


รายงาน

กรมพ ัฒนาท ี ่ด ิน
กร ะทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ประจำปี 2548
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน



ข้าราชการ...
ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน
จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ

อันได้แก่การสละสำคัญสองประการ
คือ...สละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมท่ีย่ิงใหญ่

และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหน่ึง
กับสละความคิดจิตใจท่ีต่ำทรามต่างๆ อีกประการหน่ึง

จึงจะเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของคนท้ังปวง
และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าท่ีอย่างมีเกียรติ
มีศักด์ิศรี..และ..มีความเจริญม่ันคงตลอดไป...
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1สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน

สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน

สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน

สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน

สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน

แนะนำ...แนะนำ...



2สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

นางสาวนวลรตัน ์  ภุมรนิทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจรรยา  อินทรงัษี
หัวหน้าส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

นายวฒิุชาต ิ สิรช่ิวยชู
หัวหน้าส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน

นายเจตน ์ ล่อใจ
หวัหนา้ส่วนสำรวจจำแนกดนิที ่ 1

นายอดุล  พรอ้มจรรยากลุ
หวัหนา้ส่วนสำรวจจำแนกดนิที ่ 2

นายอสิรา  อนรุกัษพ์งศธร
หวัหนา้ส่วนสำรวจจำแนกดนิที ่ 3

นายสหสัชัย  คงทน
หัวหน้าส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

นางวลยัรตัน ์  วรรณปยิะรตัน์
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1

นายบญุรกัษ ์  พัฒนกนก
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2

นายนาวกิ  ดาราพงษ์
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1

นายวรีชยั  กาญจนาลยั
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2

นายธรีะยทุธ  จิตตจ์ำนงค์
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3

นายศริวิฒัน ์ สิงหศ์ริิ
หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจที่ดิน

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นายชมุพล  ลิลิตธรรมนายชมุพล  ลิลิตธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
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4สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

การแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการ

สำรวจและวางแผนการใชท่ี้ดินด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เช่ือถือได้
เพ่ือเปน็รากฐาน การพฒันา ทรพัยากรดนิ และการเกษตรอยา่งยัง่ยนื

ดำเนนิการสำรวจ จำแนกดนิ การใชท้ีด่นิ และเศรษฐกจิสังคม เพ่ือเปน็ขอ้มลูและขอ้สนเทศ
ทางด้านทรัพยากรดินของประเทศ
กำหนดและควบคมุมาตรฐาน การสำรวจจำแนกดินและท่ีดินให้อยู่ในมาตรฐานและระบบเดยีวกัน
ท้ังประเทศ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ศกึษาวเิคราะห ์วจัิย ทรพัยากรดนิ และการใชท้ีด่นิ เพ่ือประโยชนใ์นการกำหนดนโยบาย และ
แผนการใช้ท่ีดินของประเทศ
ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านการจำแนก การใช้ท่ีดิน การกำเนิดดิน  ธรณีสัณฐาน ภูมิอากาศดิน
การประเมินกำลังการผลิตของดิน  การใช้ประโยชน์ในทางวิศวกรรม  และความเหมาะสมของดิน
สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางด้านวิชาการ ทางด้านทรัพยากรดิน และวางแผน
การใช้ท่ีดิน
ร่วมปฏิบัติสนับสนุนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดนิและท่ีดิน
ส่วนสำรวจจำแนกดนิท่ี 1-3
ส่วนวิเคราะหส์ภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1-2
ส่วนเศรษฐกิจท่ีดิน
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
ส่วนวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 -3
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

ภารกิจภารกิจ



ฝายอาํนวยการฝายอาํนวยการ

หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
จัดทาํแผนงบประมาณประจําป ควบคุมการเบิกจาย 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนตางๆ ภายในสาํนกั
อํานวยการและงานประชาสมัพันธของสาํนัก
ประสานงานระหวางระหวางสาํนกักับหนวยงานอืน่
จัดทาํทะเบยีนวิจยั รวบรวมผลงานวิจยัและติดตามผลงานวิจยั

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 5



สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดินสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน

หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สวนกลาง และสพข.
พัฒนาระบบและมาตรฐานการสํารวจดิน การจําแนกดิน การจัดทาํแผนที ่เพือ่เปนแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนกลาง สพข. หนวยราชการอื่นๆ และเกษตรกร
ศึกษา วจิยั คนควาทางวิชาการ ดานการกาํเนดิของดิน และการจําแนกดิน
พัฒนาระบบและมาตรฐานการแปลความหมาย และการใชขอมูลดินเพือ่กิจกรรมตางๆ 
เพือ่ประโยชนแกภาครัฐ และเกษตรกร

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

ขอมูลดิน คูมอื และเอกสารวิชาการ 

ลักษณะและสมบัติของชุดดนิจัดตัง้ของประเทศไทย

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 6



แผนที่การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ
ลุมน้ําตางๆ ใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ติดตอขอรับบริการขอมูล : สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดนิ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แบบจาํลองหนาตดัดนิ 
และสภาพภูมิประเทศแบบยอสวน 

ฐานขอมูลกลุมชุดดินทัว่ประเทศ

อบรมมาตรฐานการสํารวจและทาํแผนทีดิ่น / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 7



สวนสํารวจจําแนกดินที่ 1-3สวนสํารวจจําแนกดินที่ 1-3

หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

วิเคราะหแผนที่รูปถายทางอากาศและขอมูลจากดาวเทยีม  เพือ่การสํารวจและจดัทาํแผนที่ดิน
สํารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะหสมบัติของดิน เพือ่การจัดทาํแผนที่ดินตามระบบสากล
(Soil Taxonomy) หรือระบบอื่นๆ  สําหรับใชในการถายทอดเทคโนโลยี
เก็บบันทกึขอมูลดิน และประมวลผลขอมูลดิน  เพือ่ประเมินขอจาํกดัดานการผลิต ประเมิน
ความเหมาะสมของดนิ สําหรับการใชประโยชนในปจจุบัน   และเสนอแนะการจัดการแกไข
ปญหาดินเพือ่นาํไปปฏิบัติตอเกษตรกร
ศึกษา วจิยั การกาํเนดิของดิน สมบัติตางๆ ของดนิ ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดิน 
และการจําแนกดนิ

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

แผนที่ชุดดิน
ระดับจังหวดั 76 จงัหวดั  มาตราสวน 1:100,000
ปรับปรุงใหม 9 จงัหวดั   มาตราสวน   1:50,000
ใหขอมูลสมบัติดิน เพื่อการจัดการทรัพยากรดิน
มีการจําแนกดนิตามสมบัติดินที่แตกตางกนั มาก
กวา 300 ชุดดนิ  เหมาะสาํหรับใชในการศกึษา
วิจยัทางดานทรัพยากรดินโดยทัว่ไป

แผนที่กลุมชุดดิน
 ระดบัจังหวดั 76 จงัหวดั  มาตราสวน 1:50,000
ใหขอมูลดิน เพือ่การจัดการดินทางการเกษตร
มีการจําแนกดนิตามการจัดการดินที่แตกตางกนั 62 กลุมชุดดิน

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 8



ติดตอขอรับบริการขอมูล : สวนสํารวจจําแนกดิน
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดนิ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เอกสารวิชาการดานการสํารวจดิน
ใหขอมูลทางวชิาการทางดานการสํารวจดนิ
เหมาะสาํหรับใชในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เพือ่การสาํรวจและจําแนกดิน

รายงานการสํารวจดิน
ใหขอมูลทางวชิาการทางดานสมบัติดิน ขอจาํกัด
ความเหมาะสม และการจัดการดินในดานตางๆ
เหมาะสาํหรับใชในศึกษา คนควาเพิ่มเติม เพือ่การ
วางแผนจดัการทรัพยากรดิน

แผนที่ความเหมาะสมของดนิสําหรับพืชเศรษฐกิจ
ระดับอําเภอ 154 อําเภอ มาตราสวน  1:25,000
ใหขอมูลสมบัติดิน และความเหมาะสมของดนิ
สําหรับพืชเศรษฐกิจ เพือ่การจัดการดินทางการเกษตร
เหมาะสาํหรับใชในการวางแผนจัดการการเกษตร
ระดับอําเภอและตาํบล

