reconnaissance	

Soil	Survey)	ผลิตแผนที่มาตราส่วน	1:100,000	ใช้หน่วยแผนที่ระดับชุดดิน	และหน่วยสัมพันธ์

ของชุดดินตั้งแต่สองชุดขึ้นไป	(associations)

	 แผนทีพ่ืน้ฐานในการส�ารวจและท�าแผนทีด่นิ	

ได้แก่	 แผนที่ภูมิประเทศ	 มาตราส่วน	 1:50,000	 

ของกรมแผนที่ทหาร	 (series	L	708)	และภาพถ่าย

ทางอากาศมาตราส่วน	1:40,000	เริ่มมีการใช้เทคนิค

การแปลภาพถ่ายทางอากาศช่วยในการจ�าแนกดิน

และเขยีนขอบเขตดนิแต่ละชนดิไว้เบือ้งต้น	โดยอาศัยความต่างระดับ

ของพื้นที่	พืชพรรณ	และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ที่อ่านและตีความได้

จากภาพถ่ายทางอากาศ	มกีารก�าหนดจดุเจาะตรวจสอบลักษณะและ

ชนิดของดิน	และใส่รายละเอียดของถนน	หมู่บ้าน	แม่น�า้	และล�าธาร	

ไว้บนภาพถ่ายทางอากาศพอสมควร	เพือ่ความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่	

จากจุดที่ท�าการตรวจสอบลักษณะของดินนี้เอง	 สามารถปรับแก้ไข

เส้นขอบเขตดินให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ขึ้นที่ได้จากในสนาม

	 ในยุ คนี้ เ ป ็ นยุ คที่ กองส� า รวจที่ ดิ น	 

กรมพัฒนาที่ดินได้ถูกตั้งขึ้นมา	 จากการรวมงาน

ส�ารวจดนิทีอ่ยูใ่นส่วนราชการต่างๆ	ได้แก่	กรมการข้าว	 

กรมกสิกรรม	 และกรมชลประทานเข้าไว้ด้วยกัน	 

มีการส�ารวจดินเป็นรายจังหวัด	 โดยขยายไปยัง 

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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	 ในยุคนี้งานส�ารวจและจ�าแนกดินยังคงด�าเนินการต่อเนื่องในแบบค่อนข้างหยาบระดับ

จังหวัด	แบบค่อนข้างละเอียดเฉพาะโครงการ	เช่น	การส�ารวจดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน	การจัดตั้ง

นคิมสร้างตนเอง	และแบบละเอียดส�าหรบัโครงการวจัิย	และการวางแผนการจดัการไร่นาในพ้ืนที่

ขนาดเล็ก	งานในช่วงนี้จะเป็นการตรวจวัด	ศึกษา	วิจัยลักษณะและสมบัติของดินและสิ่งแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้อง	มีขั้นตอนด�าเนินงานโดยสังเขป	ดังนี้

	 1)		วางแผนการส�ารวจดนิตามระดบัความละเอยีด

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	 และจัดเตรียมอุปกรณ	์

ได้แก่	ภาพถ่ายทางอากาศ	แผนทีพ่ืน้ฐานในบรเิวณทีจ่ะส�ารวจ	

เครื่องมือเจาะดินและตรวจสอบสมบัติของดิน

	 2)		ใส่ขอบเขตพืน้ท่ีส�ารวจ	แปลภาพถ่ายทางอากาศ	

และลากเส้นขอบเขตดิน	 พร้อมถ่ายทอดรายละเอียดข้อมูล

จากแผนที่ภูมิประเทศโดยประมาณบนภาพถ่ายทางอากาศ	เพื่อเป็นแนวทางการเจาะส�ารวจ

	 3)		การเจาะส�ารวจดนิในสนาม	แบ่งเป็น	3	ขัน้ตอน	คอื	ขัน้ตอนการเจาะส�ารวจดนิเบือ้ง

ต้น	(initial	survey)	เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของดินกับพื้นที่	บันทึกลักษณะดิน	ใส่หมายเลข

ประจ�าหลมุเจาะ	บรเิวณทีม่ดีนิชนดิใดครอบคลมุพืน้ทีม่ากจะท�าการขดุหลมุหน้าตดัดนิและศกึษา

ดนิอย่างละเอยีดอกีครัง้	พร้อมเกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่ส่งวเิคราะห์สมบตัดินิ	เมือ่ได้ข้อมลูดนิครบถ้วน

ก็จะท�าการจ�าแนกดินตามหน่วยจ�าแนกดินที่เหมาะสม	 ขั้นตอนการเจาะส�ารวจและจ�าแนกดิน 

ทั่วบริเวณ	(progressive	survey)	ตามระดับการส�ารวจ	เป็นการเลือกจุดเจาะตรวจสอบลักษณะ

ของดนิ	และเขียนเส้นขอบเขตชนิดของดนิ	โดยถอืตามหลกัความสมัพนัธ์ของดนิกบัสภาพแวดล้อม

การเกิดดิน	 เช่น	 สภาพภูมิประเทศ	 และธรณีวิทยาเป็นส�าคัญ	 และข้ันตอนการเจาะส�ารวจดิน 

ครัง้สดุท้าย	(final	survey)	เป็นการตรวจสอบและเกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่ให้เกดิความแน่ใจว่าขอบเขต

ดินที่เขียนลงบนภาพถ่ายทางอากาศนั้นถูกต้องตามระดับการส�ารวจดินที่ก�าหนดไว้

ยุคที่ 3 ปี พ.ศ. 2515 – 2524
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	 4)	จดัท�าตารางสรปุแสดงชนิดของดนิทีพ่บทัง้หมด	ส่งภาพถ่ายทีเ่ขยีนขอบเขตดนิไว้เพือ่

จัดท�าแผนที่ดิน	รวบรวมข้อมูลการศึกษา	ตรวจสอบ	และวิจัยทั้งหมด	จากภาคสนาม	ห้องปฏิบัติ

การ	และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง	จัดท�ารายงานส�ารวจดินที่มีรายละเอียดของดินแต่ละชนิดที่

ส�ารวจ	และให้ข้อมลูว่าดนิแต่ละแห่งดหีรอืมปัีญหาอย่างไร	ควรใช้ประโยชน์อะไร	หรือควรจะปลกู

พืชอะไร	มีความเหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิดแค่ไหน	ดินที่มีปัญหาควรปรับปรุงอย่างไร	ดิน

บริเวณไหนควรสงวนรักษาไว้	หรือมีความจ�าเป็นต้องช่วยเหลือด้านการชลประทาน	ตลอดจนให้

ข้อมูลความสามารถของดินส�าหรับการใช้พื้นที่ด้านวิศวกรรม

	 ในป	ีพ.ศ.	2520	กองส�ารวจดิน	แบ่งหน่วยราชการออกเป็น	ฝ่ายส�ารวจดิน	ฝ่ายจัดและ

ประสานงานการใช้ระบบจ�าแนกดิน	งานภาพถ่ายทางอากาศ	งานจัดท�าแผนที่และการพิมพ	์และ

งานธุรการ	ขณะนั้นฝ่ายส�ารวจดินแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น	12	เขต	แต่ละเขตประกอบด้วย

สายส�ารวจดนิ	6	สาย	และมผีูช้�านาญการด้านการส�ารวจ	จ�าแนก	และท�าแผนทีดิ่นประจ�าเขตเป็น

หัวหน้า	และมีผู้ควบคุมมาตรฐานการจ�าแนกดิน	(soil	correlator)	ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายส�ารวจ

ดินในพื้นที่ต่างๆ

	 ในขณะเดยีวกนัฝ่ายจดัและประสานงานการใช้ระบบจ�าแนกดิน	กเ็ร่ิมด�าเนนิการศกึษา

และวจิยัโครงการด้านต่างๆ	ได้แก่	ภมูอิากาศดิน	การก�าเนดิดิน	การจ�าแนกดิน	ธรณสัีณฐานวทิยา	

สัณฐานวิทยา	และสมบัติทางเคมีของดิน	รวมทั้งมีการศึกษารวบรวมข้อมูลดิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิน 

ของประเทศให้ทนัสมยัขึน้	นอกจากนีย้งัมกีารจดัอบรมและบรรยายทางวชิาการเกีย่วกบัการส�ารวจ

ดนิ	การจ�าแนกดนิ	และสาขาทีเ่กีย่วข้องให้กบัเจ้าหน้าทีข่องกองส�ารวจดนิและหน่วยราชการอืน่ๆ	

อย่างสม�า่เสมอ

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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 หลังจำกกำรส�ำรวจดินรำยจังหวัดสิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2527 กองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน

ได้เริ่มด�ำเนินกำรส�ำรวจดินแบบค่อนข้ำงละเอียดในมำตรำส่วน 1:25,000 โครงกำร “กำรศึกษำ

ทรพัยำกรดนิและศกัยภำพของทีด่นิ เพือ่ใช้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้ทีด่นิรำยอ�ำเภอ” เป็นกำรน�ำร่อง

โดยใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มำตรำส่วน 1:15,000 เป็นแผนที่พื้นฐำนในกำรแปลควำมหมำยและ

ท�ำแผนที่ดิน

ยุคที่ 4 ปี พ.ศ. 2525 – 2534

	 ต่อมาในช่วงปี	 พ.ศ.	 2530-2534	 กองส�ารวจและ

จ�าแนกดินได้จัดท�าโครงการปรับปรุงแผนที่ดินระดับจังหวัด	

มาตราส่วน	 1:50,000	 ใช้หน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดิน	 อาศัย

ข้อมูลดินจากรายงานการส�ารวจดินและแผนที่ดิน	มาตราส่วน	

1:100,000	 เป็นหลัก	 ท�าการศึกษา	 วิเคราะห์	 และรวบรวม

ลกัษณะและสมบตัขิองดนิทีม่ศีกัยภาพคล้ายคลงึกนัเข้าไว้ด้วย

กันแล้วจัดเป็นกลุ่มชุดดิน	รวม	62	กลุ่มชุดดิน	จากนั้นท�าการ

ถ่ายทอดขอบเขตของกลุ่มชุดดินที่มีมาตราส่วน	1:50,000	ลง

บนแผ่นพลาสติกที่ทาบอยู่บนแผนที่ภูมิประเทศ	 (มาตราส่วน	

1:50,000)	 พร้อมกับแบ่งขอบเขตของกลุ่มชุดดินออกเป็นขอบเขตย่อย	 โดยใช้ความลาดชันของ

พื้นที่	 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 สภาพน�้าท่วมขัง	 หรือลักษณะอื่นๆ	 ที่คาดว่ามีผลต่อการใช้

ประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก

	 และไดอ้อกส�ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบข้อมูลดินเพิ่มเตมิ	โดยใชภ้าพถา่ยดาวเทียม

มาตราส่วน	1:50,000	เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบในการตีความสภาพพ้ืนท่ีต่อลักษณะของดินและ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในสนาม	 ตลอดจนการแก้ไขขอบเขตของกลุ่มชุดดินที่ได้ก�าหนดขึ้น	 และได้

จัดพิมพ์แผนท่ีกลุ่มชุดดินมาตราส่วน	 1:50,000	 พร้อมทั้งจัดชั้นความเหมาะสมของดินแยกตาม

ชนิดของพืชเศรษฐกิจที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแนะน�าให้ปลูกรายจังหวัด
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ยุคที่ 5 ปี พ.ศ. 2535 – 2545
 ช่วงปี	พ.ศ.	2535-2540	มีการด�าเนินการส�ารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด	รายอ�าเภอ	

“โครงการใช้ประโยชน์ทีด่นิตามแผนการใช้ทีดิ่น”	ผลติแผนทีม่าตราส่วน	1:25,000	ประกอบด้วย

เส้นขอบเขตของดนิทีแ่สดงอยูบ่นภาพถ่ายทางอากาศทีน่�ามาต่อกนั	(photo	mosaic)	หน่วยแผนท่ี

เป็นระดับประเภทของชุดดิน	(phase	of	soil	series)	พร้อมทั้งแสดงชั้นความเหมาะสมของดิน

เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	และแนวทางในการจัดการดินเบื้องต้นและในรายงานด้วย

	 ขัน้ตอนในการส�ารวจเริม่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ	ขนาดมาตราส่วน	1:15,000	

ก�าหนดจุดเจาะโดยมีระยะห่างระหว่าง	300-500	เมตร	ขึ้น

อยู่กับสภาพพื้นที	่สภาพทางธรณีสัณฐาน	หรือความหลาก

หลายของดินท่ีพบ	 การส�ารวจดินจะใช้สว่านเจาะดินจนถึง

ระดับความลึกประมาณ	1.5	–	1.8	เมตร	หรือจนถึงชั้นหิน

หรือชั้นดานแข็ง

	 จากนัน้บันทึกลกัษณะและสมบัตขิองดิน	ทีน่�ามา

ใช้จ�าแนกดิน	ส่วนใหญ่เป็นลักษณะถาวรที่ค่อนข้างยากต่อ

การเปลี่ยนแปลง	ได้แก่	เนื้อดิน	สีดิน	ปฏิกิริยาดิน	แร่ในดิน	

โครงสร้างดิน	 ลักษณะและการจัดเรียงของชั้นดิน	 วัตถุต้น

ก�าเนิดดิน	 และสภาพแวดล้อมของดิน	 เช่น	 การระบายน�า้

ของดิน	ลักษณะการแช่ขังของน�า้	เป็นต้น

	 ในระหว่างการส�ารวจดนิ	จะมกีารขดุหลมุหน้าตดั

ดนิจนถงึระดับความลกึประมาณ	1.5	–	1.8	เมตร	เพือ่ศกึษา

ลักษณะดินอย่างละเอียด	 ท�าค�าบรรยายหน้าตัดดิน	 พร้อมกับเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นไป

วเิคราะห์สมบัตขิองดนิทัง้ทางกายภาพ	เคม	ีและแร่ของดนิควบคูก่นัไปด้วย	ซ่ึงจะเลอืกเกบ็เฉพาะ

ดินที่เป็นตัวแทนชุดดินท่ีพบหรือเก็บเพื่อน�ามาใช้ประกอบในการจ�าแนกดิน	 ผู้ส�ารวจต้องเขียน

ขอบเขตของดนิลงบนภาพถ่ายทางอากาศ	โดยใช้เทคนคิการแปลภาพถ่ายทางอากาศควบคูไ่ปกบั

การตรวจสอบดินในสนาม

	 การท�าแผนทีด่นิจะถ่ายทอดขอบเขตและหน่วยแผนทีดิ่นทีร่่างไว้บนภาพถ่ายทางอากาศ	

ขนาดมาตราส่วน	 1:15,000	 ที่น�ามาเรียงต่อกันเป็นผืนด้วยเทคนิคทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 

แล้วปรับให้เป็น	มาตราส่วน	1:25,000	เพื่อจัดพิมพ์เป็นแผนที่ดินต่อไป
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	 ได้เริ่มโครงการปรับปรุง	 แผนที่ดินราย

จงัหวดั	เพือ่ผลติแผนท่ีดนิขนาดมาตราส่วน	1:50,000	ใช้หน่วยแผนที่

เป็นประเภทของชุดดิน	ที่ใช้ในโครงการนี้	คือ	ความลาดชันของพื้นที่	

ซึ่งก่อนที่จะด�าเนินการส�ารวจดินในภาคสนามต้องมีการจัดเตรียม

แผนที่ภูมิประเทศ	และภาพถ่ายทางอากาศ	(มาตราส่วน	1:50,000)	แผนที่ธรณีวิทยา	ภาพถ่าย

ดาวเทียม	และแผนที่ดินรายอ�าเภอ	และรายจังหวัดที่เคยจัดท�าไว้เดิมของบริเวณที่ส�ารวจ	รวมทั้ง

อุปกรณ์ขุดเจาะดินและตรวจสอบดินภาคสนาม	หลังจากนั้นท�าการแปลภาพถ่ายทางอากาศด้วย

กล้อง	Mirror	 Stereoscope	 และเขียนเส้นขอบเขตของหน่วยแผนที่ต่างๆ	พร้อมทั้งก�าหนดจุด

ตรวจสอบดินในสนาม	 โดยอาศัยข้อมูลจากแผนที่ดินระดับอ�าเภอและแผนที่ดินระดับจังหวัด	 

เป็นตัวก�าหนดความหนาแน่นของจุดส�ารวจ	หรือประมาณ	1-2	กิโลเมตรต่อจุด

	 ส�าหรบัการปฏบัิตงิานในสนามได้ท�าการตรวจสอบดนิตาม

จดุส�ารวจทีก่�าหนดไว้	โดยใช้สว่านเจาะดนิแต่ละชัน้ขึน้มาวางเรียงกนั	

ตามความลึกที่เจาะประมาณ	1.80	เมตร	หรือตื้นกว่าหากพบชั้นหิน

หรอืช้ันดานแขง็ท�าการวนิจิฉยัและบันทกึสมบตัขิองดนิแต่ละชัน้	เช่น	

เนื้อดิน	 สีดิน	 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	 การระบายน�้าของดิน	

เป็นต้น	รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ	เช่น	ลักษณะทาง

ธรณีวิทยา	ภูมิสัณฐาน	วัตถุต้นก�าเนิดดิน	พืชพรรณ	ความลาดชัน	ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

เป็นต้น	 และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 แล้วท�าการจ�าแนกดินตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน	 (Soil	 Taxonomy)	 จนถึงระดับชุดดิน	 มีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับ

แก้ไขเส้นขอบเขตของหน่วยแผนทีด่นิ	ก่อนส่งเพือ่จดัท�าแผนทีด่นิ	เมือ่จดัท�าแผนทีด่นิและมหีน่วย

แผนที่ดินที่สมบูรณ์แล้ว	 จึงท�าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติของดินตัวแทน 

ชุดดินในพื้นที่	โดยขุดหลุมหน้าตัดดินขนาดมาตรฐาน	(กว้าง	1.5	เมตร	ยาว	2	เมตร	ลึก	2	เมตร)	

จัดท�าค�าอธิบายหน้าตัดดิน	เก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นดินเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

	 การจดัท�าแผนท่ีดนิเป็นการถ่ายทอดขอบเขตของหน่วยแผนทีด่นิ	และหน่วยแผนทีอ่ืน่ๆ	

ทีเ่ขยีนไว้บนภาพถ่ายทางอากาศลงบนแผนทีภ่มูปิระเทศ	และด�าเนนิการพมิพ์เป็นแผนทีด่นิต่อไป	

	 ในส่วนของรายงานการส�ารวจดินจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปในพื้นที่	 ข้อมูล 

ด้านทรัพยากรดิน	 ได้แก่	 ลักษณะและสมบัติของชุดดิน	 หรือหน่วยแผนที่ดินแต่ละหน่วย	 ข้อมูล

ด้านความเหมาะสมของท่ีดนิส�าหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิ	ข้อมลูความเหมาะสมของดนิด้านวศิวกรรม	

รวมทั้งข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
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	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ได้มีโครงการปรับปรุงแผนที่ดิน	 เพ่ือผลิตแผนที่ดินขนาดมาตราส่วน	

1:25,000	 โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเป็นแผนท่ีพ้ืนฐาน	 ซ่ึงมีหน่วยแผนท่ีเป็นชุดดิน	 หรือดินคล้าย	

ส�าหรับประเภทของดินที่ใช้ในโครงการนี้	คือ	ความลาดชัน	เนื้อดินตอนบน	ปริมาณชิ้นส่วนหยาบ	

ความลึกของดิน	 ปริมาณหินพื้นโผล่หรือก้อนหินโผล่	 ชั้นดินตอนล่าง	 สภาพพ้ืนที่หรือสภาพ 

