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คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง การจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดิน
และทรัพยากรดินของโครงการ
จัดทําโดย

นายวิภู บุษบัน
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สังกัดฝายวิเคราะหและวางแผนการใชทรัพยากรดิน สวนสิ่งแวดลอม

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ที่อยู สวนสิ่งแวดลอม
เบอรโทรศัพท 02 669 3585

คํานํา
การศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ เปนงานศึกษาสํารวจที่จะทําใหทราบ
ถึงการใชที่ดินและพืชที่ปลูกในบริเวณพื้นที่โครงการ ทราบถึงคุณสมบัติของดินในบริเวณพื้นที่โครงการ วาใน
บริเวณพื้นที่โครงการดินมีคุณสมบัติตางๆ อยางไร เชน ลักษณะของเนื้อดิน ความลาดเทของพื้นที่ สภาพพื้นที่
ความลึกของชั้ นดิ น การระบายน้ํ า ค าความเปน กรดเปนดางของดิน แรและหิน ที่ป ะปนในเนื้อดิน ทราบถึง
ศักยภาพความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช วาภายในบริเวณพื้นที่โครงการมีความเหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืชอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดระบบการเพาะปลูกพืช
และแผนการบริหารจัดการน้ํา หลังจากมีการพัฒนาการชลประทาน สามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การศึ ก ษาวางแผนพั ฒ นาแหล ง น้ํ า และการชลประทานของโครงการ ทางด า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรดินของโครงการชลประทาน

สวนสิ่งแวดลอม
สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน

สารบัญ
วัตถุประสงค
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงาน ไดทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาสํารวจและจัดทํา
รายงานการศึ กษาสํ ารวจสภาพการใช ที่ดินและทรัพยากรดิน ของโครงการชลประทาน เปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูเขามาปฏิบัติงานใหม ไดทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการใน
การศึกษาสํารวจและจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการชลประทาน
ใหเกิดความเขาใจ และเรียนรูงานไดดีขึ้น

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดิน และ
ทรัพยากรดินของโครงการ ตั้งแตการวางแผน กําหนดงบประมาณเพื่อศึกษาสํารวจ การศึกษารวบรวมขอมูล
การศึกษาสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม การจัดทําฐานขอมูลและแผนที่ การจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพ
การใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ

3.คําจํากัดความ
การใช ที่ ดิ น หมายถึ ง ลั ก ษณะกายภาพบนพื้ น ที่ ดิ น อั น เป น ผลมาจากกิ จ กรรมต า งๆของมนุ ษ ย
การจําแนกการใชที่ดินใชระบบการจําแนกการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนระบบที่ไดพัฒนาเขาสูระบบ
สากล และสอดคลองกับการใชที่ดินของประเทศไทย
ทรัพยากรดิน หมายถึง คุณสมบัติตางๆของดินที่พบในพื้นที่โครงการ ไดแก ลักษณะของเนื้อดิน ความ
ลาดเทของสภาพพื้นที่ ความลึกของชั้นดิน การระบายน้ํา คาความเปนกรดเปนดางของดิน แรและหินที่ปะปนใน
เนื้อดิน ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช
ภาพถายทางอากาศ หมายถึง ภาพถายของภูมิประเทศที่ไดจากการถายรูปทางอากาศ ดวยวิธีนํากลอง
ถายรูปขึ้นไปกับอากาศยานหรือเครื่องบินในระดับความสูงตางๆ ขึ้นกับมาตราสวนที่ตองการ แลวทําการเปดหนา
กล อ งถ า ยรู ป โดยปล อ ยให แ สงสะท อ นจากสิ่ ง ทั้ ง หลายที่ ป รากฏอยู ใ นภู มิ ป ระเทศเบื้ อ งล า งวิ่ ง เข า สู เ ลนส
กลองถายรูปไปยังแผนฟลม
แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่ซึ่งแสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topographic ) ความสูงต่ําของพื้นที่
ทั้งที่เปนธรรมชาติ และที่มนุษยดัดแปลงขึ้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) หมายถึง ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร ที่ทําหนาที่จัดการขอมูลของสรรพสิ่งตางๆบนโลกใหอยูในระบบดิจิทัลเชิงพื้นที่ โดยขอมูล
แตละชนิดมีการอางอิงพิกัดตําแหนง และอยูในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเปนการผสมผสานกระบวนการวิเคราะหรวมกัน
ระหวา ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับระบบขอมูลแผนที่ (Geographic Information) และระบบฐานขอมูล
(Database System) ดังนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจึงเปนขอมูลที่อางอิงพิกัดตําแหนงบนแผนที่แบบดิจิทัล
Digitize หมายถึง แปลงเปนเลข การเปลี่ยนแปลงภาพบนกระดาษใหเปนสัญญาณเลข สําหรับบันทึก
จัดเก็บ และนํามาแสดงผลได
๒