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 9



สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1-2สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1-2

หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

วิเคราะหแผนที่รูปถายทางอากาศและขอมูลดาวเทยีม เพือ่ทาํการสํารวจและจดัทาํแผนที่
สภาพการใชที่ดิน และการวิเคราะหติดตามสถานการณการใชที่ดิน 
สํารวจวิเคราะห จดัทาํแผนทีป่ลูกพืชเศรษฐกิจและจัดทาํขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ของพืชเศรษฐกิจเพื่อใชในการประเมินผลผลิตพืช
ศึกษาวจิยัดานการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร เพือ่การ
สํารวจสภาพการใชที่ดิน และพืน้ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

1. แผนที่การใชที่ดินเพาะปลกู
พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
ลําไย ทุเรียน ล้ินจี่ มังคุด สับปะรด 
ปาลมน้ํามัน ขาวนาปรัง ขาวนาป 
ออยโรงงาน มนัสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง

 

2. โครงการพิเศษ
การศกึษาพืน้ทีท่ี่เสียหายจากธรณีพบัิติภัย 
เมื่อ 26 ธนัวาคม 2547
การศกึษาพื้นที่เพือ่ขยายปลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทย
การศกึษาการปนเปอนของธาตุแคดเมียมในลุมน้ําแมตาว 
อ. แมสอด จ.ตาก
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เอกสารอิเล็คทรอนิค การใชเทคโนโลยี
การสํารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสํารวจและประเมินผลผลิต
พืชเศรษฐกิจ ลําไย ทุเรียน ล้ินจี่ มังคุด สับปะรด 
ปาลมน้ํามัน ขาวนาปรัง ขาวนาป ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถัว่เหลือง

ติดตอขอรับบริการขอมูล : สวนวิเคราะหสภาพการใชท่ีดนิที ่1-2
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน

กรมพัฒนาที่ดนิ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แผนทีก่ารใชที่ดิน

ขอมูลและเอกสารวิชาการ
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หนาที่รับหนาที่รับ  ผิดชอบผิดชอบ

- ศึกษา   วิเคราะหขอมูล  ปญหาดานการเกษตร  และสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติเศรษฐกจิ  
นโยบายการใชที่ดินของรัฐบาล  เพื่อจดัทําแผนการใชที่ดินระดับประเทศภาค   จงัหวดั  และมี
การปรับแผนฯเพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐถามีการเปลี่ยนแปลงโดยใชโปรแกรม AgZone

- กําหนดแผนการใชที่ดินระดับตาํบล  และระดับโครงการ  เพือ่เปนแนวทางการใชประโยชนของ
พืน้ที่  ที่ตองการดาํเนินการพัฒนา   และฟนฟูทรัพยากรดิน  น้าํ  และปาไม

- กําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกจิรายพนัธุ

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล
 รายงานการสาํรวจจาํแนกและวางแผนการใชที่ดิน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา       ต. ผาชางนอย
อ. ปง   จ. พะเยา 

 รายงานการสาํรวจจาํแนกและวางแผนการใชที่ดิน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย    ต. แมแรม
อ. แมริม  จ. เชียงใหม

 การกําหนดเขตการใชที่ดินระดับตาํบล พื้นที่นํารอง
ต. สองสลึง  อ.แกลง  จ.ระยอง

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 12

สวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1-3สวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1-3



ติดตอบริการขอมูลไดท่ีติดตอบริการขอมูลไดท่ี    สวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1 – 3 สํานักสาํรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ถ. พหลโยธิน  กทม. 10900 โทร. 02-579-7589

 ฐานขอมูลแหลงน้าํประเทศไทย พ.ศ. 2546

 รายงานการวางแผนการใชท่ีดินระดับลุมน้ําสาขา

 รายงานโครงการพัฒนาท่ีดนิชุมชนบนพื้นท่ีสูง

 รายงานการกําหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ
รายพันธุ

แผนการใชท่ีดิน โครงการหมูบานพัฒนาการเกษตร 
ในพื้นท่ี ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี

รายงานการสํารวจจําแนกและวางแผนการใชท่ีดิน   
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้าํริน
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สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

รายงานการสาํรวจดนิและแผนทีดิ่น

เตรยีมรปูถายทางอากาศ  ตรงึพกิดัภูมศิาสตรภาพถายทางอากาศ 
ตางชวงเวลา ตางมาตราสวน

เตรยีมแผนทีร่ปูถายทางอากาศ ภาพถายออรโธสี และภาพจากดาวเทียมเพื่อการสาํรวจดิน
นาํเขาแผนที่และรายงานในระบบดจิติอล
พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ(GIS) เพื่อการสาํรวจจาํแนกดินและการนาํเขาขอมลูดินไปใช
ในดานตางๆ
บริการขอมูลสารสนเทศดนิ
พัฒนาเครือขายการปรบัปรงุฐานขอมูลดินระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค
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- แผนที่พ้ืนที่เส่ียงภยัตอการเกดิดินถลม
- แผนที่การชะลางพงัทลายของดนิ
- แผนที่ดินทีม่ปีญหาตอการเกษตรกรรม

ติดตอขอรับบริการขอมูล : สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดนิ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โปรแกรมจดัชัน้ความเหมาะสมของดนิสาํหรบัพชืเศรษฐกิจ

รายงานคาํอธิบาย ลักษณะ, สมบตัิ และ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนของชดุดนิ 

แผนทีก่ลุมระดบัความลาดชันของพืน้ที่
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สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดินสวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

หนาที่รับผดิชอบหนาที่รับผดิชอบ

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน  เปนสวนราชการที่มภีารกิจในการปฏิบัติงานวิจัยเชิงสํารวจ 
ใชขอมูล และองคความรูทางดานสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อ

วนิิจฉัยคุณภาพของดนิดานการเกษตร และปฐพกีลศาสตร
ประเมินกาํลังผลิตของชดุดนิตางๆ และคาดคะเนผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
โดยใชแบบจําลองการปลูกพืช GIS และขอมูลดาวเทยีม
ศึกษาวจิยัการผลิตพืชเฉพาะพืน้ที ่โดยใชผลวิเคราะหดิน และแบบจาํลองการปลูกพืช 

การศึกษาและวนิิจฉัยคุณสมบัติของดินปนหิน หรือกรวดลูกรังในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยยีสิ่บชุดดินเพือ่ประโยชนในงานสรางทาง
การศึกษาและวนิิจฉัยคุณสมบัติของชดุดนิตางๆ ในภาคกลาง
เพือ่เปนแนวทางในการวางโครงการดานวศิวกรรม

การจัดการดินเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนดานงานวิศวกรรม และการสรางแหลงน้ํา 

ศกึษาปรมิาณน้ําในดินที่พืชใชประโยชนได เพื่อกําหนดระยะเวลาและปรมิาณการใหน้ําแกพืชศกึษาปรมิาณน้ําในดินที่พืชใชประโยชนได เพื่อกําหนดระยะเวลาและปรมิาณการใหน้ําแกพืช

การศึกษาปริมาณน้าํทีพ่ืชใชประโยชนได  ของชุดดินตางๆ ใน
ภาคตะวนัออกเพื่อหาระยะเวลาและปริมาณการใหน้ําแกพืช
การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพือ่ปลูกพืชไร และ ไมผล
บางชนิด โดยใชซอฟทแวร CROPWAT ทีอํ่าเภอ ชยับาดาล 
จังหวดัลพบุรี
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วินิจฉัยและประเมินกาํลงัการผลิตของดิน  เพื่อใชในการปลกูพืชเศรษฐกิจ

Rice Yield Gap 
Analysis

การศึกษาความสัมพันธระหวางดิน ภูมิอากาศ และผลผลิต
พืชเศรษฐกิจ จ.กาฬสินธุ และจังหวดับุรีรัมย
การวนิิจฉัยคณุภาพของชุดดินเชียงราย และชุดดินรอยเอ็ด
ตอการปลูกขาวประเภทตางๆ ขาวไมไวตอชวงแสง 
ขาวไวตอชวงแสง 