ภมูสิณัฐาน	หรอืประเภทดินอืน่ๆ	นอกจากนีย้งัมหีน่วยแผนท่ีอืน่ๆ	ทีใ่ช้คอืหน่วยเชงิซ้อน	(complexes)	

ซึ่งจะมีรายละเอียดของหน่วยแผนที่ดินเพิ่มมากขึ้น	โดยมีขั้นตอนและวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

 1. ก�รเตรียมง�นก�รก่อนออกสน�ม

	 	 ท�าการเตรียมภาพถ่ายออร์โธสี	 ขนาดมาตราส่วน	

1:25,000	ซึ่งตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	เป็นต้นมา	กรมพัฒนาที่ดินเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภาพถ่ายออร์โธสีของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	ดังนั้นช่วงเริ่มแรกของการใช้ภาพถ่ายออร์โธ

สีส�าหรับงานส�ารวจดิน	 จึงได้ใช้ภาพออร์โธสีขนาด	 9x9	 น้ิว	

มาตราส่วน	 1:25,000	 เป็นหลักในการแปลภาพถ่าย	 ส�าหรับ

บริเวณที่ไม่มีข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีหรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วน	 ได้ใช้ภาพถ่ายขนาดมาตราส่วน	

1:15,000	 และ	 1:50,000	 เป็นข้อมูลภาพถ่ายเสริมให้ครบถ้วนในขั้นตอนของการแปลภาพถ่าย

และการส�ารวจดนิในสนาม	นอกจากนัน้มกีารใช้แผนทีภ่มูปิระเทศ	แผนท่ีธรณวีทิยา	ภาพดาวเทยีม	

แผนที่ดินระดับต่างๆ	 เป็นแผนท่ีประกอบเพื่อช่วยในการแปลภาพถ่ายและวิเคราะห์สภาพพื้นที่	

แล้วท�าการเขียนขอบเขตของหน่วยแผนที	่และก�าหนดจุดตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ	4-6	หลุม	ต่อ 

ตารางกิโลเมตร	

 2.  ก�รปฏิบัติง�นสำ�รวจดินในสน�ม

	 	 ท�าการเจาะดนิเพือ่ตรวจสอบลกัษณะและ

สมบัติของดิน	จนถึงระดับความลึก	2	เมตร	หรือจนถึง

ชั้นหินหรือชั้นดานแข็ง	แล้วจึงวินิจฉัยและบันทึกสมบัติ

ของดินแต่ละชั้น	 ตลอดจนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

และข้อมูลอื่นๆ	 นอกจากนั้นมีการถ่ายรูปสภาพพื้นที่	

ลักษณะของดิน	หิน	แร่	หรือ	ลักษณะพิเศษอื่นๆ	 เช่น	

ศิลาแลง	ศิลาแลงอ่อน	ชั้นดาน	เป็นต้น	ท�าการจ�าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน	และศึกษา

จากเอกสารการก�าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคต่างๆ	ของประเทศไทย	

ยุคที่ 6 ปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
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 3.  ก�รจัดทำ�แผนที่ดินและร�ยง�นก�รสำ�รวจดิน

	 	 ขอบเขตของหน่วยแผนที่ดิน	 รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ	 จะถูกถ่ายทอดลงบนภาพ 

โมเสค	ที่เป็นภาพถ่ายออร์โธสีขนาดมาตราส่วน	1:25,000	จากนั้นก็จะด�าเนินการพิมพ์แผนที่ต่อ

ไป	 ส�าหรับรายงานการส�ารวจดิน	 จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ท�าการส�ารวจ	 ข้อมูล 

ด้านทรัพยากรดิน	 ได้แก่	 ลักษณะและสมบัติของชุดดิน	 หรือหน่วยแผนที่ดินแต่ละหน่วย	 ข้อมูล

ด้านความเหมาะสมของท่ีดนิส�าหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิ	ข้อมลูความเหมาะสมของดนิด้านวศิวกรรม	

รวมทั้งข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 	 ต ่อมาในปี	 พ.ศ.	 2548	 ได้ผลิตแผนที่ ดิน 

ขนาดมาตราส่วน	 1:25,000	 ที่มีความถูกต้อง 

และมีรายละเอียดของแผนที่ทันสมัยยิ่งขึ้น	 

โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	(Digital	Ortho-

photograph)	 เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการท�า

แผนที่ดิน	 หน่วยแผนท่ีที่ใช้เป็นกลุ่มชุดดิน	 (62	

กลุ่ม)	และหน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดิน	

	 	 ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีภาพถ่ายออร์โธสีขนาดมาตราส่วน	 1:25,000	 และข้อมูลต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายออร์โธสีเริ่มจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น	 ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่จึงได้

มีการใช้ข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่มีความต่างระดับ	2-5	เมตร	ข้อมูลแบบจ�าลองระดับความสูงเชิงเลข	 

(Digital	 Elevation	 Models:	 DEM)	 

จัดท�าแผนที่ระดับของความลาดชัน	สร้าง

แบบจ�าลอง	3	มติ	ิภาพแสงเงาภมูปิระเทศ	

เป ็นต ้น	 ประกอบกับใช ้ข ้อมูลแผนที่

ธรณีวิทยา	 แผนที่ภูมิประเทศ	 แผนท่ีดิน

ระดบัต่างๆ	เพือ่วเิคราะห์สภาพพืน้ที	่แปล

ภาพถ่ายออร์โธสี	 และเขียนขอบเขตของ

หน่วยแผนทีต่่างๆ	ทีม่คีวามถกูต้องและทนั

สมัยมากยิ่งขึ้น

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย40



	 	 ในการส�ารวจดนิภาคสนามจะท�าการศกึษา

และส�ารวจดิน	 ตามแนวเส้นตัดขวางพ้ืนท่ี	 (cross	 

section)	ให้ครอบคลมุทกุหน่วยแผนทีท่ีไ่ด้วเิคราะห์หรือ

แปลไว้	 ท�าการตรวจสอบลักษณะของดิน	บันทึกข้อมูล

ดิน	 จ�าแนกดินถ่ายรูปสภาพพื้นที่	 ลักษณะของดิน	

ลกัษณะอืน่ๆ	รวมทัง้บนัทกึพกิดัจดุตรวจสอบดินในสนาม

โดยใช้เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์	 (GPS)	 แล้วน�าเข้า

ข้อมูลต่างๆ	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

	 	 แผนทีดิ่นจะเป็นแผนทีก่ลุม่ชดุดินรองด้วย

ภาพถ่ายออร์โธส	ีในส่วนของรายงานจะเป็นรายงานการ

ส�ารวจดินเพ่ือการเกษตร	ซ่ึงจะประกอบด้วยข้อมลูท่ัวไป	

	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 เป็นต้นมา	 ได้ด�าเนินการส�ารวจดินตามโครงการปรับฐานข้อมูล

ทรัพยากรดินให้มีหน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน	และคาดว่าจะแล้วเสร็จในป	ีพ.ศ.	2558	โดยได้น�า

ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	 (Digital	 Orthophotograph)	 ที่ประกอบด้วยข้อมูลแบบ

จ�าลองระดับความสูงเชิงเลข	 (DEM)	 เส้นชั้นความสูง	 (contour)	 ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง	

มาใช้เป็นพื้นฐาน	 ส่วนการวิเคราะห์หรือตีความหมาย	 ได้ใช้เทคโนโลยีด้านระบบภูมิสารสนเทศ	

(GIS)	เทคนิคการรบัรูข้้อมลูระยะไกล	(remote	sensing)	มาช่วย	รวมทัง้ยงัใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

ตารางสรุปลักษณะสมบัติของดิน	ข้อมูลความเหมาะสมของดิน	ข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์และ

แนวทางแก้ไข	และข้อมูลความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร	์

การสำารวจดินในปัจจุบัน
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สร้างแบบจ�าลอง	 3	 มิติ	 ภาพแสงเงาภูมิประเทศ	

(hill	shade)	ซึง่จะช่วยในการแปลความหมายและ

วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี	 โดยมีการใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ต่างๆ	มาวิเคราะห์ร่วมด้วย	ทั้งนี้เมื่อรวมถึงการใช้

ประสบการณ์ของนักส�ารวจดินในการวิเคราะห์	 

ก็จะสามารถสร้างขอบเขตของหน่วยแผนที่ได ้

อย่างถกูต้องและตรงกบัความเป็นจรงิ	หลงัจากนัน้

ได ้ท�าการถ่ายทอดข้อมูลที่ได ้ตรวจสอบและ

วิเคราะห์ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	 และปรับ

แก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม	 ส�าหรับบริเวณใดท่ี

สงสัยหรือไม่สามารถปรับแก้ไขได	้จะท�าการตรวจสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติมทั้งในภาคสนามและ

ในส�านักงาน การส�ารวจดินในภาคสนามเพื่อตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดินตามมาตรฐาน

ของการส�ารวจดิน	ส�าหรับการจัดท�าแผนที่และรายงานทรัพยากรดิน	ได้ท�าการจัดพิมพ์แผนที่ดิน

ขนาดมาตราส่วน	 1:25,000	 ซึ่งมีหน่วยแผนที่เป็นประเภทของชุดดิน	หรือดินคล้าย	 และหน่วย 

เชิงซ้อนอื่นๆ	 ในส่วนของรายงานจะ

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในพื้นที	่ข้อมูล

ด้านทรัพยากรดิน	 ได้แก่	 ลักษณะและ

สมบัติของชุดดิน	 หรือหน่วยแผนที่ดิน

แต่ละหน่วย	 ข้อมูลด้านความเหมาะสม

ของทีด่นิส�าหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิ	ข้อมลู

ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพี

กลศาสตร์	 รวมทั้งข้อเสนอแนะในเรื่อง

ปัญหาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ผลส�ำเร็จงำนส�ำรวจดิน
	 หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2506	ภารกิจด้านการส�ารวจดิน	

ถอืเป็นงานส�าคญัทีต้่องรบีด�าเนนิการโดยเร่งด่วน	เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ	ได้มข้ีอมลูพ้ืนฐานส�าหรับ

การพฒันาประเทศ	การด�าเนนิงานในระยะแรกเป็นการส�ารวจและจดัท�าแผนทีด่นิของประเทศไทย	

เพื่อเป็นข้อมูลสภาพทรัพยากรดินโดยทั่วไป	ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 ในปี	ค.ศ.	1963	ได้ศึกษาในพื้นที่น�าร่องของจังหวัด

ร้อยเอ็ด	และได้จัดท�าเอกสาร	“Report	on	the	Soil	Survey	

a	Pilot	Area	in	Changwat	Roi	Et”	

	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	1966	ได้จดัท�ารายงานการส�ารวจดิน 

ระดับจังหวัด	คือ	“Report	on	the	Soil	Survey	of	Roi	Et	

Province”	 ซ่ึงถือเป็น	 ผลงานการส�ารวจดินระดับจังหวัด	 

ในยุคเริ่มต้นของงานส�ารวจและจัดท�าแผนที่ดิน

	 นอกจากนี้	ได้ด�าเนินงานในโครงการต่างๆ	ได้แก่

	 1.	 โครงการส�ารวจดินชลประทานเจ้าพระยา	 (พ.ศ.	 2506-2512)	 ท�าการส�ารวจในพื้นที่

จังหวัดชัยนาท	สุพรรณบุรี	อยุธยา	อ่างทอง	และลพบุรี	รวม	10	โครงการ	มีเนื้อที่รวม	3,967,560	ไร่

	 2.	 โครงการส�ารวจดนิเปรีย้วภาคกลาง	(พ.ศ.	2511-2515)	ในพืน้ทีข่องจงัหวดัปทมุธาน	ี

นครปฐม	สุพรรณบุรี	ฉะเชิงเทรา	นนทบุรี	สมุทรปราการ	สมุทราสาคร	สมุทรสงคราม	นครนายก	

ราชบุรี	ชลบุรี	และกรุงเทพฯ	มีเนื้อที	่7,123,000	ไร่

	 3.	 โครงการส�ารวจดินลุ่มน�้าป่าสัก	(พ.ศ.	2511-2515)	ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ	์ลพบุร	ี

สระบุรี	และนครราชสีมา	มีเนื้อที่ประมาณ	8,900,000	ไร่

	 4.	 โครงการส�ารวจทีด่นิรกร้างว่างเปล่า	(พ.ศ.	2513-2517)	ท�าการส�ารวจดนิแบบค่อน

ข้างหยาบ	ในพืน้ท่ีทุ่งกลุาร้องไห้	เขตจงัหวดัสรุนิทร์	ร้อยเอด็	บรุรีมัย์	มหาสารคาม	และอบุลราชธานี	

มีเนื้อที่ประมาณ	2,000,000	ไร่

	 5.	 โครงการส�ารวจดินพื้นที่สวนยางพารา	 ในเขตจังหวัดภาคใต้	 (พ.ศ.2509-2511)	 

ของจังหวัดสงขลา	ตรัง	พังงา	ระนอง	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	และนครศรีธรรมราช
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	 6.	 โครงการส�ารวจดนิตามความต้องการของกรม	กอง	และหน่วยงานราชการต่างๆ	เป็นการ

ส�ารวจดนิในระดบัค่อนข้างหยาบ	ระดับค่อนข้างละเอยีด	หรอืระดบัละเอยีด	ท้ังนีข้ึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค์

ของการใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน	ซึ่งในแต่ละปีสามารถด�าเนินการได้ประมาณ	1	ล้านไร่

	 นอกจากนี	้ยงัได้ด�าเนนิการส�ารวจดนิและจดัท�ารายงานในโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ

สูบน�้าด้วยไฟฟ้า	 โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	 โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร

ภาคเหนือ	พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน	รวมทั้งได้ท�าการส�ารวจดินในพื้นที่น�้าท่วม	หรือดินถล่ม	 

เช่น	อ�าเภอนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	และอ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ทั้งนี้	ผลงานด้านส�ารวจดิน	ได้มีการพัฒนาและด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนการ

แปลผลข้อมลู	ส�าหรบัการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่

	 1)	 ข้อมูลดิน	ได้แก่	ข้อมูลชุดดินรายจังหวัด	มาตราส่วน	1:100,000	ข้อมูลชุดดินราย

อ�าเภอ	มาตราส่วน	1:25,000	ข้อมูลกลุ่มชุดดินรายจังหวัด	มาตราส่วน	1:50,000	และ	1:25,000	

ข้อมูลชุดดนิรายจงัหวดั	มาตราส่วน	1:50,000	และ	1:25,000	และข้อมูลดนิรายโครงการในระดบั

มาตราส่วนต่างๆ

	 2)	 การศกึษาลกัษณะของชดุดนิ	เช่น	การจดัท�าคูม่อืการก�าหนดลกัษณะและสมบติัของ	

ชุดดินในประเทศไทย	 การศึกษาและจัดตั้งชุดดินในประเทศไทย	 และการศึกษาดินตัวแทนหลัก

ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	และดินปัญหาของประเทศไทย

	 3)	 การศึกษาและวิจัยเฉพาะด้าน	 เช่น	 การติดตามคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 การส�ารวจและจัดท�าแผนท่ีความช้ืนดิน	 และงานวิจัยด้านทรัพยากรดิน	 การจัดท�าแผนที่

การชะล้างพังทลายของดินในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

	 4)	 การพฒันาและประยกุต์ใช้ข้อมลูดนิ	เช่น	การจดัท�าโปรแกรมส�าเรจ็รปู	เวบ็ไซต์	แผนที่

ค�าแนะน�าการจัดการดินรายต�าบล	คู่มือค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ย	และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

	 5)	 พพิธิภัณฑ์ดนิ	แหล่งศกึษาความรู	้ด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน	นบัแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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ข้อมูลชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000

 	ร�ยง�นก�รสำ�รวจดินร�ยจังหวัด และแผนที่ดินม�ตร�ส่วน 1:100,000	ด�าเนิน

การระหว่างปี	พ.ศ.	2510	-2527	ซึ่งกองส�ารวจที่ดินได้ด�าเนินการส�ารวจแบบค่อนข้างหยาบ	โดย

มีเป้าหมายเพือ่ให้ทราบชนดิและสมบตัขิองดนิในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ	ซ่ึงมหีน่วยแผนทีเ่ป็น

ชุดดินหน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน	 และหน่วยเบ็ดเตล็ด	 พร้อมรายละเอียดสภาพแวดล้อม	 วัตถุต้น

ก�าเนิดดิน	 ลักษณะดินและค�าบรรยายหน้าตัดดิน	 ความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมในการ 

ใช ้ประโยชน ์ 	 รวม ท้ั งผลการ

วิเคราะห์ดินทางกายภาพและเคมี	

ซึง่นบัได้ว่าเป็น	แผนทีด่นิชดุแรกที่

มีข ้อมูลสมบูรณ ์ครบถ ้วนทั้ ง

ประเทศ	 และยังใช้ในการอ้างอิง

ข้อมูลอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลชุดดินรายอำาเภอ มาตราส่วน 1:25,000

 	ร�ยง�นคว�มเหม�ะสมของดนิเพือ่ก�รปลกูพชืเศรษฐกจิร�ยอำ�เภอ และแผนทีดิ่น 

ม�ตร�ส่วน 1:25,000	 ด�าเนินการในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2528-2545	 กองส�ารวจและจ�าแนกดิน	 

ได้ท�าการส�ารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด	 มีเป้าหมายศึกษาทรัพยากรดินเพ่ือใช้ก�าหนดนโยบาย

การใช้ที่ดินระดับอ�าเภอ	ซึ่งมีหน่วยแผนที่เป็นประเภทของชุดดิน	และหน่วยสัมพันธ์ของประเภท

ของชุดดิน	 โดยส่วนใหญ่แสดงเส้นขอบเขตดินซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศขาวด�า	 และแสดง

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ	 ซึ่งด�าเนินการได้รวม	

158	อ�าเภอ	กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ
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ข้อมูลกลุ่มชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000

 	ร�ยง�นก�รใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ และแผนที่กลุ่มชุดดิน

ม�ตร�ส่วน 1:50,000	 ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.	 2530-2534	 โดยกรมฯ	 ได้มีนโยบายการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้ท่ีดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	 ภายใต้แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 ท้ังนี้กองส�ารวจและจ�าแนกดินได้เร่งด�าเนินการ 

จัดท�า	ซึง่แผนทีจ่ะแสดงขอบเขตของกลุม่ชดุดนิซ้อนทบักบัแผนทีส่ภาพภมูปิระเทศ	ประกอบด้วย	

62	กลุ่มชดุดนิ	พร้อมทัง้ตารางแสดงความเหมาะสมของดนิส�าหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิต่างๆ

	 นอกจากนี้	ได้จัดท�า	“คู่มือก�รใช้แผนที่กลุ่มชุดดิน เพื่อก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ”	เพื่อ

อธิบายลักษณะของดินในแต่ละกลุ่มชุดดิน	รวมทั้งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน	เพื่อเป็นข้อมูลพื้น

ฐานส�าหรับการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการดิน	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2546	 ได้ท�าการ

ปรับปรุงเอกสารดังกล่าว	 ในส่วนของลักษณะของกลุ่มชุดดิน	 ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

มากขึ้น	โดยจัดท�าเป็น	“คู่มือก�รใช้แผนที่กลุ่มชุดดิน เพื่อก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ”

	 ในปีพ.ศ.	2547	ได้จัดท�าเอกสาร	“ลักษณะและสมบัติของดินที่เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดิน  

เพื่อก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ”	 โดยพิจารณาคัดเลือกชุดดินซ่ึงได้ท�าการศึกษาและเก็บตัวอย่างดิน

ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดิน	 ทั้งนี้ภายในเอกสารมีรายละเอียดแสดงลักษณะและ	 

สมบัติต่างๆ	ของกลุ่มชุดดิน	ค�าบรรยายสภาพพื้นที	่และสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย46



ข้อมูลชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000

 	ก�รศึกษ�ทรัพย�กรดินและศักยภ�พของที่ดิน และแผนที่ดินม�ตร�ส่วน 

1:50,000	ด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2542-2545	กองส�ารวจและจ�าแนกดิน	เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุง

และแก้ไขลักษณะและสมบัติบางอย่างท่ีใช้ในการจ�าแนกเพิ่มเติม	 รวมท้ังมีการก�าหนดลักษณะ

ชุดดินที่จัดต้ังใหม่เป็นจ�านวนมาก	 จึงต้องปรับปรุงแผนที่ดินระดับจังหวัดให้มีความถูกต้อง	 โดย

ท�าการส�ารวจและตรวจสอบดินภาคสนามเพิ่มเติม	 ซึ่งแผนท่ีจะแสดงข้อมูลขอบเขตดินพร้อมท้ัง

สภาพภูมิประเทศ	 โดยมีหน่วยแผนที่เป็น	 ชุดดิน	 ชนิดดินและหน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน	 สามารถ

ด�าเนนิการได	้9	จงัหวดั	ไดแ้ก	่จงัหวดักาฬสนิธุ	์ขอนแกน่	นครราชสมีา	แพร	่มหาสารคาม	รอ้ยเอด็	

อุตรดิตถ์	อุบลราชธานี	และนราธิวาส

	 ในปี	พ.ศ.	2546-2547	ส�านกัส�ารวจดนิและวางแผนการใชท้ีด่นิ	ไดป้รบัแผนการด�าเนนิ

งานมาท�าการส�ารวจดินในระดับค่อนข้างละเอียด	 ซึ่งมีการตรวจสอบดินในภาคสนามที่มีความ

ละเอียดมากยิ่งขึ้น	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 และจัดท�าเป็น	“ร�ยง�นก�รศึกษ�ทรัพย�กรดินและ

ศักยภ�พของที่ดิน และแผนที่ดินม�ตร�ส่วน 1:25,000”	 มีหน่วยแผนที่เป็นประเภทของชุด

ดิน	 และหน่วยสัมพันธ์ของประเภทชุดดิน	 รายละเอียดของแผนที่ประกอบด้วยเส้นขอบเขตดิน

และภาพถ่ายทางอากาศ	พร้อมทั้งตารางสรุปข้อมูลแสดงความเหมาะสมของดินส�าหรับการปลูก

พืชเศรษฐกิจ	สามารถจัดท�าได้	4	จังหวัด	ได้แก	่จังหวัดกาฬสินธุ์	บุรีรัมย์	เชียงใหม่	และล�าพูน

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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ข้อมูลกลุ่มชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:25,000

 	ร�ยง�นสำ�รวจดินเพื่อก�รเกษตร และแผนที่ดินม�ตร�ส่วน 1:25,000	ด�าเนินการ	 

ปี	พ.ศ.	2548-2553	ส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	ได้ท�าการปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดิน	

ทัง้ประเทศ	โดยน�าข้อมลูภาพถ่ายทางอากาศสีเชงิเลข	ข้อมลูเส้นชัน้ความสูงและแบบจ�าลองระดับ

สูงเชิงเลข	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และท�าขอบเขตดิน

เบื้องต้น	ที่มีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดิน	และหน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด	พร้อมทั้งอธิบายลักษณะทาง

ธรณีวิทยา	 สภาพภูมิประทศ	 สภาพภูมิอากาศ	 รวมถึงลักษณะของดินที่แสดงรายละเอียดของ 

เนือ้ดนิ	สดีนิ	ความลกึ	การระบายน�า้	ปฏกิริยิาดนิ	ความเหมาะสมของดินในการปลกูพชืเศรษฐกจิ	

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	พร้อมทัง้ได้จ�าแนกความเหมาะสมของดินส�าหรับ

กิจกรรมด้านวิศวกรรมไว้ด้วย

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย48



ข้อมูลกลุ่มชุดดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1:25,000

 	โครงการ	“ปรับฐ�นข้อมูลทรัพย�กรดินเบื้องต้นลงบนภ�พถ่�ยออร์โธสี ระยะที่ 1”  

ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.	 2554-2555	 ส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน	 มีเป้าหมายในการจัดท�า

แผนที่ชุดดิน	มาตราส่วน	1:25,000	ทั่วประเทศ	ซึ่งโครงการฯ	ระยะที่	1	ด�าเนินการใน	19	จังหวัด

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด	ทั้งนี้ข้อมูลลักษณะและสมบัติของดินที่ได	้สามารถน�าไปใช้

ในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 การอนุรักษ์ดินและน�้า	 และการจัดการดินที่เหมาะสม	 ซึ่งน�าไปสู่การใช้

ประโยชน์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน	เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับป	ีพ.ศ.	2556	ได้ด�าเนินงานต่อเนื่อง	ในโครงการ	“ปรับฐ�นข้อมูลทรัพย�กรดิน 

เบื้องต้นลงบนภ�พถ่�ยออร์โธสี ระยะที่ 2”	ด�าเนินการในภาคเหนือ	รวม	10	จังหวัด	ซึ่งข้อมูล

เหล่านีส้ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วน	ทัง้ในด้านวางแผนการใช้ทีด่นิระดบัต่างๆ	การก�าหนด

เขตเหมาะสมส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ	 หรือในด้านภัยพิบัติต่างๆ	 เช่น	 น�้าท่วม	 ดินถล่ม	 

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน	เป็นต้น

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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 คู่มือการกำาหนดลักษณะสมบัติของชุดดินในประเทศไทย

 การจ�าแนกและก�าหนดลักษณะของชุดดิน	 จัดท�าขึ้นเพื่อปรับปรุงการจ�าแนกดินของ

ประเทศไทยให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบอนุกรมวิธานดิน	 ได้ท�าการรวบรวม

ข้อมูลการส�ารวจและศึกษาลักษณะหน้าตัดดินในสนาม	 รวมทั้งผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

และเคมีของดิน	โดยก่อนหน้านี้	ได้จัดท�าเป็นเอกสาร	“แผ่นขาว	แผ่นเหลือง”	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2525	

ได้พิมพ์เผยแพร่ผลการศกึษาและวจิยัจ�านวน	4	เร่ือง	คอื	“การจ�าแนกและก�าหนดลกัษณะดนิในภาค

กลางของประเทศไทย”	 “การจ�าแนกและก�าหนดลักษณะดินในภาคใต้และภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย”	 “การจ�าแนกและก�าหนดลักษณะดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”	

และการจ�าแนกและก�าหนดลักษณะดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย

 	ป	ีพ.ศ.	2531-2536	ได้จัดท�าเอกสาร	“ก�รกำ�หนดลักษณะและ

วนิจิฉยัคว�มเหม�ะสมของชุดดิน” ซ่ึงมกีารปรับปรุงแก้ไขการก�าหนดลักษณะ

ของชุดดิน	 ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผ่นขาว	 แผ่นเหลือง	 รวมท้ังได้ประเมินความ

เหมาะสมของชุดดินในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและทางวิศวกรรม	 แบ่ง

เป็น	4	เล่มได้แก่	1)	ภาคเหนือและที่สูงตอนกลาง	2)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

3)	ภาคกลาง	4)	ภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	

 	ปี	พ.ศ.	2536-2539	ได้ปรบัปรงุเอกสาร	“การก�าหนดลกัษณะและ

วินิจฉัยความเหมาะสมของชุดดิน”	 เป็น	 เอกสาร	“คุณสมบัติของชุดดินและ

คว�มเหม�ะสมในก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน”	 จ�านวน	 4	 ภาค	 ฉบับภาษาไทย	 

ซึ่งเน้นสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน	 การใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อจ�ากัด	

เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกต่อการน�าข้อมูลไปประยุกต์ใช้

 	ปี	พ.ศ.	2542	ได้ปรับปรุงเอกสาร	“ก�รกำ�หนดลักษณะและวนิจิฉยั

คว�มเหม�ะสมของชุดดิน”	 โดยใช้การจ�าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน	 

ป	ีค.ศ.	1998

 	ปี	พ.ศ.	2547	ได้จัดท�า	“ก�รกำ�หนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้ง

ของประเทศไทย”	จ�านวน	4	ภาค	ซึง่เป็นการปรบัปรงุ	โดยใช้การจ�าแนกดนิตาม

ระบบอนุกรมวิธานดิน	ปี	ค.ศ.	2003	ซึ่งการปรับปรุงจะปรับเปลี่ยนชื่อดินตาม

ระบบการจ�าแนกดินเท่านั้น	โดยใช้ลักษณะและสมบัติของชุดดินที่มีอยู่เดิม

 	ปี	พ.ศ.	2548	ได้จัดท�าเอกสาร	“ลักษณะและสมบัติของชุดดิน” 

ซึง่เป็นภาษาไทย	โดยมภีาพหน้าตัดชดุดิน	ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา	และสมบติั

ทางเคมีของดิน	เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลชุดดิน	และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย50



 การศึกษาและจัดตั้งชุดดินในประเทศไทย

 	ชุดดิน	 (Soil	 Series)	 เป็นการจ�าแนกขั้นต�่าสุด	 ที่ใช้ในระบบการจ�าแนกดินของ

ประเทศไทย	ซึ่งรวมดินที่มีลักษณะต่างๆ	ที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน	เช่น	ภูมิสัณฐาน	ชนิดของ

วัตถุต้นก�าเนิดดิน	สัณฐานวิทยา	ชนิดและการจัดเรียงของชั้นดิน

	 ชื่อของชุดดิน	มักจะเป็นชื่อสถานที่ที่ท�าการเก็บตัวอย่างดินเป็นครั้งแรก	ซึ่งอาจเป็นชื่อ

จงัหวดั	อ�าเภอ	ต�าบล	หรอืชือ่ของบรเิวณท่ีมลีกัษณะเด่นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย	และต้องมเีนือ้ที่

ไม่น้อยกว่า	20	ตารางกิโลเมตร	(ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น	8	ตารางกิโลเมตร)	โดยปัจจุบัน

ได้ก�าหนดลักษณะ	ชนิด	สมบัติ	และการจ�าแนกชื่อชุดดินต่างๆ	ไว้แล้วไม่น้อยกว่า	245	ชุดดิน	

	 ในวโรกาสอันเป็นมงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้โปรด

เกล้าให้จดัตัง้	“ศนูย์ภฟู้าพฒันา	ตามแนวพระราชด�าริ”	ทางกรมพฒันาทีดิ่นได้สนองพระราชด�าริ	

โดยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	การศึกษาสภาพพื้นที่และลักษณะดินเบื้องต้น	เพื่อวางแผนและ

จัดระบบการใช้ท่ีดินให้แก่เกษตรกร	 จากการศึกษาพบว่า	 ลักษณะภูมิทัศน์	 สภาพพื้นที่และการ

จ�าแนกดินของบริเวณดังกล่าวมีความแตกต่างจากชุดดินที่ได้จัดต้ังไว้ก่อนหน้านี้	 และมีปริมาณ

พื้นที่มากพอตามข้อก�าหนด	 ดังนั้นในปี	 พ.ศ.	 2551	 จึงได้จัดต้ังชุดดินในบริเวณนี้	 โดยให้ชื่อว่า	 

“ชุดดินภูฟ�้ (Phu Fa series : Pfa)”

	 ชุดดินภูฟ้า	 (Phu	 Fa	 series	 :	 Pfa)	 จ�าแนกเป็น	 Fine,	

kaolinitic,	 hyperthermic	 Typic	 (Kandic)	 Paleustults	 พบใน

พื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง	 เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือ

ถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นก�าเนิดดินที่สลาย

ตัวมาจากหินตะกอน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินทรายแป้ง

	 ลักษณะของดินเป็นดินลึกมาก	(บางบริเวณอาจพบชั้นหิน

พื้นที่ก�าลังผุพังสลายตัวภายในระดับความลึก	 150	 ซม.	 จากผิวดิน)	 

มีการระบายน�้าดี	 เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง	 สีดินเป็นสีเหลืองปนแดงถึงสีแดง	 ปฏิกิริยา

ดินเป็น	กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด	(pH	4.5-5.5)	

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 มีระดับความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติต�่า	 โดยดินบนมีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง	 ดินล่าง 

มีปริมาณอินทรียวัตถุต�่า	รวมทั้งปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

ที่เป็นประโยชน์มีค่าต�า่	เช่นกัน

ชุดดินภูฟ้�

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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การศึกษาดินตัวแทนหลักสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

 	โครงการ	“ศึกษ�ดินตัวแทนหลักสำ�หรับก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศไทย”  

	เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายละเอียดของดินตัวแทน

หลัก	ซึ่งในที่นี้ได้แก่	ชุดดิน	ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	เนื่องจากลักษณะของชุดดินเดียวกันที่พบ

ในแต่ละแห่ง	มีความแปรปรวน	บางครั้งแตกต่างจากลักษณะเดิมที่ก�าหนดไว้เมื่อจัดตั้งชุดดินนั้น	

จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลชุดดินที่จัดตั้งเดิมให้มีความถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น	 ส�านัก

ส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดินจึงได้เก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพิ่มเติม	 จัดท�าค�าอธิบาย

หน้าตดัดนิ	พร้อมท้ังวิเคราะห์สมบัตทิางกายภาพและเคม	ีโดยด�าเนนิการในพืน้ทีภ่าคกลางจ�านวน	

13	ชุดดิน	 ได้แก่	 ชุดดินท่าเรือ	 ชุดดินชัยนาท	ชุดดินราชบุร	ี ชุดดินนครปฐม	ชุดดินก�าแพงแสน	 

ชุดดินเดิมบาง	ชุดดินมโนรมย์	ชุดดินเขาย้อย	ชุดดินเพชรบุรี	ชุดดินปากท่อ	ชุดดินบ้านหมี่	ชุดดิน

ลพบุรี	และชุดดินเขาพลอง	ในพื้นที่ภาคใต้จ�านวน	2	ชุดดิน	ได้แก่	ชุดดินตรัง	และชุดดินล�าภูรา	

และจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จในทุกชุดดินต่อไป	
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 ดินปัญหาของประเทศไทย

 	การศึกษาปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย	 ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ก่อนต้ังกรมฯ	

โดยในปี	 ค.ศ.	 1969	 ได้มีการศึกษาและจัดท�าเอกสาร	 “Acid	 Sulfate	 Soils	 in	 Thailand”	

นอกจากนี	้ยังมีการส�ารวจและศึกษาสภาพของดินปัญหาในพื้นที่เฉพาะของแต่ละภูมิภาค	เช่น

	 -	 รายงานการส�ารวจดิน	 โครงการพัฒนาดินเค็ม	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 บริเวณ

อ�าเภอขามทะเลสอ	และอ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา

	 -	 เอกสาร	“การศึกษาและจ�าแนกดินบริเวณพื้นที่พรุใน

จังหวัดนราธิวาส”	 “ความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยากับการเกิดพรุ”	

และ	“การส�ารวจดิน	พรุโต๊ะแดง	จังหวัดนราธิวาส”

	 -	 รายงานการส�ารวจดิน	 “โครงการพัฒนาดินเค็มและ

ดินเปรี้ยวจัดภาคใต้”	

	 -	 เอกสาร	“ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ	ของดินเปรี้ยวจัด  

ดินเค็ม	 และดินอินทรีย์ในภาคใต้กับการจ�าแนกดินและการจัดการ

ดิน”	

	 ทั้งนี้ในปี	พ.ศ.	2549	ส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	 ได้น�าฐานข้อมูลชุดดิน	

และกลุ่มชุดดินที่ด�าเนินการจนถึงปี	 พ.ศ.	 2547	 มาจัดท�าแผนที่ดินปัญหาในการใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรข้ึนใหม่	 และจัดท�าเป็นเอกสาร	“ดินปัญห�ของประเทศไทย”	 ซ่ึงแสดงขอบเขต	

เนื้อที่	และการกระจายของดินปัญหาหลัก	5	ชนิด	ได้แก่	ดินเค็ม	ดินทราย	ดินตื้น	ดินเปรี้ยวจัด	

และดินอินทรีย์	พร้อมแสดงลักษณะของดินปัญหาแต่ละชนิด	และ	ในปีต่อมา	(พ.ศ.	2550)	ได้จัด

ท�า	“ปัญห�ทรัพย�กรดิน”	รายจังหวัดทั่วประเทศ	เพื่อแสดงการกระจายของดินปัญหาในแต่ละ

จังหวัด	และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดินปัญหาให้เหมาะสมด้วย
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การสำารวจตดิตามการแพร่กระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

	 ดนิเคม็เป็นดนิท่ีมปัีญหาต่อการเกษตร	มทีัง้ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตแิละเกดิจากกจิกรรม
ของมนุษย	์ ทั้งนี้พื้นที่ดินเค็มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 เนื่องจากเกลือมีสมบัติในการละลายน�้า
ได้ง่าย	ท�าให้บางบริเวณมีแนวโน้มลดลงหรือเพิ่มขึ้น	ซึ่งในป	ีพ.ศ.	2544-2546	ได้ท�าการส�ารวจ
และบันทึกค่าความเค็ม	 และจัดท�า	 “แผนที่ก�รแพร่กระจ�ยของคร�บเกลือ”	 มาตราส่วน	
1:50,000	เป็นรายจงัหวดั	โดยใช้ข้อมลูจากดาวเทยีม	LANDSAT	และเทคนิคการส�ารวจระยะไกล	
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ทั้งน้ีแผนท่ีดังกล่าวจะบอกรายละเอียดปริมาณคราบเกลือที่พบและ
กลุ่มของเนื้อดิน
 จากพืน้ทีข่องดนิเคม็ทีม่กีารเปลีย่นแปลง	ท�าให้การแก้
ปัญหาดินเคม็ควรมกีารจดัการแบบบรูณาการเป็นลุม่น�า้	เน่ืองจาก
การแก้ปัญหาเฉพาะบรเิวณต้นน�า้อาจก่อให้เกดิปัญหาบริเวณท้าย
น�้าขึ้นมาอีก	 การมีแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการจะช่วย
ให้การแก้ปัญหาดนิเคม็ด�าเนนิไปอย่างมรีะบบมากขึน้	ซึง่ในปี	พ.ศ.	
2547-2549	ได้ด�าเนินการ	“สำ�รวจศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�ร
ดินเค็มแบบบูรณ�ก�รของลุ่มนำ้�ส�ข� ในภ�คตะวันออกเฉียง
เหนือ”	ศึกษาใน	30	ลุ่มน�้าสาขา	ที่พบคราบเกลือในฤดูแล้งมาก	
ซึง่จะแสดงแผนทีแ่ละค�าแนะน�าการจดัการดนิเค็มแบบบรูณาการ	
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในแต่ละลุ่มน�า้
	 จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มเกิดสภาวะโลกร้อน	 ส่งผลต่อการเพ่ิม
ขึ้นของดินเค็ม	 เนื่องจากเมื่อผิวดินแห้งท�าให้เกลือที่ผสมอยู่ในสารละลายดินเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวดิน
มากขึ้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือ	 ดังนั้นในปี	 พ.ศ.	 2552	 
จึงด�าเนินงาน	“สำ�รวจติดต�มก�รแพร่กระจ�ยของคร�บเกลือ ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
อนัเน่ืองม�จ�กปัญห�ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ”	โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมลูจากภาพถ่าย
ทางอากาศ	 ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง	 และการส�ารวจภาคสนาม	 เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
และความรุนแรงของดินเค็มและน�้าเค็มในดิน	 ซ่ึงจะน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในอนาคต
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การสำารวจและจัดทำาแผนที่ความชื้นดิน