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
หั วหน า ฝ า ยวิ เ คราะห และวางแผนการใชทรั พยากรดิน ดําเนิ น การจั ดทําแผนงาน งบประมาณ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ ประสานงานกับหนวยงาน ดูแล กํากับ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ตรวจสอบ แกไข ความถูกตองของการจัดทําแผนที่และรายงาน
เจาหนาที่ฝายฯ รวมจัดทําแผนงาน งบประมาณ ประสานงานกับหนวยงาน ศึกษารวบรวมขอมูล
เตรียมงาน ศึกษาสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม จัดทําฐานขอมูล จัดทําแผนที่ จัดทํารายงาน
พนักงานขับรถยนต ขับรถยนตเพื่อนําเจาหนาที่ฝายฯ ออกศึกษาสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม

สรุปกระบวนการจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ
กระบวนการจั ดทํา รายงานการศึ กษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดิน ของโครงการ ประกอบดว ย
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. วางแผน กําหนดงบประมาณ เพื่อศึกษาสํารวจการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ
2. ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล เตรียมงานภาคสนาม
3. ศึกษา สํารวจ เก็บขอมูลภาคสนาม
4. จัดทําฐานขอมูล และแผนที่การใชที่ดิน แผนที่ทรัพยากรดิน
5. จัดทํารายงานผลการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ
6. ตรวจสอบ และแกไขรายงาน
7. จัดพิมพรายงาน

๓

Work Flow กระบวนการจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ

ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

5.

ผังกระบวนการ

เวลา
7 วัน

วางแผน กําหนดงบประมาณ

36 วัน

รวบรวมขอมูล เตรียมงาน
ภาคสนาม

เก็บขอมูลภาคสนาม
AAAAAAAAAAAAAAAAA

22 วัน

45 วัน

จัดทําฐานขอมูล และแผนที่

72 วัน

จัดทํารายงานผลการศึกษา

NO
6.

ตรวจสอบ และแกไขรายงาน

30 วัน

YES
7.

จัดพิมพรายงาน

รวมเวลาทั้งหมด 222 วัน
๔

10 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การจัดทํารายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและทรัพยากรดินของโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: รายงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.
วางแผน กําหนดงบประมาณ

2.

รวบรวมขอมูล เตรียมงาน
ภาคสนาม

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
7 วัน - ประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
ทําการ เกีย่ วของ เพื่อทราบนโยบายและ
แผนงาน
- ดําเนินการจัดทําแผนงาน อัตรากําลัง
งบประมาณ และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการ
- จัดทําแบบประมาณการ ชป.325
36 วัน - ศึกษาขอบเขตพื้นที่โครงการ
ทําการ - ศึกษารวบรวมขอมูล เอกสาร แผนที่
ขอมูลทุติยภูมิ ในพื้นที่โครงการ
- จัดเตรียมภาพถายทางอากาศ เพื่อการ
วิเคราะห และปฏิบัติงานสนาม
- กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาสํารวจ บน
แผนที่ภาพถายทางอากาศ
- ศึกษาขอมูลทรัพยากรดิน และการใช
ที่ดินในอดีตที่มีอยู รวมถึงวิเคราะห
แปลผลสภาพการใชที่ดินจากภาพถาย
ทางอากาศ ในเบื้องตน
๕

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการผานสํานัก โดยจัดทํา
ตามแบบประมาณการ ชป.325

หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่ฝายฯ

ประสานขอมูลจากหนวยงานเจาของ เจาหนาที่ฝายฯ
โครงการ รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
หลักที่จัดทําขอมูล เชน กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เปนตน

ลําดับ

3.

4.

