
บทเรียนโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การจดัทําระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ เพ่ือการพัฒนาท่ีดนิ” 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาทีด่นิ 

 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต  จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิด 

ความว่า “งานอนุรักษดินและงานสํารวจดิน เปนหัวใจและภารกิจหลักของกรมพัฒนาท่ีดิน มีงานการ
จัดทําขอมูลดินเปนงานสําคัญ และนักสํารวจดินคือบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญหลัก ๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ในปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา ทันสมัยกวาในอดีตมาก ดังนั้นขอมูลจากการสํารวจดินจึงมี
ความสําคัญอยางมาก ฉะนั้นถามีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง จากขอเท็จจริงตาง ๆ ผานระบบฐานขอมูลที่
มีมาตรฐานก็จะเปนประโยชนตอผูศึกษาคนควาในปจจุบันและอนาคตมาก” 
 

 บทเรียนที่ไดจากหัวขอวิชา “รูปแบบและวิธีการ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดิน ภายใต
โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินและโครงการศึกษาดินตัวแทนหลักเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย” โดยนายสถิระ  อุดมศรี สรุปไดวา  
 น่ืองจากข้อมูลดินของกรมพัฒนาที่ดินมีจํานวนมาก ทางสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
จึงได้ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศหารือร่วมกันเพ่ือจะนําข้อมูลดินที่มีอยู่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ดิน จึงได้คิดค้นและจัดทําโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพ่ือการเรียกใช้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานข้อมูลดินต่อไป ตลอดจนใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการทํางานต่อไป 
 จากการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน (ระดับกลุ่มชุดดิน 1:25,000) ระหว่างปี พ.ศ. 
2548–2553 ที่ผ่านมา เม่ือมีการซ้อนทับ (Overlay) ระหว่างแผนที่ดินกับภาพถ่ายออร์โธสีแล้ว 
พบว่า แผนท่ีดินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการกําเนิดดิน รวมท้ังเส้นขอบเขตดิน
คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพ่ือให้
สอดคล้องกับปัจจัยในการกําเนิดดิน รวมทั้งเพ่ือให้ข้อมูลมีปริมาณเพ่ิมข้ึน มีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน  

สําหรับโครงการศึกษาดินตัวแทนหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก ข้อมูล
ชุดดินเดิมมีไม่ครบถ้วนและมีความแปรปรวน เช่น การกําหนดลักษณะดิน การจําแนกดิน ไม่
สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการกําเนิดดิน จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลชุดดิน โดย
การเก็บตัวอย่างดินในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นตัวแทนของชุดดินจัดต้ังนั้นๆ โดยให้ตรงกับแนวคิดเรื่อง “ชุด
ดิน”เพื่อวิเคราะห์สมบัติดินทางด้านกายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา รวมทั้งศึกษาปัจจัย
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สภาพแวดล้อมในการกําเนิดดิน เพื่อนํามาใช้กําหนดลักษณะและสมบัติดิน การจําแนกดิน ซ่ึงสภาพ
พ้ืนท่ี (relief) เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการเขียนเส้นขอบเขตดิน (soil boundary) ดังน้ัน นักสํารวจดินจึง
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของ Landscape และ Landform 

 Landscape หมายถึง พ้ืนท่ีภูมิประเทศโดยทั่วไป 
 Landform หมายถึง ภูมิสัณฐาน/ภูมิลักษณ์ ซ่ึงกล่าวถึงสภาพรูปร่างของพ้ืนผิวของพ้ืนที่ ที่
จะนํามาใช้ในการกําหนดขอบเขต  
แต นักสํารวจดินจะต้องทําความเข้าใจกับคําว่า “ชุดดิน” ก่อน จึงจะสามารถศึกษาข้อมูลดินต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 “ชุดดิน” Pedon เป็นส่ิงท่ีกรมฯ ใช้ศึกษาเรื่องของดินมาโดยตลอด ชุดดินเป็นหน่วยดินท่ีเป็น
นามธรรม สามารถจับต้องได้ และแสดงให้เห็นความแตกต่างได้ ชุดดินเป็นส่วนหน่ึงของ Landscape 
ชื่อของชุดดิน นิยมใช้การต้ังชื่อตามสถานที่ ท่ีมีการพบคร้ังแรกของดินน้ันๆ  
 “ชุดดิน” เป็นผลมาจากกระบวนการกําเนิดดิน จากสมการในการกําเนิดดินท้ัง 5 ปัจจัย นัก
สํารวจดินสามารถศึกษาดินบริเวณน้ันๆ ทุกครั้งที่นักสํารวจดินออกตรวจสอบดินในพื้นที่ จึง
จําเป็นต้องมีการศึกษาดิน โดยการขุด–เจาะ นําดินที่ได้มาจัดเรียงตามช้ันของดิน พร้อมท้ังตรวจวัด 
คุณภาพของดิน ตรวจสอบความเป็นกรด – ด่างของดิน และส่ิงท่ีสําคัญคือ ต้องมีการ“แปล
ความหมายข้อมูลดิน”  
 เน่ืองจากระบบการจําแนกดินมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักสํารวจดินจําเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นข้อมูลดินให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทํา
โครงการควบคู่ใน 2 โครงการคือ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และโครงการศึกษาดิน
ตัวแทนหลัก 
 ปัจจุบัน บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการสํารวจจําแนกดิน มีน้อยลง จึงต้องมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักสํารวจดินอาวุโสและนักสํารวจดินรุ่นใหม่ เพ่ือที่จะให้
องค์ความรู้ด้านการสํารวจ จําแนก และทําแผนท่ีดินคงอยู่เพ่ือการพัฒนาที่ดินสืบต่อไป 

.........><……… 
 บทเรียนจากหัวขอการบรรยายพิเศษ “ทิศทางของงานสํารวจดิน กับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และการเตรียมพรอมสู AEC” โดย ดร.อรรถ สมราง สรุปไดวา 

 การจัดทําข้อมูลในด้านการสํารวจดิน กอปรกับความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันเริ่ม
เปล่ียนแปลง ความต้องการด้านข้อมูล และดิน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ เริ่มมีมากขึ้นและไม่มีท่ีส้ินสุด 
ประกอบการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีท่ีลํ้าหน้า ทันสมัย ความต้องการของประเทศมหาอํานาจ เช่น 
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