 “ความชื้นดิน”	เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช	หากใน

ดนิมปีรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของพชื	ย่อมจะสร้างความเสยีหายแก่ผลผลติ	นอกจาก

นี้ความชื้นดินยังเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย	 ธาตุอาหารพืชหลายชนิดจะเป็น

ประโยชน์ต่อพืชได้ดี	เมื่อดินมีระดับความชื้นที่พอเหมาะ

	 ดงันัน้	ในปีพ.ศ.	2552	ส�านกัส�ารวจดนิและวางแผน

การใช้ทีด่นิ	ได้เริม่ด�าเนินงาน	“โครงก�รสำ�รวจและทำ�แผนที่

คว�มชื้นดินของประเทศไทย”	 โดยเริ่มศึกษาในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้ง

มากกว่าภูมิภาคอื่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าแผนท่ี	

ศักยภาพความชื้นดินและประเมินความชื้นดิน	 หลังการ 

เก็บเก่ียวผลผลิต	 ท�าให้ทราบสถานะความชื้นดิน	 เพ่ือใช้ 

ในการจัดการพืชให้มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การเตรียมการ 

ให้น�า้	การใส่ปุ๋ย	ส�าหรบัในพืน้ทีน่าหลงัฤดเูกบ็เกีย่วหากมคีวามชืน้เหลอือยูใ่นดนิ	สามารถใช้ปลกูพชื

หลังนาอายุสั้นหรือพืชปุ๋ยสดบ�ารุงดินได้

	 ผลจากการศึกษาข้อมูลความชื้นดิน	 ท�าให้สามารถแบ่งขอบเขตศักยภาพความชื้นดิน

ส�าหรับการเกษตร	 ตั้งแต่บริเวณที่มีปริมาณความชื้นมากจนถึงบริเวณเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้า	

เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่ที่มีความชื้นเพียงพอต่อการปลูกพืช	นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลการจัดการปลูก

พชื	การให้น�า้	และการให้ปุ๋ยด้วย	ส�าหรบัในเชงินโยบายสามารถขยายผลเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย

ของพื้นที่จากภัยแล้ง	 สนับสนุนการวางแผนการใช้ท่ีดิน	 การพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก	 และการ

ก�าหนดเขตการปลูกพืชที่เหมาะสม	

	 ทั้งนี้ผลงานตั้งแต่	ป	ีพ.ศ.	2552-2555	ด�าเนินการไปแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก	 ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง	 ส�าหรับในปี	 พ.ศ.	 2556	 ด�าเนินการ 

ในพื้นที่ภาคตะวันตก	4	จังหวัด	ได้แก่	กาญจนบุรี	ราชบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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การวิจัยและวินิจฉัยทรัพยากรดิน

	 การศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรดิน	ด�าเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหลายด้าน	

ดังต่อไปนี้

	 1.	 การศึกษาวิจัยเพื่อการจ�าแนกดิน	สามารถแบ่งได	้3	ด้าน	คือ

	 	 -	 งานวิจัยธรณีสัณฐาน	เช่น	หินและแร่วัตถุต้นก�าเนิดดิน

	 	 -	 งานวิจัยการก�าเนิดดิน	 เช่น	 ลักษณะและสมบัติดิน	 และสัณฐานวิทยาของดิน

อันดับ	 Oxisols	 บางชนิดในประเทศไทย	 การศึกษาลักษณะและสมบัติของชั้น	 Spodic	 

ในดินอันดับ	Spodosols	

	 	 -	 งานวิจัยภูมิอากาศดิน	เช่น	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินที่ระดับ	

จดุเหีย่วถาวรและความชืน้ภาคสนาม	กบัค่าเปอร์เซน็ต์ดินเหนียวและดัชนีเน้ือดิน	หรอื	การเปรยีบเทยีบ 

ของอุณหภูมิดินช่วงฤดูร้อนที่ใช้ในระบบการจ�าแนกดิน	 กับฤดูร้อนท่ีแท้จริงของ	 ชั้นอุณหภูมิดิน	

ในภาคเหนือของประเทศไทย

	 2.	 การศึกษาสมบัติของดินทาง

ด้านวิศวกรรม	เช่น

	 	 -	 ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย

สมบตัทิางของชดุดนิต่างๆ	ด้านวศิวกรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 	 -	 การวินิจฉัยคุณภาพ 

ของดนิด้านปฐพกีลศาสตร์ตามกลุม่ชดุดนิ 

ในประเทศไทย

	 	 -	 ศึกษาและวินิจฉัยสมบัติของดินปนหินหรือกรวดลูกรังในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	20	ชุดดิน

	 	 -	 ศึกษาลักษณะของดินนาบางชนิด	 เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของดิน 

ในการท�าบ่อขุด

	 3.		การประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ�าลองการเจริญเติบโตพืช	 เพ่ือประเมินผลผลิต	 

หาข้อจ�ากัดของดินและภูมิอากาศ	 ประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม	 และประเมินช่วงวันปลูก 

ที่เหมาะสม	เช่น	
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	 	 -		 ศกึษาการใช้แบบจ�าลองเพือ่ประเมนิผลผลิตข้าวโพด	และการจดัการดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ	จังหวัดเพชรบูรณ์	นครสวรรค	์และน่าน

	 	 -		 ศึกษาการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน:	 การประเมินผลผลิตข้าว

ตามกลุ่มชุดดิน

	 	 -		 โครงการพฒันาระบบค�าแนะน�าการจดัการดนิและธาตอุาหารพชืเฉพาะพืน้ทีใ่น

การปลกูข้าวนาชลประทาน	ทานตะวัน	ถัว่เหลอืง	และถ่ัวลสิง	โดยการประยกุต์ใช้โปรแกรม	DSSAT

	 	 -	 การประเมนิศกัยภาพกลุม่ชดุดนิเพือ่ปลกูพชืสบูด่�า	โดยการประยกุต์ใช้โปรแกรม	

Plantgro	 จ�าลองการเจริญเติบโตของสบู่ด�า	 ซึ่งเป็นข้อมูลการเลือกพ้ืนที่เหมาะสมส�าหรับปลูก 

สบู่ด�าซึ่งเป็นพืชพลังงานทดแทน

	 4.	 การวินิจฉัยและประเมินก�าลังการผลิตของดิน	เพื่อใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ	เช่น

	 	 -	 การวินิจฉัยคุณภาพและก�าลังผลิตของดินตามชั้นความเหมาะสมของดินกับพืช

เศรษฐกิจ	(ข้าว	ข้าวโพด	อ้อย	มันส�าปะหลัง	ยางพารา	ปาล์มน�า้มัน	ทุเรียน	ล�าไย	เงาะ	และมังคุด)	

การวินิจฉยัคณุภาพและก�าลงัผลติของทรพัยากรดนิ	เพือ่ก�าหนดเขตการใช้ทีด่นิ	ระดบัลุม่น�า้สาขา	 

(225	ลุ่มน�า้สาขา)

	 	 -		 การวินิจฉัยและประเมินก�าลังผลิตของชุดดินต่างๆ	 ในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ	

โดยแบบจ�าลองการปลูกพืช	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่แสดงผลผลิตตาม
ศักยภาพของ

ข้าวขาวดอกมะล	ิ105

แผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน
ส�าหรับการใช้เป็นบ่อขุด
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	 5.	 ศึกษาปริมาณน�้าในดินที่พืชใช้ประโยชน์ได้	 เพื่อก�าหนดระยะเวลาและปริมาณ 

การให้น�า้	เช่น

	 	 -		 ศึกษาปริมาณน�้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ของชุดดินต่างๆ	ในภาคตะวันออก	เพื่อหา

ระยะเวลาและปริมาณการให้น�้าแก่พืช	

	 	 -		 ศึกษาการก�าหนดปริมาณและรอบการให้น�้าชลประทาน	 ส�าหรับอ้อยและ 

หน่อไม้ฝรั่ง	 โดยใช้โปรแกรม	 CROPWAT	 ในเขตพัฒนาที่ดิน	 ต�าบลหนองงูเหลือม	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครปฐม

	 	 -	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดิน	 ภูมิอากาศ	 และผลผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัด

กาฬสินธุ	์บุรีรัมย์	นครสวรรค์	กาญจนบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	เพื่อจัดท�าแผนที่เขตการปลูกพืช

ตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ
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ข้อมูลทรัพยากรดินกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมพฒันาทีด่นิ	ได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏบิติังาน	โดยเฉพาะระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 (Geographic	 Information	 Systems:	 GIS)	 ท�าให้มีเครื่องมือและ

ข้อมูลในการท�างานได้อย่างสะดวก	รวดเร็วและมีความละเอียดถูกต้องมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้ได้ร่วมมือ

กับ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในการพฒันาระบบฐานข้อมลูดนิและโปรแกรมประยกุต์	เพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ของกรมฯ	ได้แก่

 	โปรแกรมระบบฐ�นข้อมูลกลุ่มชุดดินและ

ท�งเลือกก�รปลูกพืช (SoilView 2.0) ได้เริ่มต้นน�าเข้า

ข้อมูลดินในรูปแบบดิจิตอลด้วยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร	์ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2538	และพัฒนาเป็นระบบฐาน

ข้อมลูพร้อมโปรแกรมสืบค้นและแสดงผลข้อมลูแผนทีดิ่น	

ในระดับต�าบล	อ�าเภอและจังหวัด	เสร็จสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.	

2542	 ซ่ึงฐานข้อมูลหลักประกอบด้วย	 แผนที่กลุ่มชุดดิน	

มาตราส่วน	1:50,000	ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ	และข้อมูลความเหมาะสมของดินส�าหรับการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2550	 ได้พัฒนา	 “ระบบเรียกใช้ข้อมูลภูมิส�รสนเทศดิน 

(SoilView 3.0)”	ส�าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลดิน	ระดับชุดดิน	มาตราส่วน	1:25,000	ในพื้นที่ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	19	จังหวัด

 	โปรแกรมระบบฐ�นข้อมูลชดุดนิ (ThaiPedon  

1.0)	 ส�าหรับจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลแผนที่ชุดดิน	

มาตราส่วน	1:50,000	ของจังหวัดนครราชสีมา	ขอนแก่น	

และนราธิวาส	 ที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	 พ.ศ.	 2544	

พร้อมทั้งข้อมูลด้านกายภาพและเคมีของชุดดินตัวแทน	

ตลอดจนความเหมาะสมของดินในการใช้ประโยชน์ 

ด้านการเกษตรและวิศวกรรม
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 	โปรแกรมระบบสนบัสนนุก�รจดัก�รดนิปัญห� 

(SoilMan 1.1)	 พัฒนาต่อยอดจากระบบฐานข้อมูลกลุ่ม 

ชุดดิน	 มาตราส่วน	 1:50,000	 โดยการวิเคราะห์พื้นที่ดิน 

ที่มีปัญหาต่อการเกษตร	 เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัย 

ด้านการจัดการดินของกรมฯ	 และพัฒนาเป็นระบบเรียกใช	้

เพือ่สบืค้นข้อมลูและให้ค�าแนะน�าการปรบัปรงุบ�ารงุดินครอบคลมุทัง้ประเทศ	ซึง่ได้เผยแพร่ข้อมลู

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545

	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้จัดท�า	 “โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช”	 และ	 “โปรแกรม 

ค�าแนะน�าการจดัการดนิและปุย๋รายแปลง”	ซึง่กรมพฒันาทีด่นิได้รบัมอบหมายจากกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ให้จัดท�าขึ้น	โดยความร่วมมือระหว่าง	4	หน่วยงาน	คือ	กรมพัฒนาที่ดิน	กรมการข้าว	

กรมวิชาการเกษตร	 และกรมส่งเสริมการเกษตร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ย

เคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 	โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช	

เป็นโปรแกรมที่ให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปตาม

สมบตัขิองกลุ่มชุดดนิ	โดยเกษตรกรไม่จ�าเป็นต้องมค่ีา

วิเคราะห์ดิน	 เพียงระบุพื้นที่เพาะปลูกของตนเองอยู่

บรเิวณไหน	อยูใ่นกลุม่ชดุดนิอะไร	กส็ามารถทราบค�า

แนะน�าเบือ้งต้นในการใช้ปุ๋ยเคมขีองการปลกูพชืแต่ละ

ชนิดได้

 	โปรแกรมค�าแนะน�าการจดัการดินและ

ปุ๋ยรายแปลง	 เป็นโปรแกรมท่ีให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ย

เคมทีัง้แบบทัว่ไปตามสมบตัขิองกลุม่ชดุดนิหรือชดุดิน	

และค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะเจาะจงตาม

ค่าวเิคราะห์ดนิของแต่ละพืน้ทีไ่ด้	โดยในปีพ.ศ.	2553	

ได้มีการพฒันาขึน้สูรุ่น่	3.0	ซึง่ได้เพิม่ค�าแนะน�าส�าหรบั

พืชรวมเป็น	12	ชนิด

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย60



 	ในส่วนของการให้บรกิารข้อมลูลกัษณะ

และสมบัติของ	 ชุดดิน	 ได้จัดท�าเว็ปไซต์	 “ดินของ

ประเทศไทย”	 ขึ้นเผยแพร่ผ่าน	 http://www.ldd.

go.th/thaisoils_museum/index.htm	ส�าหรับเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้	 ของนักส�ารวจดิน	 นักศึกษา	 

นักวิจัยและผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน

 	เวบ็ไซต์“ชดุดนิตวัแทนหลกัส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกจิ”เผยแพร่ข้อมลูผ่าน	http://

oss101.ldd.go.th/web_survey03/	googlemap/	Soilprofile2.html	แสดงต�าแหน่งทีจ่ดัเกบ็

ข้อมูลชุดดินตัวแทน	และภาพถ่ายหน้าตัดดิน	
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การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ

 ตามที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 

แต่ข้อมูลต่างๆ	ของโครงการฯ	ขาดการดูแลเหน่วยงานที่เก็บข้อมูลโดยตรง	ท�าให้ข้อมูลเชิงแผนที่

อาจเกดิการสญูหายได้ง่าย	ส�านกัส�ารวจดนิและวางแผนการใช้ทีดิ่น	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ

การรวบรวมข้อมูลของโครงการดังกล่าวในระบบภูมิสารสนเทศ	จัดท�าเป็น	“ร�ยง�นก�รพัฒน�

ระบบภูมิส�รสนเทศ โครงก�รพัฒน�ที่ดินอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ”	 เพื่อความสะดวก 

ในการติดตามโครงการและการน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในอนาคต	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2552	ได้ด�าเนินการ 

น�าร่อง	12	โครงการ

	 ต่อมาในปีพ.ศ.	2555	ได้ด�าเนินงานจัดท�าแผนที่ขอบเขตโครงการพัฒนาที่ดิน	อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	149	โครงการ	ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที	่เพื่อให้

ข้อมูลมีความถูกต้องและจัดอยู่ในที่เดียวกัน	 ท�าให้ง่ายต่อการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อผู้สนใจ	

	 นอกจากน้ี	ในปี	พ.ศ.	2555	นีไ้ด้ด�าเนนิการ	“พฒัน�ปรบัปรงุภมูสิ�รสนเทศก�รสำ�รวจ

ดินพื้นที่ลุ่มนำ้�ส�ข� 45 ลุ่มนำ้�” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของพื้นที่ลุ่มน�า้

สาขา	ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีด�าเนินการล่าสุดไว้ในที่เดียวกัน	โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเชื่อม

โยงข้อมูล	เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูล
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แผนที่คำาแนะนำาการจัดการดินรายตำาบลและคู่มือคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย

 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินราย

หมู่บ้าน	(โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินส�าหรับการแนะน�าการใช้ปุ๋ยด้วยโปรแกรมปุ๋ยราย

แปลง	ระยะที่	1)	โดยส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน	ได้ด�าเนินงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน	

และส�านักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ัวประเทศ	ท�าการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชใน

ดนิ	ท�าให้ทราบถึงปรมิาณธาตอุาหารหลกัภายในดินและแนวทางการจดัการดินเบือ้งต้น	โดยมเีป้า

หมายหลกัของโครงการเพือ่ลดการใช้ปุ๋ยเคม	ีลดต้นทนุการผลติ	ท�าให้มกีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่าง

ยัง่ยนื	ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่จากการวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องได้จดัท�า	“แผนที่

คำ�แนะนำ�ก�รจัดก�รดินร�ยตำ�บล” จ�านวน	 7,250	 ต�าบล	 ท่ัวประเทศ	 และได้เผยแพร่ผ่าน 

เว็บไซต์	http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoilmap/INDEX_thsoils.htm

	 พร้อมกันนี้	 ได้จัดท�าคู ่มือ	 “คำ�แนะนำ�ก�รใช้ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย์อย่�งมี

ประสทิธภิ�พต�มค่�วเิคร�ะห์ดนิ สำ�หรับก�รปลกูพชืเศรษฐกิจร�ยตำ�บล” จ�านวน	896	อ�าเภอ

ทั่วประเทศ	โดยรวบรวมข้อมูลดินเป็นรายต�าบล	พร้อมค�าอธิบายรายละเอียดและการจัดการดิน

ของแต่ละหน่วยแผนท่ี	 พร้อมทั้ง	 ให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี	 ในปริมาณที่เหมาะสม	 

ต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	อ้อย	มันส�าปะหลัง	สับปะรด	ล�าไย	ลิ้นจี	่

เงาะ	ทุเรียน	ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	ถั่วต่างๆ	และพืชผักต่างๆ	พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีตามสูตรปุ๋ย	อัตราทีใ่ช้	และระยะเวลาใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม

ตรงตามชนิดพืชที่ปลูก	และมีความสอดคล้องกับลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารในดิน
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เอกสารเผยแพร่ ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน

 ส�านักส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน	 ได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินมา 

อย่างต่อเนือ่ง	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ผูท่ี้มคีวามสนใจสามารถเข้าใจในทรพัยากรดิน	ทัง้ทางด้าน

ลักษณะของดิน	สมบัติดิน	การจัดการและปรับปรุงบ�ารุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก	และมีการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 	ปี	พ.ศ.	2548	ได้จัดท�าหนงัสอื	“มหศัจรรย์พนัธุด์นิ”	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มืออย่างง่าย	ที่จะน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน

ลักษณะ	สมบัติ	 และศักยภาพที่แตกต่างกันของดินทั้ง	 62	กลุ่มชุดดิน	

โดยแสดงภาพของชุดดินในแต่ละกลุ่มชุดดิน	 ลักษณะของดิน	 รวมถึง 

ข้อจ�ากัดในการใช้ที่ดิน	และแนวทางการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง

 	ปีเดียวกัน	 (พ.ศ.	 2548)	 ได้จัดท�า	“คู่มือก�รจัดก�รดิน

สำ�หรบัก�รปลกูพชืในพืน้ทีศ่นูย์พฒัน�โครงก�รหลวง”	ซึง่ได้จดัท�า	2	

ศูนย์ฯ	 คือ	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย	 และศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงอ่างขาง	เพือ่เป็นแนวทางการจดัการดนิ	ส�าหรบัการปลกู

พืชในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง	 รวมท้ังการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน�้า	 โดยมีการแนะน�าการจัดการดินกับพืชท่ี

ปลูกตามศักยภาพของดิน

 	ปี	พ.ศ.	2549	ได้จดัท�าข้อมลู	“ดนิปัญหาของประเทศไทย”	