ผังกระบวนการ

เก็บขอมูลภาคสนาม

จัดทําฐานขอมูล และแผนที่

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ใชแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่
ทหาร แผนที่การใชที่ดิน แผนที่
กลุมชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน
รวมกับภาพถายทางอากาศหรือ
ภาพถายดาวเทียมจาก Google
Map เก็บขอมูลจากหนวยงาน
หลักในพื้นที่ ไดแก สํานักงาน
เกษตรอําเภอ

หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่ฝายฯ
พนักงานขับ
รถยนต

-ตรวจสอบ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ สําหรับเก็บขอมูลภาคสนาม

22 วัน - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ศึกษาโดยทั่วไป
ทําการ เบื้องตน ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่
ในพื้นที่
- สํารวจตรวจสอบ สภาพการใชที่ดินและ
ทรัพยากรดินในภาคสนาม โดยใชการ
วิเคราะหและแปลภาพถายทางอากาศหรือ
ภาพถายดาวเทียม ประกอบกับแผนที่
ภูมิประเทศ ขอมูลและแผนที่ทางดาน
ทรัพยากรดินของกรมพัฒนาที่ดิน
- เก็บขอมูลที่เกี่ยวของจากหนวยงาน,
เจาหนาที่ หรือเกษตรกรในพื้นที่
โครงการ

45วัน - ปรับปรุง ตรวจสอบ แผนที่การใชที่ดิน ใชโปรแกรมมาตรฐานทางดาน
ทําการ และทรัพยากรดิน ฉบับตนรางใหถูกตอง GIS ไดแก ArcGIS , ArcView,
ตามผลการสํารวจภาคสนาม
Quantum GIS
- Digitize ขอมูลที่ถูกตองแลวเขาระบบ
GIS เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทํา
แผนที่
๖

เจาหนาที่ฝายฯ

ลําดับ

5.

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

จัดทํารายงานผลการศึกษา

NO

6.

ตรวจสอบ และแกไขรายงาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- จัดทําแผนที่การใชที่ดิน แผนที่
ทรัพยากรดิน จากฐานขอมูลที่เตรียมไว
โดยใชโปรแกรม GIS

72 วัน - ตรวจเอกสาร พิมพรางรายงานการ
ทําการ ตรวจเอกสารเบื้องตน
- รวบรวมเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมจากผลการปฏิบัติงานสนาม
ศึกษาขอมูลการเกษตรตางๆ เพื่อจัดทํา
รายงาน
- ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
จัดทําแผนที่ แผนภูมิ ตาราง รูปภาพ
ตางๆ เพิ่มเติม เชนแผนที่แสดงขอบเขต
และที่ตั้งโครงการ ตารางผลการจําแนก
การใชที่ดิน เปนตน
-เขียนรายงานผลการศึกษาดานตางๆ
-เขียนบทสรุปผลการศึกษา
-จัดพิมพรายงานทั้งหมดบับตนราง

ใชโปรแกรมมาตรฐานในการ
เจาหนาที่ฝายฯ
จัดทํารายงาน ไดแก MS Word ,
MS Excel เปนตน
จัดทํารายงานตามมาตรฐาน
รูปแบบที่กําหนด

30 วัน - ตรวจสอบแกไขความถูกตองของการ
ทําการ จัดทํารายงาน

ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) โดย หัวหนาฝายฯ
ผูชํานาญการของสํานัก
เจาหนาที่ฝายฯ

YES

๗

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

YES

7.

จัดพิมพรายงาน

10 วัน - จัดพิมพตนฉบับรายงาน
ทําการ -สงพิมพรายงานฉบับสมบูรณ

๘

จัดพิมพเลมรายงานโดยสํานักงาน เจาหนาที่ฝายฯ
ที่มีมาตรฐาน ไดแก โรงพิมพ
กรมชลประทาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วางแผน กํ า หนดงบประมาณ 1. ประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
เพื่อศึ กษาสํารวจสภาพการใชที่ดิน เกี่ยวของ เพื่อทราบนโยบายและแผนงาน
2. ไดโครงการที่จะดําเนินการศึกษาสํารวจ
และทรัพยากรดินของโครงการ
3. ดําเนินการจัดทําแผนงาน อัตรากําลัง
งบประมาณ และผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ
4. จัดทําแบบประมาณการ ชป.325
2. รวบรวมขอมูล เตรียมงาน
ภาคสนาม