การคาดคะเนผลผลิตพืชตามศกัยภาพของดิน

การศึกษาศกัยภาพของชุดดินสันปาตอง เพือ่หาอตัราการเจริญเติบโต
และผลผลิตของทานตะวนั และงาบางชนดิ
การศึกษาศกัยภาพของชุดดินเพชรบุรี กําแพงแสน และทามวง 
ที่มีตอผลผลิตมะนาว 

การจัดการดินเพื่อกําหนดอัตราปุยที่เหมาะสมในการปลกูพืชเศรษฐกิจ

การทดสอบและวนิิจฉัยคุณภาพของดินชดุราชบุรี ชุดดนิสรรพยา
จากการแบงใสปุยไนโตรเจน 2 คร้ัง ที่มีตอผลผลิตขาวนาหวานน้าํตม
การทดสอบและวนิิจฉัยคุณภาพของดินชดุมโนรมยตอการใชปุย
โพแตสเซียม

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดในชุดดนิ ลพบรีุ 
โชคชยั วาริน ตาคล ีจตุัรัส ใน จ.ลพบุรี นครสวรรค และนครราชสีมา 
โดยโปรแกรมแบบจาํลองการปลูกพืช CERES-Maize
เปรียบเทียบการใชปริมาณน้าํฝนรายวันและรายเดอืน  ในการประเมินกาํลงัผลิต
ของชดุดินปากชองและน้าํดกุ เพือ่ปลูกขาวโพด โดยใชซิมูเลชั้นโมเดล 

การสรางสถานการณจําลองในการผลิตพืช

ระบบชวยการตัดสินใจในการจัดการดิน และธาตุอาหารพืช

ติดตอขอรับบริการขอมูล :ติดตอขอรับบริการขอมูล : สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน

โครงการวิจัย การจัดการดินเพือ่เพิ่มผลผลิตขาวอยางยั่งยืน
: การประเมินผลผลิตขาวตามกลุมชุดดนิ
โครงการพัฒนาระบบคาํแนะนาํการจัดการดินและธาตอุาหาร
พืชเฉพาะพืน้ที่ในการปลูกขาวนาชลประทาน ทานตะวัน ถัว่เหลอืง และถัว่ลิสง
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หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

  สวนเศรษฐกิจสวนเศรษฐกิจที่ดินที่ดิน

ศึกษา    วิเคราะห    วจิยัดานเศรษฐกจิที่ดนิ     เศรษฐกจิและสังคมเกี่ยวกับ ดินโดยศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเกษตร         ผลกระทบดาน เศรษฐศาสตรและส่ิงแวดลอม       และศึกษาวจิยั
ทางดานเศรษฐศาสตรรวมทั้งการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของงานพิเศษ   และโครงการตางๆ  
ของกรม   ทั้งในระดับจงัหวดัและระดับลุมน้ํา   

ศึกษาภาวะเศรษฐกจิ  และสังคมและผลประโยชนจากการใชที่ดินประเภทตางๆดานการเกษตร
ในแตละกลุมชุดดิน

ผลงานและขอมูลผลงานและขอมูล

การสํารวจสภาพเศรษฐกจิและสังคม  พื้นที่โครงการหลวง 13 ศูนย

การวิเคราะหทางเศรษฐกจิ  งานวจิยัการจดัการดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวอยางยัง่ยนื

การวิเคราะหทางเศรษฐกจิการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตออย

การสํารวจสภาพเศรษฐกจิและสังคมเพื่อวางแผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขา
การวิเคราะหทางเศรษฐกจิ  โครงการศึกษาวิธีการจดัการดินที่เหมาะสม
กับมันสําปะหลัง

ติดตอบริการขอมูลที่.......... สวนเศรษฐกิจทีด่ินสวนเศรษฐกิจทีด่ิน      สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน  ถถ..พหลโยธินพหลโยธิน  จตจุักรจตจุักร    กทมกทม..