เพื่อแสดงขอบเขต	 เนื้อที่	 และการกระจายของดินปัญหาหลัก	5	ชนิด	

ได้แก่	ดินเค็ม	ดินทราย	ดินตื้น	ดินเปรี้ยวจัด	ดินอินทรีย์	พร้อมแสดง

ลักษณะของดินปัญหา	ต่อมาในปีพ.ศ.	2550	ได้จัดท�าเอกสาร	“ปัญห�

ทรัพย�กรดินร�ยจังหวัด”	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ดินปัญหาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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 	ปี	พ.ศ.	2550	ได้จัดท�า “คูม่อืก�รจดัก�รดินร�ยจงัหวดั” 

ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	เพือ่เป็นคูม่อืในการเรียนรู้ลักษณะและสมบติัดิน	

ความเหมาะสมของดินส�าหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ	 รวมถึงสภาพ

ปัญหาหรอืข้อจ�ากดัของดนิในการใช้ประโยชน์	และแนวทางการจดัการ

ดินตามข้อจ�ากัดอย่างเหมาะสม

 	ปี	พ.ศ.	2553	ได้จดัท�า	“คว�มรูเ้รือ่งดนิ สำ�หรบัเย�วชน” 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินแก่ประชาชนท่ัวไป	 โดยเฉพาะเยาวชน

ของชาติ	 ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดินและมีส่วนร่วมในการ

ดแูลรกัษาทรพัยากรดิน	และใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื

ตลอดไป
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 พิพิธภัณฑ์ดิน

	 กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์	เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประวัติการส�ารวจ

ดิน	การจ�าแนกดินและข้อมูลดินของประเทศ	และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	ต่อมาได้

มีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยตามมาตรฐานสากล	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2549	

กรมพัฒนาที่ดินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชด�าเนินมายังกรมพัฒนาที่ดินในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ	43	ปี	

ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกของประเทศ	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคาร	6	ชั้น	กรมพัฒนาที่ดิน

	 ภายในพิพิธภัณฑ์ดินได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการส�ารวจและจ�าแนกดิน	 

รวมถึงแสดงอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีใช้ในการส�ารวจดินยุคแรกๆ	 และท�าการรวบรวมตัวอย่างดินจาก 

ทั่วประเทศมาแสดงไว้จ�านวนมาก	 ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะของดินและความเหมาะสมในการใช้

ประโยชนด้์านตา่งๆ	โดยแบง่ตวัอย่างชดุดนิออกเป็น	4	ภมูิภาค	แสดงแท่งหนา้ตัดชดุดินทีส่ัมพันธ์

กับสภาพพื้นที่และธรณีวิทยา	แสดงตัวอย่างดินที่เป็นปัญหาต่อการเกษตร	หินวัตถุต้นก�าเนิดดิน	

สิ่งมีชีวิตในดิน	 รากหญ้าแฝก	 และที่ส�าคัญคือมีการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่เกี่ยวกับ

งานพัฒนาที่ดินไว้ด้วย
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บุคคลสำ�คัญ
ด้�นก�รสำ�รวจดิน
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๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย68



	 ท่านเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และระดับปริญญาโทด้านการส�ารวจดิน	 จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	พ.ศ.	2503

	 เริ่มเข้ารับราชการในกรมเกษตร	กระทรวงเกษตราธิการ	ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2486	แล้วโอน

ย้ายจากกองการกสิกรรมเคมี	 กรมกสิกรรม	 มาท�าหน้าที่หัวหน้ากองส�ารวจที่ดิน	 ต้ังแต่ป	ี 

พ.ศ.	2506	(เปลีย่นชือ่เป็นกองส�ารวจดนิในปี	พ.ศ.	2516)	นบัว่าเป็นผู้อ�านวยการกองส�ารวจทีดิ่น

คนแรก	 ต่อมาขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายวิชาการในปี	 พ.ศ.	 2518	 และ 

ถึงแก่กรรม	ในต�าแหน่งรองอธิบดีฯ	ในปี	พ.ศ.	2520

	 เป็นผู้บริหารท่ีมีความส�าคัญในการวางรากฐานการส�ารวจดินของประเทศไทยให้มี 

ความก้าวหน้าอย่างมาก	ทั้งการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณ	โดยมีโครงการความร่วม

มือและช่วยเหลือจากต่างประเทศในการส�ารวจดินเกิดขึ้น	 ในช่วงที่ท่านเป็นผู ้อ�านวยการ	 

กองส�ารวจที่ดินมีงานหลักอยู่	 3	 ด้าน	 คือ	 งานส�ารวจดิน	 งานวิเคราะห์ดิน	 และงานแผนที่	 

ซึง่ต่อมางานวเิคราะห์ดนิเตบิโตข้ึนเป็นกองวเิคราะห์ดิน	และงานแผนท่ีกเ็ติบโตขึน้เป็น	กองแผนท่ี

นายยิ่ง วัชระคุปต์
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	 ท่านเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	จาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ปรญิญาโทสาขา	Soil	Genesis	จาก	Texas	Technological	College	

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และสาขาส�ารวจจ�าแนกดิน	(เกยีรตินยิม)	จาก	State	University	of	Ghent	

ประเทศเบลเยียม	และปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยา	จาก	The	University	of	Tokyo	ประเทศญี่ปุ่น	

	 เข้ารับราชการที่กองการกสิกรรมเคมี	 กรมกสิกรรม	 ในต�าแหน่งนักกสิกรรมโท	 ปี	 

พ.ศ.	2504	ก่อนโอนย้ายมาที่กองส�ารวจที่ดิน	ปี	พ.ศ.	2506	ต่อมาเป็นผู้อ�านวยการกองส�ารวจดิน	

และกองส�ารวจและจ�าแนกดิน	ระหว่างปี	พ.ศ.	2518-2528	เป็นเวลา	9	ปี	และเป็นผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษด้านส�ารวจและจ�าแนกดิน

	 ดร.	สมาน	พาณิชย์พงส์	เป็นผู้น�าเอาระบบอนุกรมวิธานดิน	(Soil	Taxonomy)	มาใช้

ในการส�ารวจดนิของประเทศไทย	ถอืเป็นบุคคลทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการวางรากฐานการจ�าแนกดนิ

ของกรมพัฒนาทีด่นิให้เป็นมาตรฐานสากล	และท�าให้งานส�ารวจดนิเจรญิเตบิโตขึน้มาก	โดยมสีาย

ส�ารวจดินถึงประมาณ	60	สาย	และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองวิเคราะห์ดิน	(ซึ่งแยกออกมาจากกอง

ส�ารวจดิน)	 กองวางแผนการใช้ที่ดิน	 และสถาบันคณะกรรมการเพื่อการวิจัยและการจัดการดิน

สากล	(IBSRAM)	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม	เป็นผู้ริเริ่มจัดประชุม

สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางดินระดับนานาชาติหลายคร้ังในประเทศไทย	 ดร.	 สมาน	 พาณิชย์พงส์	 

ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	6	กันยายน	2545	เมื่ออายุ	67	ปี

ดร. สมาน พาณิชย์พงส์
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	 ท่านเป็นชาวธนบุร	ีจบการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	

ระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์รุ่นที	่10	ในปี	พ.ศ.	2499	

และระดับปริญญาโทสาขาการส�ารวจดิน	จาก	State	University	of	Ghent	ประเทศเบลเยียม	

	 เริ่มรับราชการในกองการกสิกรรมเคมี	 กรมกสิกรรม	 ในต�าแหน่งนักกสิกรรมตรี	 ในปี	

พ.ศ.	2501	และเมื่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินในปี	พ.ศ.	2506	โอนมารับราชการในกองส�ารวจที่ดิน	เป็น

นกัส�ารวจดนิรุน่แรกของกองส�ารวจทีด่นิ	ทีมี่ส่วนส�าคญัในการส�ารวจและท�าแผนทีดิ่นของจังหวดั

ต่างๆ	 ในมาตราส่วน	 1:100,000	 เป็นผู้ร่วมวางแผนการส�ารวจท�าแผนที่กลุ่มชุดดิน	 มาตราส่วน	

1:50,000	ครอบคลุมทั้งประเทศ

	 ท่านเป็นหวัหน้าฝ่ายส�ารวจดนิ	ทีม่นีกัส�ารวจดินจ�านวนมาก	โดยแบ่งเป็น	12	เขตส�ารวจ	

ในแต่ละเขตส�ารวจมีสายส�ารวจ	4-5	สาย	แต่ละสายมีข้าราชการและลูกจ้างประจ�า	5-6	คน	และ

เป็นผู้อ�านวยการกองส�ารวจและจ�าแนกดิน	ระหว่างปี	พ.ศ.	2529-2536	จนกระทั่งเกษียณอายุ

ราชการในป	ีพ.ศ.	2536

นายธนิต ทองจุฑา

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
71



	 ท่านเป็นชาวจังหวัดนครปฐม	 จบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยา	 โรงเรียนอ�านวยศิลป์

พระนคร	 และโรงเรียนวัฒนศิลป์	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	13	และปริญญาโททางปฐพีวิทยา	จาก	Mississippi	State	

University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ในป	ีพ.ศ.	2501	เริ่มรับราชการที่กรมการข้าว	แล้วโอนย้ายมาอยู่กรมพัฒนาที่ดินในปี	

พ.ศ.	2506	เป็นนักส�ารวจดินรุ่นแรกที่ร่วมตั้งกองส�ารวจที่ดิน	เคยร่วมท�างานกับชาวต่างประเทศ	

ส�ารวจดนิโครงการเขือ่นผามอง	ผ่านการส�ารวจดินในถ่ินทุรกนัดาร	และเสีย่งอนัตรายมาก	ในพืน้ท่ี

ที่มีความขัดแย้งทางความคิดในระบอบการปกครอง	 ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบ

คอมมิวนิสต์ที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารของรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้าม

	 ผ่านการอบรมและดูงานต่างประเทศทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์	 มาเลเซีย	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	เป็นข้าราชการของกรมพัฒนาทีดิ่นเพยีงคนเดียวทีเ่ข้ารบัการอบรมศกึษาทีว่ทิยาลยั

การทัพบก	หลักสูตรหลักประจ�า	ชุดที่	29	สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง

นายวิชัย บุณยะวัฒน์

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย72



	 ท่านเป็นชาวอ่างทอง	จบจากโรงเรียนอ�านวยศิลป์	และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

กสิกรรมและสัตวบาล	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ปี	 พ.ศ.	 2501	และประกาศนียบัตรทาง	

Aerial	photo	interpretation	สาขาส�ารวจดิน	จากสถาบัน	ITC	ประเทศเนเธอร์แลนด์

	 เริ่มรับราชการที่กองวิทยาการ	กรมการข้าว	ปี	พ.ศ.	2502	โดยปฏิบัติงานด้านการส�ารวจดิน	 

ร่วมกับอาจารย์สาโรช	 มนตระกูล	 และได้โอนมารับราชการที่กองส�ารวจที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	

ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2508

	 นายบรรจง	เยน็มนสั	เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบการส�ารวจจ�าแนกดนิและท�าแผนทีด่นิโครงการ

ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่	 และโครงการส�ารวจดินระดับจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง	 

โดยปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน	หนึ่งในนั้นที่เป็นที่รู้จักทางการศึกษาดิน

เปรี้ยวคือ	Mr.	Van	der	Kevie	ชาวเนเธอร์แลนด์

นายบรรจง เย็นมนัส
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นายเฉลียว แจ้งไพร

	 ท่านเป็นชาวจงัหวดันครราชสมีา	จบการศกึษาอาชวีศกึษาชัน้สงู	สาขาเกษตรกรรม	จาก
โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้	 ในป	ี พ.ศ.	 2498	 ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	 สาขาปฐพีวิทยา	
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	16	และปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยาจาก	Mississippi	State	
University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 เริ่มรับราชการที่กรมการข้าว	ในปี	พ.ศ.	2504	แล้วโอนมาที่กรมพัฒนาที่ดิน	ในปี	พ.ศ.	
2514	 เป็นนักส�ารวจดินท่ีได้ร่วมงานกับคณะผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติงานโครงการ
เขื่อนผามอง	ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างเขื่อนกั้นแม่น�า้โขงตรงบริเวณจังหวัดเลย	เป็นนักส�ารวจดิน
ทีม่ส่ีวนส�าคัญในการจดัตัง้ชดุดนิ	และการส�ารวจท�าแผนทีด่นิของประเทศไทย	เขยีนบทความทาง
วชิาการเกีย่วกบัทรพัยากรดนิจ�านวนมาก	เป็นวทิยากรผู้บรรยายพิเศษและผู้ทรงคณุวฒุ	ิและแสดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัทรพัยากรดนิหรอืการวางแผนการใช้ท่ีดินอยูเ่สมอ	เป็นผู้พิจารณาผลงานทาง
วิชาการในการปรับระดับเชี่ยวชาญของนักส�ารวจดินและนักวิชาการเกษตรที่ส�าคัญของ 
กรมพัฒนาที่ดิน	 ท่านเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมและเขียนประวัติการส�ารวจดินของประเทศไทยไว้ 
อย่างละเอียด	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2531	 ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน	 
และเคยรักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองส�ารวจและจ�าแนกดิน	 2	 สมัย	 และปี	 พ.ศ.	 2537	 
ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 ซึ่งนับว่าเป็นนักส�ารวจดินที่ได้ด�ารงต�าแหน่งถึงระดับ	 10	 เป็นคนแรกของกองส�ารวจฯ	
และเกษียณอายุราชการในปี	พ.ศ.	2538

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย74



	 ท่านเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและ

สัตวบาลบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และระดับปริญญาโทด้านการส�ารวจจ�าแนกดิน	

จาก	Mississippi	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 เข้ารับราชการในกองส�ารวจที่ดิน	 ในปี	 พ.ศ.	 2506	 ต่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้า 

ฝ่ายมาตรฐานการส�ารวจและจ�าแนกดนิ	และเป็นผู้อ�านวยการกองส�ารวจและจ�าแนกดิน	ระหว่าง

ปี	พ.ศ.	2538-2542

	 นายสุรพล	เจริญพงศ์	เป็นนักส�ารวจดินที่มีความสามารถในการส�ารวจจ�าแนกดิน	และ

การท�าแผนท่ีดิน	 เป็นหัวหน้าเขตงานส�ารวจดินมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินในภาคใต้เป็น

พเิศษ	เป็นผู้จดัตัง้ชดุดนิทีพ่บในภาคใต้เป็นจ�านวนมาก	มคีวามจรงิจงัในการแลกเปลีย่นความรูใ้น

การดูลักษณะสมบัติของดินในสนาม	 เป็นนักวิจัยคนส�าคัญในการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาดินพรุใน

บรเิวณจงัหวดันราธวิาส	เป็นนกัวชิาการทีใ่ห้ข้อคดิเหน็ต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประชมุสมัมนา	

เป็นหัวหน้าที่จริงจัง	 ในการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการศึกษาเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม	่ 

ด้านการส�ารวจและจ�าแนกดินอยู่เสมอ

นายสุรพล เจริญพงศ์
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รศ.(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ

	 ท่านเป็นชาวจงัหวดัเชยีงใหม่	จบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	จากโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั	
การศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และระดับ
ปริญญาโทสาขาส�ารวจและจ�าแนกดินจาก	Oregon	 State	University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ผ่านการอบรมและดูงาน	รวมทั้งไปร่วมประชุม	สัมมนา	ในต่างประเทศหลายครั้ง
	 เข้ารับราชการในกองส�ารวจที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	ในปี	พ.ศ.	2506	เป็นนักส�ารวจดิน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยเพื่อการจ�าแนกดิน	 เป็นหัวหน้าส่วนวิจัยการจ�าแนกดิน	 ควบคุม
มาตรฐานการจ�าแนกดิน	 ร่วมก�าหนดมาตรฐานการจ�าแนกดินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	ตรวจแก้รายงานการส�ารวจดนิก่อนจะพมิพ์เผยแพร่	เป็นผูค้ดิค้นและจดัท�าแผ่นเอกสารการ
จ�าแนกดนิแบบง่ายๆ	ให้นกัส�ารวจดนิรุน่ใหม่และนกัวชิาการสาขาอืน่สามารถใช้จ�าแนกดนิได้	เป็น
นกัวจิยัเพือ่แก้ปัญหาการจ�าแนกดนิทัง้ทางด้านการก�าเนดิดิน	ความชืน้ดิน	และอณุหภมูดิิน	เป็นต้น	
	 ท่านเป็นนักส�ารวจดินที่มีผลงานทางวิชาการจ�านวนมาก	 อีกทั้งได้รับเชิญให้ไปเป็น
อาจารย์พิเศษหรือบรรยายพิเศษ	 ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 เช่น	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และได้ร่วมเป็น
อนุกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา	
	 รศ.(พิเศษ)	 เล็ก	 มอญเจริญ	 เป็นนักส�ารวจดินที่สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช ้
ความรู้ทางด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน	 ให้เกิดประโยชน์กับงานในสาขาอื่นๆ	 ได้หลากหลาย	 
โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาและการขยายเมือง

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย76



	 ท่านเกิดเมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2482	ที่จังหวัดชลบุรี	จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

โรงเรียนอ�านวยศิลป์	 กรุงเทพฯ	 ระดับปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์	 (ปฐพีวิทยา)	 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2507	ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ทางดินจาก	State	

University	 of	 Ghent	 ประเทศเบลเยียมในปี	 พ.ศ.	 2512	 และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2527	ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง	สมบัติ	การก�าเนิดและการแจกกระจาย

ของดินพอดโซลส์	(สปอโดโซลส์)	ในประเทศไทย

	 นายวิจิตร	ทันด่วน	เริ่มเข้ารับราชการที่กองส�ารวจที่ดินตั้งแต	่ปี	พ.ศ.	2507	จนเกษียณ

อายุราชการ	เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านการจ�าแนกดิน	(Soil	Classification)	และได้ริเริ่มน�าระบบ

การจ�าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน	(ระบบ	FCC	:	Fertility	Capability	Classifica-

tion	System)	มาใช้	เป็นผูป้ฏบิตังิานทางด้านการส�ารวจ	จ�าแนก	และท�าแผนทีดิ่นในพ้ืนทีโ่ครงการ

ลุ่มน�า้ป่าสัก	และโครงการส�ารวจดินระดับจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนบน

	 นายวิจิตร	ทันด่วน	ถึงแก่กรรมในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548

ดร. วิจิตร ทันด่วน
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นายพิชัย วิชัยดิษฐ์