1. ศึกษาขอบเขตพื้นที่โครงการ
2. ศึกษารวบรวมขอมูล เอกสาร แผนที่
ขอมูลทุติยภูมิ ในพื้นที่โครงการ
3. จัดเตรียมภาพถายทางอากาศหรือ
ภาพถายดาวเทียม เพื่อการวิเคราะห และ
ปฏิบัติงานสนาม

4. กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาสํารวจบน
แผนที่ภาพถายทางอากาศหรือภาพถาย
ดาวเทียม

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผูรับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
1. แบบประมาณการ ชป.325 หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่ฝายฯ

1. ความรูเรื่องการแปล
ภาพถายทางอากาศ
2. ความรูเกี่ยวกับการจําแนก
การใชที่ดิน
3.ความรูเกี่ยวกับชุดดินหรือ
กลุมชุดดิน

5. ศึกษาขอมูลทรัพยากรดิน และการใช
ที่ดินในอดีตที่มีอยู รวมถึงวิเคราะห แปลผล
สภาพการใชที่ดินจากภาพถายทางอากาศ
หรือภาพถายดาวเทียม ในเบื้องตน
๙

เจาหนาที่ฝายฯ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
7 วัน

36 วัน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.ตรวจสอบ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ สําหรับเก็บขอมูลภาคสนาม

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่ฝายฯ
พนักงานขับรถยนต

22 วัน

3. ศึกษาสํารวจเก็บขอมูล
ภาคสนาม

1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ศึกษาโดยทั่วไป
เบื้องตน ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ใน
พื้นที่
2. สํารวจตรวจสอบสภาพการใชที่ดินและ
ทรัพยากรดินในภาคสนาม โดยใชการ
วิเคราะหและแปลภาพถายทางอากาศ หรือ
ภาพถายดาวเทียม ประกอบกับแผนที่ภูมิ
ประเทศ ขอมูลและแผนที่ทางดาน
ทรัพยากรดินของกรมพัฒนาที่ดิน
3. เก็บขอมูลที่เกี่ยวของจากหนวยงาน,
เจาหนาที่ หรือเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

1. ความรูเรื่องการแปล
ภาพถายทางอากาศ
2. ความรูเกี่ยวกับการจําแนก
การใชที่ดิน
3.ความรูเกี่ยวกับชุดดินหรือ
กลุมชุดดิน
4. ความรูทางดานการเกษตร

4. จัดทําฐานขอมูล และแผนที่

1. ปรับปรุง ตรวจสอบ แผนที่การใชที่ดิน
ฉบับตนรางใหถูกตองตามผลการสํารวจ
ภาคสนาม
2. Digitize ขอมูลที่ถูกตองแลวเขาระบบ
GIS เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนที่

1. ความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
เจาหนาที่ฝายฯ
แผนที่
2. ความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปรแกรมทางดาน GIS ไดแก
ArcGIS , ArcView, Quantum
GIS
๑๐

45 วัน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

3. จัดทําแผนที่การใชที่ดินของโครงการ
จากฐานขอมูลที่เตรียมไว โดยใชโปรแกรม
GIS
4. จัดทําแผนที่ทรัพยากรดินของโครงการ
จากฐานขอมูลที่เตรียมไว โดยใชโปรแกรม
GIS
5. ประมวลผลขอมูล จากฐานขอมูลที่
เตรียมไว เพื่อจัดทําตารางขอมูลประกอบ
ระวางแผนที่
5. จัดทํารายงานผลการศึกษา

1. ตรวจเอกสาร พิมพรางรายงานการตรวจ
เอกสารเบื้องตน
2. รวบรวมเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมจากผลการปฏิบัติงานสนาม ศึกษา
ขอมูลการเกษตรตางๆ เพื่อจัดทํารายงาน
3. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
จัดทําแผนที่ แผนภูมิ ตาราง รูปภาพตางๆ
เพิ่มเติม เชนแผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้ง
โครงการ ตารางผลการจําแนกการใชที่ดิน
เปนตน
4. เขียนรายงานผลการศึกษาดานตางๆ

1. ความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปรแกรม MS Word และ
MS Excel
2. มาตรฐานรูปแบบการจัดทํา
รายงานที่กําหนด