รายงานประจําป 2548 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 18



19สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

ผลผล

ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น
ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น
ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น
ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น

ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น



20สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

ม า ต ร า ส่ ว น  1 : 2 5 0 0 0

การสำรวจและทำแผนท่ีดินการสำรวจและทำแผนท่ีดิน

⌫⌫
 
⌫⌫

 ⌫ ⌫ ⌫⌫
  ⌫
 ⌫  
 ⌦  
⌦  
⌦  
⌫⌫
   ⌫


⌫⌫ ⌫
⌫  ⌫
  
  ⌫⌫
⌫⌫  
⌫⌫ ⌫   ⌫
  ⌫⌫
 ⌫ ⌫
⌦  ⌦
⌫  ⌫⌫
 ⌫
⌦⌦ 

ดิ ⌫ ⌫   ⌦


⌫ 
⌦⌦⌫
 ⌫
⌫
⌫
⌫  
⌫⌫  ⌫
 
  
   ⌦⌫⌦



21สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

⌫  ⌦


⌫ 
⌫  ⌫ 
⌫  
⌫
   ⌦⌫⌫
  ⌫
   ⌫
⌫⌫    ⌫
 ⌫⌫  
  ⌦
 
⌫  ⌦⌫⌫
⌫
   
⌫  ⌫
⌫ 
⌫⌦

⌫    ⌫
⌫⌦
⌫    ⌦

⌫ 
    ⌫ 
⌫⌦⌦  
⌫  
⌫  ⌫
⌫  ⌫
 ⌫  
 

⌫   
⌫  
⌫⌫ 
  ⌫   ⌫







 ⌫

⌫  ⌫
   
⌫ 
  ⌫
⌫⌫  

  



22สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

การปรับปรุง


   ⌫⌫
 
⌫ 
 ⌫    

   
⌫⌫ 
      
    ⌫
    ⌫⌫
⌦

   ⌫ ⌫⌦
 ⌫
⌫⌫  
⌦  ⌦⌫⌫
  ⌫

⌫⌫⌫⌫
⌫⌫
⌫⌫   
  ⌫

⌫

⌫

⌫⌫

⌫⌫⌫


  



23สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

“การแก้ปัญหาดินเค็มในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ควรมีแผน การจัดการ
แบบบรูณาการเปน็ลุ่มนำ้ เพราะดนิเคม็
เป็นปัญหาที่เคลื่อนย้ายได้ เนื่องจาก
เกลือละลายไปกับน้ำได้ง่าย การแก้
ปัญหาเฉพาะบริเวณต้นน้ำอาจก่อให้
เกิดปัญหาบริเวณท้ายน้ำขึ ้นมาอีก
การมแีผนการจดัการดนิเคม็ฯ จะชว่ย
ให ้การแก ้ป ัญหาด ินเค ็มดำเน ินไป
อย่างมีระบบมากขึ้น”

การสำรวจศกึษาจดัทำแผนการจดัการดนิเคม็แบบบรูณาการการสำรวจศกึษาจดัทำแผนการจดัการดนิเคม็แบบบรูณาการ
ของ 10 ลุม่นำ้สาขา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

        
 ⌫  
⌫ ⌫ 

⌫⌫
 ⌫⌫
   

 ⌫

    
     
     



24สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

 ⌫ ⌦  ⌫
  ⌫          ⌫⌫

  
 ⌦    ⌫
 ⌫⌫       
 ⌫   ⌫    
      
⌫            

    ⌫ ⌫ 
 

⌫  ⌫    ⌫⌫
 ⌫⌫⌦ ⌫
⌫⌫⌫

⌫





⌫

⌫
   
⌫
⌫⌦




  ⌫ 
⌫ 
⌫

  
⌫
 ⌫
 
  



 

 
 
  
 

 





 
 

 
 

 ⌫
 ⌫ 
 


⌫

  



25สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

นปีงบประมาณ 2548 ส่วนวิ เคราะห ์สภาพการใช ้ท ี ่ด ินท ี ่ 1 และ 2
ได้ปฏิบัติงานสำรวจสภาพการใช้ที่ดินร่วมกับการใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อคาดการณ์ผล ผลิตของพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด

ได้แก่ ลำไย ล้ินจ่ี ทุเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปรัง ถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูฝน
สับปะรด ข้าวนาป ีมนัสำปะหลงั และออ้ยโรงงาน