	 ท ่านเป ็นชาวกรุงเทพมหานคร	 จบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต	 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์รุ่นที่	20	ปริญญาโทด้านการส�ารวจดินจาก	University	of	Reading	
ประเทศอังกฤษ	
	 เริ่มรับราชการในกองส�ารวจที่ดิน	 ในปี	 พ.ศ.	 2508	 ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่ายส�ารวจ 
และจ�าแนกดิน	 และเป็นผู้อ�านวยการกองส�ารวจและจ�าแนกดินระหว่าง	 ปี	 พ.ศ.	 2542-2545		 
เป็นนกัส�ารวจดนิทีม่คีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษปฏบิติังานกบัชาวต่างประเทศได้ดีเยีย่ม	
เป็นหัวหน้าเขตงานส�ารวจดินที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
เป็นนักวิจัยคนส�าคญัในการศกึษาเพือ่ส�ารวจและท�าแผนทีก่ารแพร่กระจายของดนิเคม็ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	 เป็นผู้รวบรวมและท�าแผนที่ดินมีปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นในโครงการความร่วมมือกับ	 JICA	 ซ่ึงผลงานเหล่านั้นได้ถูกน�าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงดินมีปัญหาได้มาก	เป็นผู้ให้ความส�าคัญกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดท�า
เป็นตัวอย่างแท่งหน้าตัดดิน	 (Soil	Monolith)	 ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นจ�านวนมากและน�ามาจัดท�า
เป็นพิพิธภัณฑ์ดินในระยะต่อมา	
	 ท่านเป็นผูร่้วมปฏบิตังิานบกุเบกิความร่วมมอืไทย-ลาว	ภายใต้โครงการศนูย์พฒันาและ
บรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้	เมอืงนาทรายทอง	ก�าแพงนครเวยีงจนัทน์	เป็นผูส้นบัสนนุ
และร่วมพัฒนาเทคนคิการถ่ายภาพทางอากาศจากบอลลนู	ส�าหรบัโครงการพเิศษต่างๆ	เนือ่งจาก
ภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่ในสมัยนั้นเป็นภาพเก่าไม่เป็นปัจจุบัน	 และยังไม่มีข้อมูลจากดาวเทียม
รายละเอียดสูงเช่นทุกวันน้ี	 เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังการพัฒนาเทคนิคการท�าแผนที่ดินด้วยระบบ 
ภูมิสารสนเทศ	(GIS)	ในยุคเริ่มต้นที่ส�าคัญยิ่ง
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	 ท่านเป็นชาวจังหวัดนครนายก	 จบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต	 จาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ปรญิญาโททางด้านการส�ารวจดินจากมหาวทิยาลัยอลิลินอยส์	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยา	มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	
	 เริ่มรับราชการในกองส�ารวจดิน	 ปี	 พ.ศ.	 2508	 ต่อมาเป็นหัวหน้าส่วนมาตรฐานการ
ส�ารวจจ�าแนกดนิ	เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการส�ารวจและจ�าแนกดนิ	เป็นนกัส�ารวจดนิทีม่คีวามสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศได้อย่างดี	สามารถน�าชาวต่างประเทศศึกษา
ดูงานในสนามได้สนุกสนาน	จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทางดินหลายๆ	ประเทศ
	 เป็นหัวหน้าโครงการรวบรวมข้อมูลดิน	 ให้เป็นแผนที่ดินประเทศไทยในมาตราส่วน	
1:1,000,000	และเป็นแผนที่ดินรายภาค	มาตราส่วน	1:	500,000	เป็นนักวิจัยทางด้านดินและสิ่ง
แวดล้อมในพื้นที่ดินพรุที่ส�าคัญ	 เป็นผู้ริเริ่มน�าเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศจากบอลลูนมา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย	 เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรดินของประเทศไทย
จ�านวนมาก	เป็นหวัหน้าโครงการส�ารวจและท�าแผนทีก่ลุม่ชดุดนิ	มาตราส่วน	1:50,000	ครอบคลมุ
พืน้ทีท่ัง้ประเทศ	ซึง่ข้อมลูชดุนีเ้ป็นฐานข้อมลูทีส่�าคญัในการประยกุต์เป็นแผนทีต่่างๆ	ในระบบภมูิ
สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินในระยะต่อมา
	 ดร.	พิสุทธิ์	วิจารสรณ์	เป็นผู้ท�างานด้านทรัพยากรดินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เป็นระยะเวลายาวนาน	แม้เกษียณ
อายุราชการแล้ว	 เป็นนักส�ารวจดินที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	 และ 
ในป	ีพ.ศ.	2556	ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดินจากภูมิภาคเอเชียของ	FAO	ด้วย

ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
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นายปุญญะ เผ่าศรีทองค�า

	 ท่านเป็นชาวจงัหวดัอ่างทอง	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรกีสกิรรมและสตัวบาลบณัฑติ	

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และปริญญาโททางด้านการส�ารวจดินจาก	 State	 University	 

of	Ghent	ประเทศเบลเยียม	ในปี	พ.ศ.	2516

	 เริม่รบัราชการในกองส�ารวจทีด่นิ	ในปี	พ.ศ.	2509	เป็นนกัส�ารวจดินทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในด้านการส�ารวจดิน	การจ�าแนกดิน	การแปลภาพถ่ายทางอากาศ	การแปลความหมายข้อมูลดิน	

เป็นบุคคลส�าคัญในการรวบรวม	จัดกลุ่มชุดดิน	เป็นข้อมูลกลุ่มชุดดิน	(62	กลุ่มชุดดิน)	ร่วมส�ารวจ

และจัดท�ารายงานแผนทีก่ลุม่ชดุดนิหลายจงัหวดั	นายปญุญะ	เผ่าศรทีองค�า	เป็นผูค้วบคมุมาตรฐาน

การส�ารวจดิน	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการส�ารวจและจ�าแนกดินให้กับนักส�ารวจดินรุ่นใหม ่

อยู่เสมอ	เป็นวิทยากร	เป็นอาจารย์พิเศษ	ในการให้ความรู้ด้านทรัพยากรดินที่ส�าคัญ	เป็นนักวิจัย 

ในการแก้ไขดินท่ีมีปัญหาต่อการเกษตร	ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 เป็นชาวจังหวัดสงขลา	 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ในปี	 พ.ศ.	 2505	

ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต	สาขาปฐพีวิทยา	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์รุ่นที่	21	 

ประกาศนียบัตรทาง	Aerial	Photo	and	Remote	Sensing	Interpretation	Techniques	for	

Soil	Survey	ปรญิญาโทสาขาการส�ารวจดิน	จากสถาบนั	ITC	ประเทศเนเธอร์แลนด	์และปริญญา

เอกสาขาปฐพีวิทยา	จากมหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	2533

	 เริม่รบัราชการในกองส�ารวจทีด่นิ	ในปี	พ.ศ.	2510	เป็นนกัส�ารวจดินทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านธรณีสัณฐานวิทยา	การแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการส�ารวจดิน	การใช้เทคนิคสัมผัสระยะ

ไกล	การส�ารวจและจ�าแนกดิน	การวางแผนการใช้ที่ดิน	และการส�ารวจทรัพยากรดินชายฝั่งทะเล

	 เป็นผูบ้กุเบกิโครงการส�ารวจและท�าแผนทีด่นิบนพืน้ทีส่งู	เป็นนกัวจิยัด้านทรพัยากรดนิ

ที่ส�าคัญในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น	 (JICA)	 ภายใต้

โครงการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นอาจารย์พิเศษ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	และมหาวทิยา

ลัยเกียวโต	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นผู้ประสานงานให้คณะอาจารย์และนักศึกษานานาชาติจากสถาบัน	

ITC	ประเทศเนเธอร์แลนด์	เข้ามาศึกษาภาคสนามในประเทศไทยหลายสมัย

	 ดร.	 ไพบูลย์	 ประโมจนีย์	 โอนย้ายจากกรมพัฒนาที่ดิน	 ในปี	 พศ.	 2538	ปัจจุบันเป็น

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร. ไพบูลย์ ประโมจนีย์
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นายทวีศักดิ์ เวียร์ศิลป์

	 ท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา	 จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม	่Diploma	 (Soil	Science)	และปริญญาโททางด้าน	Soil	Science	จาก	University	

College	of	Wales	เมือง	Aberystwyth	สหราชอาณาจักร	

	 เริ่มรับราชการเป็นนักส�ารวจดิน	ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2513	ต่อมาเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการ

จ�าแนกดนิ	หวัหน้ากลุม่ระบบข้อมลูดนิ	กองส�ารวจและจ�าแนกดิน	และเกษยีณราชการในต�าแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ารวจและจ�าแนกดินของกรมพัฒนาที่ดิน	ในปี	พ.ศ.	2548

	 เป็นบุคคลแรกท่ีน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกองส�ารวจดิน	 

มีบทบาทส�าคัญในการริเริ่มจัดท�าระบบข้อมูลดิน	 (DLDSIS)	 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	

(GIS)	เพือ่การจดัชัน้ความเหมาะสมของดนิส�าหรับปลูกพืช	และจดัท�าคูม่อืการจ�าแนกดินอย่างง่าย

ส�าหรับเกษตรกร

	 นายทวีศักดิ์	 เวียร์ศิลป์	 ท่านเป็นบุคคลส�าคัญในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

ของกรมพัฒนาท่ีดิน	 โดยเฉพาะการเป็นเลขานุการ	 และผู้จัดท�า	 Proceeding	 ของการประชุม	

และยังเคยเป็นคณะกรรมการด้าน	 Land	 Degradation	 Working	 ของสมาพันธ์สมาคม

วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ	 (IUSS)	 และตีพิมพ์ผลงานด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลดินระดับ

นานาชาติหลายฉบับ
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	 ท่านเป็นชาวจงัหวดัเชียงใหม่	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีกสกิรรมและสตัวบาล	และ

ปริญญาโททางด้านการผลิตสัตว์	จากคณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รับราชการในกอง

ส�ารวจดินระหว่างป	ีพ.ศ.	2511-2549

	 มีความเชี่ยวชาญในการอ่านและตีความภาพถ่ายทางอากาศ	 การถ่ายทอดขอบเขตดิน

จากภาพถ่ายทางอากาศลงบนแผนที่ดิน	 เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการจัดเก็บและอนุรักษ์ภาพถ่าย 

ทางอากาศ	ที่กองส�ารวจดินใช้ปฏิบัติงานในอดีต	ให้มีสภาพดีอยู่จนถึงปัจจุบัน

	 นางจรรยา	อนิทรงัษ	ีเป็นผูน้�าโปรแกรมทางภมูสิารสนเทศมาจัดการภาพถ่ายทางอากาศ	

ให้สามารถท�างานได้ในระบบดิจิตอลที่ส�าคัญยิ่งของกรมพัฒนาที่ดิน	 เป็นผู้ปฏิบัติและพัฒนาให้

ข้อมูลแผนที่ดินมีพิกัดที่ถูกต้อง	 แม่นย�า	 มากขึ้น	 โดยประยุกต์และพัฒนาวิธีการจากความรู้เรื่อง

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศในระบบเดิม	 เข้าสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้

นกัส�ารวจดนิในปัจจบัุนสามารถใช้ระบบภูมสิารสนเทศบนัทกึ	แก้ไข	ปรบัปรงุให้ทนัสมยั	หรือพมิพ์

แผนที่ดินได้ด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว	 ซ่ึงในสมัยก่อนกระบวนการพิมพ์แผนท่ีดินต้ังแต่ 

การถ่ายทอดข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศไปสิ้นสุดที่การพิมพ์แผนที่ดินต้องใช้เวลานานมาก

นางจรรยา อินทรังษี
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นายค�ารณ ไทรฟัก

	 ท ่านเป ็นชาวจังหวัดนครนายก	 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาปฐพีวิทยา	 

จากมหาวิทยาลัย	 เกษตรศาสตร์	 ปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยาจาก	University	 of	 Aberdeen	

ประเทศสกอตแลนด์	 เริ่มรับราชการในกองส�ารวจดิน	 ในปี	 พ.ศ.	 2513	 ต่อมาย้ายไปสังกัดกอง

วางแผนการใช้ที่ดิน	 เป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนการใช้ที่ดิน	 เป็นผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาที่ดิน

ชายทะเล	และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน

	 เป็นนักส�ารวจดินที่เป็นผู้น�าโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศมาท�างานในกรมพัฒนาที่ดิน

อย่างจรงิจงั	และพฒันาโปรแกรม	ILWIS	(Integrated	Land	and	Water	Information	System)	

ร่วมกับ	สถาบัน	ITC	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ	การจัดการทรัพยากรน�า้	 

(IWRAM)	ประเทศออสเตรเลีย

	 นายค�ารณ	 ไทรฟัก	มีความเชี่ยวชาญในด้านการจ�าแนกดิน	การประเมินคุณภาพที่ดิน	

การวางแผนการใช้ที่ดิน	 การจัดการทรัพยากรท่ีดินชายทะเลและพ้ืนท่ีชายฝั่ง	 การประยุกต์ใช้ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี	 และการพัฒนาแบบจ�าลองระบบ 

ช่วยตัดสินใจ

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย84



1. การประชุมวิชาการนานาชาติ

	 ในช่วงเริ่มแรกของงานด้านการส�ารวจดินและจ�าแนกดินได้จัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติบ่อยครั้ง	 มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้มาร่วมประชุมและ 

ให้ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานในภาคสนามทางด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน	เช่น	Dr.	Guy	

D.	 Smith,	 Former	Director	of	 the	 Soil	 Survey	 Investigations	Division	of	 the	 Soil	 

Conservation	Service	(1973)	และ	Dr.	Hari	Eswaran,	National	Leader	for	World	Soil	

Resources	USDA/NRCS	เป็นต้น	ซึง่ท�าให้นกัส�ารวจดนิได้รบัประสบการณ์และเรยีนรูเ้ทคโนโลยี	

เทคนิคด้านการส�ารวจจ�าแนกดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ภาพเล่าเรื่อง

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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2. การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสำารวจดิน

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2509	เป็นต้นมา	กองส�ารวจที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการประชุม

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์	 ด้านวิชาการการส�ารวจจ�าแนกและท�าแผนท่ีดิน	 

ให้แก่นักส�ารวจดินและเจ้าหน้าที่อยู ่เป็นประจ�า	 โดยมีวิทยากรทั้งจากนักส�ารวจดินอาวุโส	 

นักวิชาการจากต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย	(Peace	

Corps	Thailand)	การอบรมมทีัง้การบรรยายในห้องและการดงูานในภาคสนาม	เพือ่ศกึษาสภาพ

พื้นที่	ลักษณะดิน	การท�าค�าบรรยายหน้าตัดดิน	และการจ�าแนกดิน	อยู่เป็นประจ�า
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3. การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ด้านสำารวจดิน

	 หลังจากการเตรียมแผนที่และภาพถ่ายฯ	 และก�าหนดจุดเพ่ือตรวจสอบลักษณะและ

สมบตัขิองดนิแล้ว	เจ้าหน้าทีจ่ะเดนิทางเข้าพ้ืนทีเ่พ่ือส�ารวจดิน	ปรบัปรุงและแก้ไขเส้นขอบเขตดิน	

ศึกษาและบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและลักษณะดิน	 ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของ 

ผูอ้�านวยการกอง	หวัหน้าเขต	เจ้าหน้าทีค่วบคมุมาตรฐานการส�ารวจจ�าแนกดนิ	มกีารบรรยายสรปุ

ลักษณะดินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	และตรวจข้อมูลหลุมเจาะและภาพถ่ายทางอากาศ	

ส่วนใหญ่จะใช้บรเิวณโรงเรยีน	วดั	หรอืบ้านทีเ่ช่าอาศยัอยูใ่นการบรรยาย	ก่อนการตรวจสอบพืน้ที่

จริงในภาคสนามร่วมกัน	 บางโอกาสมีการถ่ายท�าภาพยนตร์เพ่ือใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กจิกรรมของกองส�ารวจดนิ	รวมท้ังถ่ายภาพสภาพภมูปิระเทศและหน้าตัดดินเพ่ือเป็นข้อมลูในการ

ท�ารายงานการส�ารวจดิน

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
87



4. การปฏิบัติงานในสำานักงานของเจ้าหน้าที่ด้านสำารวจดิน

	 การจัดการด้านแผนที่และภาพถ่ายและอุปกรณ์ในการส�ารวจจ�าแนกดินท้ังก่อนและ

หลังการปฏิบัติงานภาคสนาม	 รวมทั้งการจัดพิมพ์แผนที่	 การวิเคราะห์ดิน	 เป็นส่ิงที่ส�าคัญและ

จ�าเป็น	ผูป้ฏิบตังิานกลุม่นีถ้อืเป็นผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลังความส�าเร็จของงานด้านการส�ารวจ	จ�าแนกและ

ท�าแผนที่ดิน
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5. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ด้านสำารวจดิน

	 การปฏิบัติงานในพื้นที่ในอดีตมีอุปสรรคอย่างมาก	 ท้ังจากสภาพถนนและเส้นทางที่

ทุรกันดาร	 หรือบางพื้นที่ไม่มีเส้นทางเข้าถึงจ�าเป็นต้องอาศัยการเดินเท้า	 มอเตอร์ไซด์	 หรือเรือ	 

เพือ่เข้าปฏิบัตงิานส�ารวจหาข้อมลูในพืน้ทีใ่ห้ได้	บางคร้ังต้องซ่อมรถในพืน้ที	่รวมทัง้ในสมยัทีม่กีาร

ขดัแย้งกันทางความคดิ	ท�าให้การเข้าไปปฏบิตังิานในพืน้ทีม่อีนัตรายเป็นอย่างมาก	ต้องอาศยัการ

คุ้มกันจากทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ส�ารวจดินบางท่านก็เคยถูกเชิญตัวไปซักถาม	และรับ

ฟังแนวคิดในระบอบคอมมิวนิสต์มาแล้ว

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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6. พาหนะในสนามของนักสำารวจดิน

	 การปฏิบัติงานภาคสนาม	 โดยทั่วไปอาศัยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ	ทั้งยี่ห้อแลนด์โรเวอร์	

และจิ๊บวิลลี่	 ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นพาหนะท่ีทันสมัย	 และมีไม่กี่หน่วยงานในประเทศไทยท่ีมีใช้	

เวลาขบัไปไหน	กจ็ะเป็นท่ีจบัตามองของผูค้นในพืน้ที	่นอกจากนีม้กีารใช้มอเตอร์ไซด์เข้าไปในพืน้ที่

ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง	รวมทั้งการใช้เรือด้วย

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย90



7. ชีวิตหลังการทำางาน 

	 หลังการปฏิบัติงานภาคสนามประจ�าวัน	นักส�ารวจดินจะพักผ่อนร่วมกัน	ไม่มีการแยก

เจ้านายหรือลูกน้อง	 ทั้งการเตรียมงานส�าหรับวันต่อไป	 การปรึกษาหารือถกเถียงทางวิชาการ 

บนโต๊ะอาหาร	 การรับประทานอาหารร่วมกัน	 การฝึกคิดเลขเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาคณิตศาสตร	์

การเล่นบิลเลียด	 บอลโต๊ะ	 กอล์ฟ	 ฯลฯ	 มีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่	 ถือเป็นความสุขเล็กๆ	 

ยามห่างไกลบ้านของนักส�ารวจดิน	ซึ่งบางครั้งก็มีเพื่อนบ้านสาวๆ	มาร่วมสังสรรค์อยู่เสมอ
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8. สังสรรค์สำารวจดิน

	 กิจกรรมสงัสรรค์ของเจ้าหน้าทีส่�ารวจดนิมอียูเ่ป็นประจ�า	เพือ่สร้างความสามคัคภีายใน

กลุ่ม	มีทั้งการแข่งขันฟุตบอล	การแสดงบนเวที	การเต้นร�า	และการเลี้ยงสังสรรค์
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9. การทำาแท่งหน้าตัดดินจำาลอง (Soil monolith)

	 เป็นการจ�าลองลักษณะดินในพื้นที่จริงมาเพื่อศึกษา	 เรียนรู้	 โดยการขุดเก็บดินจาก 

ผิวด้านข้างของตัวหลุมดินที่ตัดลงไปจากหน้าดินบนตามแนวดิ่ง	 จะเห็นลักษณะเป็นชั้นต่างๆ	

ภายในดิน	เราเรียกว่า	หน้าตัดดิน	(soil	profile)	

ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี
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10. กลุ่มคนสำารวจดิน