๑๑

เจาหนาที่ฝายฯ

72 วัน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. เขียนบทสรุปผลการศึกษา
6. จัดพิมพรายงานทั้งหมดฉบับตนราง

6. ตรวจสอบ และแกไขรายงาน

7. จัดพิมพรายงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

1. ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทํา
รายงาน
2. นํารายงานที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองกลับไปแกไข

1. จัดพิมพตนฉบับรายงานที่ผานการ
ตรวจสอบและแกไขความถูกตองแลว
2. ทําบันทึกขอความ เพื่อสงพิมพรายงาน
ฉบับสมบูรณ
3. สงรายงานฉบับสมบูรณเพื่อเผยแพร แก
หนวยที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

หัวหนาฝายฯ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

30 วัน

เจาหนาที่ฝายฯ

แบบบันทึกขอความ

๑๒

เจาหนาที่ฝายฯ

10 วัน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. วางแผน กําหนดงบประมาณ เพื่อ

ศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดินและ
ทรัพยากรดินของโครงการ
2. รวบรวมขอมูล เตรียมงาน
ภาคสนาม
3. ศึกษาสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม
4. จัดทําฐานขอมูล และแผนที่
5. จัดทํารายงานผลการศึกษา
6. ตรวจสอบ และแกไขรายงาน
7. จัดพิมพรายงาน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล
1. ติดตามงานใหเสร็จตามระยะเวลาที่ หัวหนาฝายฯ
กําหนด
เจาหนาที่
2. แบบสอบถามความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจตอการนํารายงานไปใช หนวยงานที่นํา
รายงานไปใช
ประโยชน
ประโยชน
วิธีการติดตามประเมินผล

ไดขอมูลผลการศึกษาสํารวจสภาพการใชที่ดิน
และทรัพยากรดินของโครงการ ตามระยะเวลาที่
กําหนด

๑๓

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 สุ พ รรณี จั น ทนโรจน . 2543. คู มื อ งานจํ า แนกประเภทที่ ดิ น เพื่ อ การชลประทาน
ฝายวิเคราะหที่ดินเพื่อการชลประทาน สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ.
8.2 รองศาสตราจารย ดร.สุเพชร จิรขจรกุล. 2556. เรียนรูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวย
โปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop. หนวยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ภาควิชา
เทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต.

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบฟอรมแจงเขาพื้นที่ศึกษาสํารวจ
9.2 แบบฟอรมขอขอมูลทางดานการเกษตร
9.3 แบบฟอรมบันทึกขอมูลการใชที่ดิน