    
⌫  
    ⌫     ⌫
 ⌫⌫

เพื ่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ       ชนดิ1212ก า ร ส ำ ร ว จ ส ภ า พ ก า ร ใ ช ้ ท ี ่ ด ิ นก า ร ส ำ ร ว จ ส ภ า พ ก า ร ใ ช ้ ท ี ่ ด ิ น

ใ

⌫⌫   



26สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

     ตารางสรปุผลการสำรวจสภาพการใชท้ีด่นิทีด่ำเนนิการแลว้เสรจ็ในปงีบประมาณ 2548





⌫







⌫



พืช ผลผลติรวมทัง้ประเทศ   พืน้ทีป่ลกูทัง้ประเทศ ผลผลิตเฉลี่ย
       (ไร่)         (ตัน) (กิโลกรัม/ไร่)

⌫⌫⌫⌫ 



















































27สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับปลูก

ปาลม์นำ้มนั (Zoning)
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

บเนือ่งจากมต ิ ครม. เมือ่วนัที ่ 18 มกราคม 2548 เหน็ชอบในหลกัการโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
พลังงานเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลร้อยละ 10

   ⌫    ⌫⌫ ⌫
    ⌫⌫ 
⌫   ⌫   ⌫ 
⌫   
⌫   ⌫ ⌫
⌫   ⌦⌫⌫
  ⌫⌫⌫  

 ⌦
⌫⌫
  
  
    
     
 ⌫    
    ⌫
   ⌦
     
     ⌫
 
⌫

สื



28สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548



29สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

การกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมในพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ

  ⌫⌫   
⌫    ⌫ ⌫  
   ⌫ ⌫
  ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫ 
⌫  

     ⌫    ⌫          
⌫      ⌫⌫
   ⌫⌫
  ⌫⌫   ⌫
⌫ ⌫  ⌫  

 ⌫ ⌫
⌫      
⌫   ⌫  



  ⌫ ⌫ 


⌫   ⌫  ⌫    

 ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  

  ⌫          
           
           
  ⌫         
             

  ⌫
                   
          



30สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

     ⌫         
 ⌫        ⌫

 ⌫          
                 
               
 ⌫               ⌫
 ⌫             

  
             

การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรบัปลกูปาลม์นำ้มนั (Zoning) ป ี2549 (ณ 9 สิงหาคม 2548)

 ⌫    ⌫⌫ ⌫
  ⌫
⌫  ⌫   ⌫⌫⌫   ⌦⌫⌫


 ⌫   ⌫   ⌫
  ⌫   

⌫⌫     ⌫ ⌫⌫ 
 ⌫    ⌫   ⌫   
 

  ⌫    ⌫
⌫ ⌫⌫    ⌫ 
  ⌫   

 ⌫ ⌫ ⌫ 
 ⌫   ⌫
 ⌫

 ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫
 ⌫⌫ ⌫  

⌫⌫ ⌫ 



31สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

 
⌫  ⌦ ⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫
⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫
⌫⌫ ⌦


   



32สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

  ⌦  ⌫  ⌫  
   ⌦⌫⌫
 

  ⌫⌫  ⌫
⌫   
 ⌫ ⌫ 

   ⌫⌦ 
⌫ ⌫  

   ⌫ ⌫
  
   

      ⌫⌫
      ⌫⌫
      ⌫⌫
       ⌫

“ในปงีบประมาณ 2548 ส่วนวางแผนการใชท้ีด่นิที ่ 1, 2 และ 3 ได ้ดำเนนิการกำหนด
เขตการใชท้ีด่นิพชืเศรษฐกจิ 12 ชนดิไดแ้ก ่ เงาะ มงัคดุ ส้มโอ ล้ินจี ่ส้มเขยีวหวาน มะขาม
มะพร้าว ยูคาลิปตัส ทานตะวัน ข้าวนาปรังฤดูแล้งในเขตชลประทาน ข้าวโพดฤดูแล้ง
(ฝักอ่อนและฝักสด) ในเขตชลประทาน”