 ภาพถ่ายหมู่ร่วมกันในโอกาศต่างๆ

๕ ทศวรรษ สำ�รวจดินไทย94



เก็บตกจากหลุมเจาะ

	 การตอบแทนคุณแผ่นดินมีหลายรูปแบบ	คือ	การท�าความดีโดยไม่สร้างปัญหาให้สังคม	

ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน	อีกมิติหนึ่ง	ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคนส�ารวจดินมองการ

ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการดูแลรักษา	 ปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้

ประโยชน์ด้านการเกษตรในกิจการหนึ่งกิจการใดตามความต้องการ

	 การปฏิบัติงานส�ารวจดินในสนามใน

ช่วงแรกๆ	 มีความยากล�าบากในการที่จะได้ซึ่ง

ข้อมูลดินแต่ละพื้นที่	 เนื่องจากการคมนาคมไม่

สะดวก	เคร่ืองมอืท่ีช่วยในการส�ารวจ	เทคโนโลยี

ด้านภาพถ่ายและวิทยาการด้านส�ารวจจ�าแนก

ดินไม่เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นปัจจุบัน

	 ในการออกสนามส�ารวจดนิบางครัง้	ต้องกางเตน็ท์นอนในป่าหรืออาศยับ้านก�านนั	ผูใ้หญ่

บ้าน	หากโชคดีหน่อย	 ก็มีบ้านให้เช่า	 โรงแรมให้อยู่	 อาบน�้าคลอง	หรือน�้าบ่อ	 ซึ่งคนส�ารวจดินก็

สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากอยู่แล้ว	ในบางพื้นที่รถยนต์เข้าไม่ถึง	จึงมีการจ้าง

เหมาเรือรบัจ้างเข้าพืน้ที	่หรอืจ้างม้าหรอืช้างขนสมัภาระเข้าพืน้ที	่จนเป็นต�านานของคนส�ารวจดนิ

ในการเบกิจ่ายค่าจ้างเหมาช้างในการปฏิบัตงิานส�ารวจดนิ	เมือ่เดนิทางโดยรถไฟถงึสถานหีวัล�าโพง

แล้วจ้างเหมาช้างเดินทางถึงกรมพัฒนาที่ดินก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
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	 จุดนี้เองที่เป็นที่มาของ	“เก็บตกจ�กหลุมเจ�ะ”	 เป็นวิถีชีวิตของคนส�ารวจดินที่อยู่ใน

สนาม	โดยการเช่าบ้านพกัอยูร่วมกนัหลายๆ	สาย	กนิข้าวหม้อเดยีวกนั	มคีวามรกัความกลมเกลยีว

กันไม่รู้ลืม	ถึงแม้ว่างานส�ารวจดินเป็นงานที่หนักจากการปฏิบัติงาน	ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินส�ารวจ

นัดแนะกับพนักงานขับรถยนต์	(พขร.)	ให้ไปรับปลายทางในเวลาทานอาหาร	หากการส�ารวจหรือ

การเดินมีอุปสรรค	อาจกินอาหารกลางวันสามโมงเย็นก็มี	 แต่คนส�ารวจดินในยุคนั้นก็ไม่เคยถอย	

ทกุคนตัง้หน้าตัง้ตาท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจนเสรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ีแม้นว่าในบางพืน้ทีจ่ะมอีนัตราย

จากภัยรอบด้าน	ไม่ว่าจะเป็นภัยจากสัตว์ป่า	หรือภัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	(ผู้ที่มีความคิดเห็น

ทางการเมอืงแตกต่างกนั)	แต่ผูป้ฏบิตักิารส�ารวจดินบ่เคยย่าน	“เกบ็ตกจากหลุมเจาะ”	เป็นอกีมมุ

หนึง่ของคนทีท่�างานส�ารวจดนิ	ทีเ่กบ็มาเล่าสูก่นัฟัง	เพือ่ความเพลดิเพลนิและตัวละครทีอ่ยูใ่นเรือ่ง

บางคนก็ลาโลกนี้ไปแล้ว	 ที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนผมบนหัวหากไม่ย้อมก็ขาวหมดหัว	 บางคนที่มีผม

น้อยป่านฉะนี้คงหมดหัวแล้ว	 ประการหนึ่งที่คนส�ารวจดินควรปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นการท�างาน	 คือ	

การดูสุขภาพของเส้นผม
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	 ดังท่ีกล่าวข้างต้นแล้วว่า	 คนส�ารวจดินในสมัยต้นๆ	 มีความเสี่ยงภัยในทุกเรื่องไม่ว่าจะ

เป็นยานพาหนะในการเดนิทาง	หรอืการเข้าพืน้ทีป่ฏบิตังิาน	เช่นเรือ่งทีจ่ะกล่าวต่อไปนีเ้กดิขึน้เมือ่	

ปี	พ.ศ.	2509	เมื่อสายส�ารวจดินที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี	ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัด

นครพนม	ซึง่เป็นจงัหวดัทีพ่รรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทยได้ประกาศยทุธวธิต่ีอสู้กบัเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	หลังวันปืนแตกครั้งแรกที่อ�าเภอนาแก	เมื่อเดือนสิงหาคม	ปี	พ.ศ.	2508	พรรคคอมมิวนิสต์

ได้ส่งสมาชกิเข้าแทรกแซงอยูใ่นหลายอ�าเภอของจงัหวดั	การออกปฏบิตังิานในสนามต้องระมดัระวงั

เป็นพเิศษ	เพราะอาจจะถกูลกูหลงจากการกระท�าของผูก่้อการร้ายเหมอืนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัอืน่ๆ	

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 เหตุการณ์เสี่ยงครั้งน้ีเกิดขึ้นกับสายส�ารวจดินสายหนึ่งที่ผู้เขียนร่วมเดินทางไป

ด้วย	เพือ่ส�ารวจดนิทีบ่รเิวณบ้านนายอ	เขตอ�าเภอเมอืงตดิต่อกบัอ�าเภอนาแกและเรณนูคร	ซ่ึงเป็น

เขตที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซงและปฏิบัติการอย่างเข้มข้น	(sensitive	area)	ก่อนที่

คณะส�ารวจดินจะเข้าในพื้นที่ดังกล่าว	ประมาณ	1	อาทิตย์	คณะของปลัดอ�าเภอเมืองได้ถูกลอบ

โจมตี	ขณะเดินทางมีผู้เสียชีวิต	2	ศพ	พวกเราเข้าไปในพื้นที่โดยเชื่อว่าจะไม่ถูกลอบโจมตี	เพราะ

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหาร	ต�ารวจ	หรือฝ่ายปกครอง	แต่ก็ต้องระมัดระวังอาจเกิดการเข้าใจผิดได	้

	 เมือ่เราเข้าไปในพืน้ทีเ่วลาประมาณ	11.00	น.	กไ็ด้หยดุเจาะส�ารวจดินสองข้างถนนสาย

รอง	มีป่าขึ้นปกคลุมค่อนข้างทึบ	ขณะที่พวกเราตรวจสีดิน	และวัด	pH	ของดินอยู่	ได้มีชายฉกรรจ์

โผล่ออกมาจากป่า	3	คน	พร้อมอาวุธปืนสั้นคาดที่เอว	และมีคนหนึ่งถือปืนยาวไม่ทราบชนิด	มา 

สอบถามพวกเราว่ามาท�าอะไร	 เราได้อธิบายว่ามาท�าการส�ารวจดินและท�าแผนที่ดิน	 เพ่ือไปใช้

ประโยชน์ในการส่งเสริมการเพาะปลูก	 และการเกษตร	 ถึงแม้จะได้อธิบายชี้แจงไปแล้วแต่เขายัง

สงสัยอยู	่เขาไปตรวจดูที่รถแลนด์โรเวอร์ที่เราใช้เป็นยานพาหนะ	พบว่ามีถุงตัวอย่างดิน	เขาสงสัย

ว่าเป็นถงุอะไร	เรากช็ีแ้จงจนเขาพอใจ	ขณะทีเ่ขาก�าลังซักถามพวกเราอยูน่ัน้หวัใจมนัเต้นด้วยความ

กลวัว่าเขาอาจเข้าใจผดิ	ว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการปราบปรามคอมมวินสิต์	เพราะ

เรามทีัง้แผนทีภ่มูปิระเทศและภาพถ่ายทางอากาศ	กไ็ด้แต่ภาวนาให้พระทีแ่ขวนคออยูช่่วยคุม้ครอง	

และขอให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้	ในที่สุด	ทั้ง	3	คน	ก็เดินจากพวกเราไปในป่า	ท�าให้พวก

เราโล่งใจและเดินทางกลับที่พักไม่ส�ารวจต่ออีกในวันนั้น	เนื่องจากไม่มีสมาธิในการท�างาน
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	 เรือ่งท่ีมคีวามคล้ายกบัเรือ่งข้างต้นเกดิขึน้	ประมาณปี	พ.ศ.	2528	ในสมยัทีผู่เ้ขยีนปฏบิตัิ

หน้าที่ส�ารวจดินในพื้นที่อ�าเภอท่าแซะ	 จังหวัดชุมพร	 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

ไทย-พม่า	ทีบ้่านร้านตดัผม	เมือ่เจ้าหน้าทีก่�าลงัเจาะดนิอยูท่ีห่ลงับ้านหลงัหนึง่	ข้าพเจ้าก�าลงัตรวจ

สอบความถูกต้องของหลุมเจาะด้วยกล้องมองภาพถ่ายชนิดพกพา	จู่ๆ	มีรถกระบะเปิดหลัง	วิ่งมา

จอดในจุดที่ข้าพเจ้านั่งมีทหารในเครื่องแบบ	อาวุธครบมือทุกคน	(ชนิด	M-16)	กระโดดลงจากรถ

เข้ามาล้อมข้าพเจ้า	อกีส่วนหนึง่วิง่ไปล้อมเจ้าหน้าท่ี	ทีก่�าลังเจาะดินอยูห่ลังบ้าน	กว่าจะคยุกนัเข้าใจ

ท�าให้คนส�ารวจอย่างข้าพเจ้าและคณะใจหายไปเช่นกัน	 สอบถามได้ความว่า	 เจ้าของบ้านหลังดัง

กล่าวที่คณะของข้าพเจ้าลงเจาะดินเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวในข้อหาก่อความไม่สงบใน

จังหวัดชุมพร

	 ในปี	 พ.ศ.	 2523-2524	 ผอ.สมาน	 พาณิชยพงส์	 มีค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกส�ารวจดิน 

ในจังหวัดพะเยา	มีหัวหน้าสายส�ารวจดิน	ชื่อ	คุณทรงวุฒิ	หมื่นจบ	มีเจ้าหน้าที่ประจ�าสาย	ได้แก่	

คุณปรีชา	ช่วยชู	คุณสว่าง	เวียงชัย	คุณสุทิน	คันทะรัตน์	และมีคุณเดชา	ชั่งดวงจิต	เป็นพนักงาน

ขบัรถยนต์	และมลีกูจ้างเจาะดนิอกี	2	คน	หวัหน้าสายส�ารวจก�าลังจดจ่ออยูก่บัภาพถ่ายทางอากาศ	

1:15,000	 คู ่กับพนักงานขับรถ	 คนอ่ืนน่ังตอนหลังซ่ึงเป็นรถแลนด์โรเวอร์ที่ผลิตในอังกฤษ	 

(มาช่วงหลังผลิตในประเทศญี่ปุ่น)	ปี	2523	มีหนังฮ่องกงก�าลังดังอยู่เรื่องหนึ่ง	คือ	เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้	

มีเพลงที่ดังมาก	 เด็กๆ	ร้องได้	ผู้ใหญ่ร้องดี	ที่ขึ้นต้นด้วยค�าว่า	“ล่องปั้งล่องเล�”	จะเป็นไปด้วย

ความไพเราะหรือหนวกหูก็ไม่ทราบได	้พนักงานขับรถของเราดันขับรถไปชนตอไม้อย่างแรงท�าให้

นายสุทิน	 ที่นั่งอยู่ตอนหลังกระเด็นกระดอนจนฟันหน้าหักไป	 1	 ซี่	 เลือดออกเต็มปากพร้อมกับ

อุทานออกมาดังๆ	 ว่า	 “กูอีกแล้ว”	 เน่ืองจากฟันหน้าของนายสุทิน	 เคยหักในลักษณะอย่างนี้	 

มาแล้วครั้งหนึ่ง
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ตัวละครชุดเดียวกันนี้แหละ	 เช่าบ้านอยู	่ อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพะเยา	 ในปีไล่ๆ	 กัน	 เนื่องจากเจ้า

หน้าที่เหนื่อยอ่อนจากการออกสนามหลายๆ	วันติดต่อกัน	หลังจากทานข้าวเช้าเสร็จทุกคนก็นอน

พักผ่อนกัน	โดยล็อกประตูบ้านชั้นบนไว้เรียบร้อย	ทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดและ

เปิดประตูเข้ามาเดินในบ้านประมาณ	 3-4	 คน	 เน่ืองจากเป็นพ้ืนไม้จึงได้ยินกันทุกคนและทุกคน

ต่างสงสยั	แต่ได้แค่มองตากนัอย่างเดยีว	เพราะประตูหน้าต่างลงกลอนเรียบร้อย	ทกุคนกลัวเข้าใจ

ตรงกันว่าต้องเป็นผีแน่นอน	ยกเว้น	นายเดชา	(พขร.)	เนื่องจากมีพระห้อยคอและคนที่ไม่กลัวอีก

คน	คือ	คุณตุ๊ก	ภรรยาของคุณสุปรีชา	มัยยะ	ที่อยู่กันคนละสายส�ารวจ	แต่ชอบมาเที่ยวที่บ้านหลัง

นี้เป็นประจ�า	นอกจากนั้นกลัวกันทุกคน	เพราะทุกคนลงความเห็นกันว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียง

ของผีอย่างแน่นอน	และก็เป็นจริงดังคาดการณ์ไว้	เมื่อทุกคนถามลุงด�าเจ้าของบ้านเช่า	ลุงด�าบอก

ว่าบ้านหลังนี้มีข้าราชการครูมาเช่าอยู่เกิดปัญหาครอบครัวขึ้น	 แก้ไขปัญหาไม่ได้เลยหาทางออก

ด้วยการฆ่าตัวตายยกครอบครัว	4	คน	เมื่อ	3	เดือนที่แล้ว	เพื่อความปลอดภัยทุกคนต่างลงมติให้

ย้ายบ้านเช่าด่วน
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	 ครั้งหนึ่งตอนก�าลังก่อสร้างเข่ือนเขาแหลม	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์)	

ผูเ้ขยีนได้ร่วมคณะเข้าส�ารวจจดัชัน้สมรรถนะทีดิ่นเพ่ือจัดทีท่�ากนิแห่งใหม่ให้กบัเกษตรกร	ทีไ่ด้รับ

ผลกระทบทีเ่กดิจากการสร้างเขือ่นในครัง้นัน้	จ�าได้ว่าในระดบัความสงูของพืน้ทีต่�า่กว่า	100	เมตร	

จะถูกน�้าท่วมหมด	 ในการเดินทางใช้รถของกรมพัฒนาที่ดินส่งได้แค่ที่ต้ังอ�าเภอทองผาภูมิ	 พักที่

โรงแรมเก่าๆ	ก่อน	1	คืน	ตอนเช้าจะมีรถมารับพวกเราเข้าพื้นที่	 โดยมีปลัดอ�าเภอเป็นคนน�าทาง	

การเดินทางจะต้องเดินด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่	 เมื่อถึงคลองหรือห้วยขนาดใหญ่จะต้องลงแพไม้ไผ	่

เนื่องจากเป็นต้นฝน	น�้าในห้วยไหลเชี่ยวมาก	ท�าให้คุณทวีวง	งามทวี	ถูกความแรงของน�า้พัดพาไป

ไกล	 แต่มีพวกเพื่อนในทีมงานได้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้	 เมื่อปลัดอ�าเภอน�าทางเดินต่อไปเพื่อเข้าที่พัก	

ด้วยความที่เดินมานานมากจึงหยุดพักท่ีบ้านเกษตรกร	 ก่อนเดินทางได้เก็บมะนาวให้คณะเราไป

ท�ากับข้าวประมาน	20	ลูก	ผู้เขียนเป็นผู้น�ามาใส่ในย่ามถือเอง	ปลัดอ�าเภอผู้น�าทาง	เดินอย่างไม่

เหลียวหลัง	คาดว่าจะถึงที่พักก่อนค�่าให้ได้	มะนาวที่อยู่ในย่ามเริ่มมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นทุกที	ไม่มีวี่แวว

ว่าจะถึงที่พักเลย	 จ�าเป็นต้องลดน�้าหนักโดยล้วงมะนาวในย่ามทิ้งไปบางส่วน	 ทั้งๆ	 ที่เสียดาย	 

คิดว่าจะท�าน�้าพริกกินในมื้อเย็น	ดวงอาทิตย์ก�าลังจะตกดิน	 เราก�าลังเดินลงสู่พื้นที่ต�า่ที่มีน�้าขังถึง

เข่า	เดินล�าบากมากขึ้นทุกขณะ	มะนาวในยามถูกล้วงออกมาทิ้งเป็นระยะๆ	จนหมดเหลือแต่ย่าม

เปล่า	แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงปลัดอ�าเภอทองผาภูมิกล่าวออกมาด้วยเสียงแหบๆ	ว่า	พวกเราก�าลัง

หลงทางครับ......คืนนั้นเรากลับถึงที่พักประมาณ	3	ทุ่ม	โดยการช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณนั้น	

และไม่มีน�้าพริกให้กินในวันนั้น

  

เขื่อนวชิร�ลงกรณ์ จังหวัดก�ญจนบุรี
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	 เจาะส�ารวจและจ�าแนกดินมาตลอดทั้งวันเหลืออีกหลุมเดียวก็จะได้ตามแผนที่วางไว้ 

ในวันนี	้ถึงแม้ว่าเวลาตอนนี้ปาเข้าไป	6	โมงเย็นแล้วก็ตาม	เนื่องจากเป็นหลุมสุดท้ายของภาพถ่าย

แผ่นนี้	หากไม่เจาะในวันนี้	วันพรุงนี้จะต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาไกลมาก	เสียทั้งเวลา	สิ้นเปลือง

น�้ามันอีกต่างหาก	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะเจาะหลุมนี	้ อย่างน้อยเราก็ยังมีแสงสว่างเทียบสี

ดินได้	 ส่วนการจับเนื้อดินคนส�ารวจดินทุกคนใช้ความรู้สึกล้วนๆ	 ไม่เกี่ยวกับแสงสว่างแต่อย่างใด	

ผู้เขียนนั่งมองคนงานก�าลังเจาะดิน	สายตาละจากหลุมดินมองไปอีกด้าน	ดวงอาทิตย์ก�าลังจะลับ

ขอบฟ้าที่ชายป่าทางทิศตะวันตก	 มีนกฝูงหนึ่งคงจะบินกลับรังไปหาครอบครัวที่ก�าลังรออยู่	 แต่

หน้าที่ของคนส�ารวจดินยังไม่จบ	พรุ่งนี้เราก็จะต้องเปล่ียนภาพถ่ายไปอีกแผ่น	 เดือนหน้าอาจจะ

ต้องไปอีกอ�าเภอ	 ปีหน้าอาจไปอีกจังหวัด	 แต่คนส�ารวจดินทุกคนไม่เคยบ่น	 คนส�ารวจดินทุกคน

พร้อมทีจ่ะปฏบัิตหิน้าท่ีถงึแม้ว่าจะต้องจากสิง่ทีร่กั	จากครอบครวัทีอ่บอุน่มาไกลแสนไกลกต็าม.......	

ทันใดนั้นเอง	 ทุกคนได้ยินเสียงเพลงท่ีขับร้องมาจากคนงานรับจ้างตัดอ้อย	 2	 คนที่เดินกลับบ้าน	

ท�าให้ทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ของตนเองชั่วคราวเพื่อฟัง.	.	.	.	.	.	.

  ยามที่พี่อ้างว้างว่างใจ	 นวลน้องต้องจากไปใจพี่นี้ครวญคร�า่
		 ทิ้งรอยแผลเก่าให้เราชอกช�้า	 ใยรกัเจ้าลืมค�าท�าเหมือนไม่ปรานี
	 เรียมหลั่งน�้าตาสะอื้น		 ยามดึกดื่นค่อนคืนทนขมขื่นทวี
	 มองเฝ้ามองฟากฟ้าราตรี	 ลืมผืนดินลืมพี่ลืมรกัพี่เคยหมาย
	 	 เธอเปรียบดงัชาวฟ้าโสภิณ	 ไยทิ้งให้ชาวดินครวญถวิลร้องไห้
		 น�้าใจรกัเจ้าช่างเปลี่ยนง่ายดาย	 ชาวฟ้าช่างโหดร้ายไยทิ้งได้ใจด�า
	 เคยฝากน�้าค�าพร�่าพรอด	 ฟ้าเคยกอดกบัดินลืมรกัสิ้นดินช�้า
	 เคยฝากใจให้ฟ้าดินจ�า	 ค�ารกัเอ๋ยเคยพร�่าไยฟ้าเจ้าท�าลาย
	 	 ใจไม่เคยจะคิดว่าคุณ	 ลืมรกัอุ่นไอดิน	เพียงฝากลิ้นลวงให้
	 น�้าค�าฟ้าสั่งฝากดินกินใจ	 ไยฟ้าไม่จ�าไว้ใจหนอช่างแปรผนั
	 ลืมถ้อยรกัเคยเชยชื่น	 ลืมกระทั่งวนัคืนเคยชิดชื่นด้วยกนั
	 เราอยากเด็ดดอกฟ้าลาวณัย์	 ความรกัเราจึงสั้นดินนั้นต้องเจียมตวั

	 ผู้เขียนจ�าได้ว่าผู้แต่งเพลงนี้คือ	คุณประเทือง	บุญญประพันธ์	 เป็นคนพิการทางดวงตา	

แต่ทุกวรรคทุกตอนกินใจคนตาดีเช่นพวกเราคนส�ารวจดินมานานแสนนาน

	 ท้ายสุดนี้ขอให้คนส�ารวจดินทุกคนจงมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยไข้

เจบ็มาเบยีดเบียนและจงตอบแทนคณุแผ่นดนิโดยการรกัษาดแูลดนิให้มคีวามอดุมสมบรูณ์เพือ่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

............น้อยซอย
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นานาทรรศนะ......

 อนาคตของงานสำารวจดินไทย

การจัดทำาฐานข้อมูล

	 เร่งด�าเนินการจัดระบบฐานข้อมูลให้เป็น	Geographic	Reference	 ในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด	สามารถเชื่อมติดต่อ	และเข้าถึงได้ง่าย

การจัดทำาแผนที่ดินละเอียด

	 พฒันาหรอืน�าเทคโนโลยมีาปรบัใชกั้บการส�ารวจดินโดยการพัฒนา	Geographic	

Unit	ทีเ่หมาะสม	มกีารส�ารวจในสนามเพิม่เตมิผสมผสานกบัขอ้มลูเดมิทีเ่ปน็	point	data	

จะช่วยย่นเวลาในการด�าเนินการลง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน

	 Monitoring	ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะ

 จำ�เป็นต้องเร่งให้มีก�รปรับตัว
ของบุคล�กร	 ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยแีละแนวคดิในการใชป้ระโยชนท์รพัยากรดินและ

ท่ีดิน	 อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีอยู่เชื่อว่าเพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนงานส�ารวจ	 วิเคราะห์

และวางแผนการใช้ที่ดินให้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึง

บทบาทในอนาคตส�าหรับการพัฒนา…….มีดังนี้

รศ. (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ
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เสริมสร้างมาตรฐาน

	 Standardization	เครื่องมือ	วิธีการส�ารวจ	วิเคราะห์และวางแผนการใช้ที่ดินระหว่าง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	โดยจัดให้มีการอบรม	และดูงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์

 	ข้อมูลดินอยู่ในรูป	digital	format	สามารถน�ามาสร้างความหลากหลายของ	Soil	

Survey	Interpretation	ในเชิงพื้นที่	ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ให้เป็นประโยชน์ได้มากมาย

 	การน�าข้อมูลดินไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์	 เช่น	 ปัญหา

ความแห้งแล้งทางการเกษตร	ด�าเนินการวิจัยหรือพัฒนาเพื่อสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง

ความชื้นดิน	รวมทั้งมีการจัดระบบเตือนภัยล่วงหน้า

 	ปญัหาโลกรอ้น	ศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนในดนิ	(soil	carbon	sequestration)	

แต่ละชนิด	ภายใต้การจัดการที่ต่างกัน	จะเป็นสิ่งที่ต้องการส�าหรับมาตรการการจัดการคาร์บอน

ของโลก

 	การศกึษาเปรยีบเทยีบก�าลงัผลติระหวา่งภมูภิาคในประเทศ	เพือ่น�าไปสูน่โยบายของ

รัฐด้านการเกษตร

 	การก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยั	เชน่	ดนิถลม่	พืน้ทีเ่สีย่งสงูตอ่การเสือ่มโทรม	พืน้ทีเ่สีย่งตอ่

ปญัหาธาตโุลหะหนักในดนิ	รวมท้ังพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพการผลติทางการเกษตรสงู	อาจน�าไปพจิารณา

ใช้พัฒนาที่ดินตาม	พ.ร.บ.	พัฒนาที่ดินในอนาคต

การเสนอรายงาน

 	ควรพจิารณารปูแบบใหเ้หมาะสมกบัผู้ใช	้เชน่	ผู้บริหารควรม	ีexecutive	summary	

ส�าหรับเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย	

 	การเสนอผลงานในระบบ	geo-link	ที่ใช้ง่าย	น่าจะเป็นรูปแบบที่ดี

 	การบริการข้อมูลโดย	digital	format	น่าจะสะดวกและประหยัดงบประมาณ

รศ. (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ
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การที่จะเป็นนักปฐพีวิทยาที่ดีต้องทำาหน้าที่สำาคัญๆ 4 ข้อ

 	รักษามาตรฐานทางวิชาการในการแจกแจงลักษณะดิน	 และความสัมพันธ์

ของลักษณะดินนั้นๆ	ต่อการตัดสินใจในการก�าหนดวิธีการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพ

  	ใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญในทางวทิยาศาสตร์ในการจ�าแนกดิน	ท�าแผนทีดิ่น	

และวินิจฉัยคุณภาพดิน

 	สร้างศูนย์ข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่างๆ	ที่ได้จากการศึกษาทั้งในภาคสนาม

และห้องปฏิบัติการ

 	ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถแก่ผู้ใช้ข้อมูลดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ	

“นักปฐพีวิทยา (Pedologist) คือ 
ผู้ที่ทำาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับธรรมชาติ 
คุณสมบัติการเกิด การแพร่กระจาย และศักยภาพ

ของทรัพยากรดิน”

ดร. สมาน พานิชย์พงส์

 ดร สม�น	กลา่ววา่	“ปัจจบัุนการสนบัสนนุด้านปฐพวีทิยาลดลง	เนือ่งจากความต้องการ
ความรูใ้นเรือ่งดนิอิม่ตวั	เชือ่วา่คงจะเปน็อยา่งนีสั้กพักหนึง่แล้วความต้องการขอ้มลูเกีย่วกบัดินจะ
กลับเพิ่มขึ้นอีกเพราะ	
	 •	 ประชาชนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการป้องกันสภาวะแวดล้อมมากข้ึน	 ซึ่งรวมถึง
การป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
	 •	 ขอ้มลูดนิทีท่�าการส�ารวจไวด้ว้ยวธิแีบบเกา่ๆ	จ�าเปน็ต้องได้รับการปรับปรุง	แกไ้ขให้
เปน็ไปตามความตอ้งการของงาน	นอกจากนัน้ลักษณะของดินไมค่งที	่เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา
และการใช้	กอปรกับการผสมผสานข้อมูลกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	(hi-tech)	ได้เข้ามามีส่วนใน
การท�างานมากยิ่งขึ้น	
	 •	 ทีด่นิทีถ่กูใชใ้นการเกษตรอยา่งไมร่ะมดัระวงัมาเป็นเวลานานย่อมจะเส่ือมลงไป	ประกอบ
กับที่ดินที่จะใช้เพื่อการผลิตมีขนาดเล็กลง	ซึ่งจะต้องหาทางใช้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์อย่างเต็มที	่
	 ดังนั้นการที่จะวางแผนท�าให้บรรลุเป้าหมายจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีละเอียดถูกต้อง
มากกว่าที่มีอยู่และทันต่อเหตุการณ์”
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เมื่อมีความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลดินมากขึ้น นักปฐพีย่อมมีโอกาสดีท่ี
ได้รับการสนับสนุน แต่จะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวนักปฐพีวิทยา
เอง นักปฐพีจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปก็ต่อเมื่อเขาได้ทำาสิ่งต่อไปนี้ 

 	ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง	ท�างานด้วยความวิริยะอุตสาหะ	

เพื่อให้ได้ผลงานท่ีถูกต้อง	 ไม่ท�างานสักแต่ให้งานส�าเร็จไปโดยไม่นึกถึงคุณภาพของผล

งาน	พยายามรักษามาตรฐานของงานใหอ้ยูใ่นระดบัสงูอยูเ่สมอ	คูม่อืการจ�าแนกดนิควร

ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา

 	ตอ้งขยายความรูไ้ปสูว่ทิยาศาสตรแ์ขนงอืน่ๆ	หรอืผูอ้ืน่ทีไ่มใ่ชน่กัวชิาการ

ให้เขาสามารถเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลทางด้านปฐพีให้เป็นประโยชน์	การที่นักปฐพี

มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับนักวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ	ท�าให้สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

 	ตอ้งสามารถถา่ยทอดความรูท้ีถ่กูตอ้งไปยงับคุคลทีส่นใจและพรอ้มทีจ่ะ

ฟังในจังหวะเวลาที่เหมาะสม	 ท่ีส�าคัญคือข้อมูลที่ผลิตขึ้นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้อื่น

สามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา
ที่ผ่านไป	เตือนให้นึกถึงอันตรายอันเกิดจากการใช้ทรัพยากร	
ที่มีอยู่อย่างผิดๆ	ปราศจากการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร“ ”
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ข้อเสนอแนะ	 ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้	 ให้พิจารณาเพื่อ	

“อนาคต”	 ที่ดี	 ของนักส�ารวจดินและงานทางด้าน	 

“ปฐพีวิทยา”	 ส�าหรับน�าเอาข้อมูลไปใช้ทางด้าน	 

“การพัฒนาที่ดิน	หรือพัฒนาการเกษตร”	ของประเทศ

ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

จุดเด่นของงานด้านสำารวจจำาแนกดิน และตำาแหน่ง “นักสำารวจดิน”

	 ฐานข้อมูลดิน	ถ้าไม่ถูกต้อง	ก็จะท�าให้ผิดพลาดไปหมด	ดังนั้น	การส�ารวจทรัพยากรดิน	 
จ�าเปน็ตอ้งเปน็ภารกจิของรฐัฯ	ทีต่อ้งด�าเนนิการ	เพราะถอืวา่เปน็ข้อมลูพ้ืนฐานในการน�าไปพัฒนา
ประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง		การก�าหนดเขตการใช้ที่ดิน	การปรับปรุงดินปัญหา	การให้ค�าแนะน�า
เรือ่งการใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัสภาพดนิ	และการอนรุกัษดิ์น	ซึง่การเสาะแสวงหาขอ้มลูดินดังกลา่ว
จ�าเปน็ตอ้งมกีารปรบัแกใ้หท้นักบัเหตกุารณแ์ละความตอ้งการ	จะไปคดิในลกัษณะของก�าไรขาดทนุ
มไิด	้ประเทศตา่งๆ	ท่ีพฒันาแลว้	ทางรฐัฯกเ็ปน็ผูด้�าเนนิการ	ในท�านองเดยีวกนัทกุประเทศท�าใหก้าร
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ยั่งยืน	และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาใช้ปฏิบัติงาน

 นกัวทิยาศาตรท์างดนิพยายามคดิคน้ในเรือ่ง	การน�าเอาโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชแ้ทน
การส�ารวจภาคสนาม	โดยการน�าเอาความรู้จากแหง่หนึง่ทีท่ราบขอ้มลูไปใชก้บัพืน้ทีอ่กีแหง่หนึง่	แลว้
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแผนที่ดินขึ้นมา	 การด�าเนินการดังกล่าวอยู่ในระยะของการทดลอง	 
ซึง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื	ข้อมลูเปรยีบเทยีบตา่งๆ	ตอ้งมคีวามพรอ้ม	มคีวามถกูตอ้ง	และมีการจดัเกบ็อยา่ง 
ดีเป็นระบบ	ตลอดจนข้อมูลปัจจัยการก�าเนิดดินมีความถูกต้องกับหลักวิทยาศาสตร	์แต่การส�ารวจ
ตรวจสอบดินโดยการใช้สว่านเจาะดิน	 ซึ่งด�าเนินการโดยนักส�ารวจดินมืออาชีพยังเป็นส่ิงจ�าเป็น	 
ส่วนเครื่องมือต่างๆ	ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนั้นช่วยให้การส�ารวจดินในภาคสนามง่ายขึ้น	เช่น	เครื่อง	
GPS	ที่มีความแม่นย�าสูง	ใช้สะดวกในภาคสนาม	และการจัดท�าแผนที่ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การใช้	
DEM	 คาดคะเนชนิดของภูมิสัณฐานในเบื้องต้น	 ซ่ึงการระบุชนิดของภูมิสัณฐาน	 จ�าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบภาคสนาม	รวมทั้งมีการเจาะดินขึ้นมาศึกษาถึงลักษณะและสมบัติต่างๆ	ของดินเพิ่มเติม
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การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถพรอ้มในการปฏบิตังิานสำารวจดนิ 
เพื่อจัดทำาแผนที่ดินในระดับค่อนข้างละเอียด

	 ปัจจุบันบุคลากรส�าหรับการปฏิบัติงานส�ารวจจ�าแนกดิน	 เพ่ือจัดท�าแผนที่ดินค่อนข้าง

ละเอียดซึ่งน�าเอาข้อมูลไปใช้ในระดับอ�าเภอยังขาดแคลนอยู่มาก	 หากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่

เอ้ืออ�านวยใหท้�าไดท้ัง้ประเทศ	จงึควรเบนทศิทางมาด�าเนนิการส�าหรบัโครงการพฒันาการเกษตร

ต่างๆ	 ซึ่งเป็นโครงการเฉพาะ	 ควรปรับแก้ข้อมูลดินท่ีมีครบทุกจังหวัด	 ให้มีรายละเอียดตรงตาม

ข้อมูลจริงในปัจจุบัน	เช่น	ถนน	แหล่งน้�า	ชุมชน	รวมทั้งขอบเขตดิน

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน

	 สิ่งที่น่าเป็นห่วง	คือ	การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีน้อยลง	ซึ่งส่งผลต่อความเป็น

มาตรฐานและความถูกต้องของงานส�ารวจจ�าแนกดิน	ควรแก้ไขโดยด่วน	เช่น	การบูรณาการการ

ท�างาน	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การจัดประชุม	ฝึกอบรม	ดูงานภาคสนามร่วมกัน	นอกจากนี้

นกัส�ารวจดนิยงัตอ้งเผยแพรผ่ลงานท่ีไดด้�าเนนิการออกสูห่นว่ยงานภายนอกใหม้ากขึน้และรวดเรว็

การจัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

	 ควรจดัใหม้กีารฝกึอบรมตา่งๆ	อยา่งตอ่เนือ่งและเปน็ประจ�า	เพือ่ใหน้กัส�ารวจดนิรุน่ใหม่

มีประสบการณ์	ความรู้	และความช�านาญในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และถูกต้องตามหลักวิชาการ	 รวมทั้งการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน	ณ	 ต่างประเทศ	 หรืออาจ

ประสานงานให้ทางสถาบัน	 ITC	 มาจัดฝึกอบรมแบบเข้มข้นทางด้านส�ารวจดิน	 เช่น	 การตีความ

ภาพถ่ายทางอากาศ	ธรณีวิทยา	ธรณีสัณฐานวิทยา	GIS	และการใช้	software	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนั้นอาจขอความร่วมมือไปทางองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงเกษตร

สหรัฐอเมริกา	เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านฝึกอบรม	การศึกษา	และดูงานด้านส�ารวจจ�าแนกดิน	

การวินิจฉัยคุณภาพดิน	และวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การทำางานวิจัยเชิงลึกด้านการสำารวจ จำาแนก และทำาแผนที่ดิน

	 งานวิจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�าแผนที่ดิน	 การจ�าแนกดิน	 การก�าเนิดดิน	 

การวินิจฉยัคณุภาพดนิ	และการประเมนิคณุภาพของดนิ	ตลอดจนการท�าโปรแกรมการจดัการพชื

ตา่งๆ	ยงัถอืวา่เปน็สิง่จ�าเปน็	และตอ้งมกีารด�าเนนิการอยา่งต่อเนือ่ง	จงึควรใหค้วามส�าคญัในเร่ือง

นี้ควบคู่กับการปฏิบัติงานหลักด้วย
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การจัดทำาฐานข้อมูล

	 การจดัท�าฐานขอ้มลูตา่งๆ	ทกุรปูแบบ	ผูด้�าเนนิการควรเปน็นกัส�ารวจดนิ	โดยผู้เขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยเหลือหรือให้ค�าปรึกษา	 เนื่องจากนักส�ารวจดินสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

หรือแก้ไข	ก่อนที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตผลงานออกเผยแพร	่

การพัฒนาทางด้านวิชาการ

	 การปรบัปรงุหรอืพฒันาการของส�ารวจ	จ�าแนกดิน	และท�าแผนท่ีดินของประเทศไทยยงั

คงตอ้งด�าเนนิการตอ่ไป	เพราะวชิาการและเทคโนโลยทีางด้านส�ารวจจ�าแนกดินยงัมกีารพัฒนาข้ึน

เรื่อยๆ	และผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ทันสมัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ในปัจจุบัน

	 อยา่งไรกต็าม	การพฒันาทางดา้นวชิาการดังทีก่ล่าวมา	ถา้จะใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงค	์

กรมควรแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรและงบประมาณ	 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ท�าให้งานด้านวิชาการ

ส�ารวจ	 ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ใช้งานถูกแช่แข็งและไม่ก้าวไกลเทียบทันอารยะ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว

	 ควรเน้นด้านการปรบัปรงุคณุภาพให้

มคีวามถกูต้องทัง้ด้านการจ�าแนกดนิและแผนทีด่นิ	การวนิจิฉยั

คณุภาพดนิ	เพ่ือใช้ประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ	การแปลผลของ

การส�ารวจและจ�าแนกดินให้อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์และเป็นที่

เข้าใจของบคุคลทัว่ไป	สรปุแล้วควรส�ารวจดินในระดับละเอยีด	

(Detailed	and	very	detailed	soil	survey)	ที่จะน�าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์ดินและน�้าระดับไร่นา	

(Farm	conservation	plan)	และน�าผลงานไปสู่เกษตรกรให้

กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เฉลียว แจ้งไพร
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