การกำหนดเขตการใช้ที ่ดิน

ด

                    



33สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

⌫   ⌫
 ⌫

 
  

⌦ 
⌫ ⌫

    
  
 

 ⌫⌫⌦
 

⌫ 
 ⌦⌫⌫⌫
  

⌫⌫     ⌫
⌫   
⌫   
  
⌫ 

 ⌦
⌫
⌫⌫
 
⌫⌫ 

  
            



34สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
พืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดิน

⌦ 
 
 ⌦

  

   ⌫
⌫  

⌫
⌦⌫⌫⌫
 ⌫   
    ⌫ 
⌫
 ⌫
⌦⌫⌫⌦ 
  
   
⌫  
 ⌫
⌦⌫⌫

“ โครงการที่ส่วนเศรษฐกิจที่ดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2548 คือ
"การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดิน" ซึ่งได้ศึกษาพืชเศรษฐกิจ
 5 ชนดิ ไดแ้ก ่ข้าวนาป ีข้าวนาปรงั ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์มนัสำปะหลงั และออ้ยโรงงาน ”

วั



35สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

⌫             
⌫             
            
⌫             
            
            

  
⌫   ⌫ 
⌫ ⌫ 
 

  



36สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

⌫ 
⌦
⌫

⌫ ⌫  ⌫
   
⌫
⌫⌫   
⌫   
⌫

⌫       ⌫
    
 ⌫⌫   
⌫⌫         ⌫
⌫⌫          ⌫
⌫   ⌫  

 2547/2548 2547/2548
สรปุผลการปฎบัิติงานการสำรวจพืน้ท่ีปลูกลำไยสรปุผลการปฎบัิติงานการสำรวจพืน้ท่ีปลูกลำไย

เ

  ⌫ ⌫ ⌫      
   ⌫  

      

          

 ⌫        

      

  

⌫ ⌫ ⌫  ⌫ 



37สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

ส
ระนำ้หรอืแหลง่นำ้ในไรน่าของเกษตรกร มคีวามสำคญัตอ่การแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการพิจารณาการเลือกพื้นที่เพื่อสร้าง
สระน้ำนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะและสมบัติของดินในการ

เก็บกักน้ำที่สำคัญได้แก่ ความลึกของดิน เนื้อดิน และความซาบซึมน้ำของดิน
ซึ่งสมบติเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่กลุ่มชุดดิน แล้วสามารถจัดทำแผนที่
ความเหมาะสมของดินในการสร้างสระน้ำในไร่นาได้  ความลึกของดินและเนื้อดิน
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่กลุ่มชุดดิน ส่วนความซาบซึมน้ำของดินใช้การทดสอบ
ในสนาม

⌫
 ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫ ⌫   
       
⌦   ⌫    
⌫⌦⌫⌦       
⌫⌦             ⌦
 ⌦⌫⌫⌫  ⌫⌦ 
 ⌦⌫⌫  ⌫⌦  
    ⌫


 ⌫   ⌫
⌫ 
⌫ 

 
 ⌫ ⌫

  



38สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548



39สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

การวิเคราะห์ระดับความลาดชันของพื้นที่
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

⌫ 
   ⌫ ⌫ 
 ⌦⌫  ⌫

  ⌫⌦⌫     
⌫⌫

⌫
⌫⌦⌫⌫
⌫⌫ 
⌫⌫ ⌫⌫
⌫

⌫
  
 
 


⌫ ⌫
⌫⌫⌫
 ⌫
⌫     
 
⌫ 
⌫⌦⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫
 ⌦ ⌫
⌫⌫

⌫ ⌦⌫


⌫⌫ 
⌫⌦ 
 
⌫
⌦ ⌫
⌫⌫
  ⌦
 ⌦
 
 ⌫
⌫⌦
⌦ 
⌫⌫
 
⌫ ⌫
           

⌦

ใ

                    



40สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548

⌫    
⌫

⌫    

⌫ ⌫    

⌫

⌫⌫

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ⌫
⌫
⌫ ⌦ 
⌫  ⌫⌫⌫
   
 

 
  

⌦

 



41สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดินรายงานประจำปี 2548
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