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

1. การวิเคราะหการใชที่ดินจากภาพถายทางอากาศ
ในการวิเคราะหการใชที่ดินจากภาพถายทางอากาศนั้น มีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะห
ตางๆ อาทิเชน รูปถายทางอากาศ แผนที่ ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข ภาพถายดาวเทียม เปนตน โดยมี
คําจํากัดความและรายละเอียดดังตอไปนี้
รูปถายทางอากาศ หมายถึง รูปถายของภาพภูมิประเทศที่ไดจากการถายรูปทางอากาศดวยวิธีนํา
กลองถายรูปขึ้นไปกับอากาศยานหรือเครื่องบินในระดับความสูงตางๆ ขึ้นกับมาตราสวนที่ตองการ แลวทําการ
เปดหนากลองถายรูป โดยปลอยใหแสงสะทอนจากสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยูในภูมิประเทศเบื้องลางวิ่งเขาสูเลนส
กลองถายรูปไปยังแผนฟลม แลวนําฟลมไปลางและอัด (สรรคใจ, 2531) ซึ่งลําแสงที่สะทอนจากวัตถุนี้มีกําเนิด
จากการแผรั งสี ของดวงอาทิตยเ ป นคลื่น แมเหล็กไฟฟาในชว งคลื่นที่มนุษยส ามารถมองเห็นได (0.4-0.7
ไมครอน) ที่ประกอบดวยลําแสงสีตางๆจํานวน 6 สี ไดแก สีมวง สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีสม และสีแดง
แผนที่ หมายถึง สิ่งหรือแผนแบนราบที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวโลก และสิ่งที่ปรากฏบน
พื้นผิวโลกทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติ และสิ่งปลูกสรางที่ดําเนินการโดยมนุษย จําลองยอขนาดใหเล็กลงตาม
อัตราสวนที่ตองการ (สรรคใจ, 2531)
ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราสวน 1:25,000 เปนภาพที่ไดจากการบินถายรูปทางอากาศสี
ดวยกลองถายรูปทางอากาศแบบเมตริก (Zeiss RMK 15/23 (Wide-angle) ความยาวโฟกัส ประมาณ 152
มิลลิเมตร ใชฟลมถายรูปทางอากาศสีชนิดที่ตอบสนองตอสีธรรมชาติขนาด 230x230 มิลลิเมตร (9x9 นิ้ว) มีระยะ
บินสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 3,800 เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณเครื่องรังวัดพิกัดตําแหนงดวย
ดาวเทียมจีพีเอส เพื่อรังวัดพิกัดจุดเปดถายรูป (Exposure point) ภาพถายทางอากาศ 1 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 5.75x5.75 ตารางกิโลเมตร มีขนาดสวนซอนภาพ (overlap) 60% สวนเกย (side lap) 30% ทํา
การกราดภาพ (Scan)
ด ว ยเครื่ อ งสแกนเนอร ที่ มี ค วามละเอี ย ดและความถู ก ต อ งสู ง (Precise
Photogrammetric Scanner) จากแผนฟลมภาพถายตนฉบับ (Nagative Film) (สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที่, 2553)
แผนที่ภาพถายออรโธสี หมายถึง แผนที่ที่ผลิตจากภาพถายทางอากาศสี โดยมีการปรับแกคาความ
คลาดเคลื่ อ นทางตํ า แหน ง ของจุ ด ภาพ อั น เนื่ อ งมาจากความสู ง ต่ํ า ของพื้ น ผิ ว ภู มิ ป ระเทศ(Relief
Displacement) การวางตัวกลอง และเรขาคณิตของการถายภาพ แผนที่ภาพถายออรโธสีที่ไดจะมีความคมชัด
และความถูกตองทางตําแหนงอยูในเกณฑเดียวกับแผนที่ที่มาตราสวนที่ตองการ การจัดทําแผนที่ภาพถายออร
โธสีเชิงเลข ไดจากการนําเอาภาพถายทางอากาศสีที่สแกนแลว มาคํานวณรวมกับคาของตัวแปรที่ใชในการ
ปรับแกภาพถาย และแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข ปจจุบันแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000
มีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีความแมนยําเชิงพื้นที่สูง มีความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงไมเกิน 1 เมตรบนพื้นที่
ราบ และไมเกิน 2 เมตร บนพื้นที่เขาหรือความลาดชันเกิน 35% ดังนั้น จึงเหมาะสําหรับ การนําไปใชเปน
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเปนมาตรฐานเดียวทั่วทั้งประเทศ ชึ่งมีหนวยงานตางๆ ไดนําขอมูลแผนที่ภาพถายออร
โธสีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 ไปใชตามวัสดุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการ
สํารวจ และทําแผนที่, 2553)

๑๖

1.1 องคประกอบที่ใชในการวิเคราะหจากภาพถายทางอากาศ
สิ่งที่เราสามารถมองเห็นบนภาพถายทางอากาศ เปนผลจากความแตกตางของคาการสะทอนของ
พลังงานคลื่นแมเหล็กที่มาจากดวงอาทิตยซึ่งมีความยาวชวงคลื่นตางๆ มากมาย แตที่เราสามารถมองเห็นไดจะ
อยูประมาณระหวางชวง 0.4-0.7 ไมครอน ซึ่งเมื่อกระทบวัตถุบนพื้นผิวโลกแลวจะมีการสะทอนกลับที่มีคา
แตกตางกันตามชนิดของวัตถุที่พลังงานกระทบ องคประกอบที่ใชในการวิเคราะห หรือแปลภาพถาย ไดแก
(สุพรรณี, 2543 : 30-40)
1. ความเขมของสี (Tone) วัตถุหรือสิ่งตางๆบนพื้นภูมิประเทศจะมีคุณลักษณะตางกัน จึงมี
ผลทําใหความสามารถในการสะทอนแสงของวัตถุแตกตางกัน เห็นระดับความเขมของสีที่แตกตางกัน โดยทั่วไป
วัตถุที่สะทอนแสงมากจึงปรากฏเปนสีขาวสวางในภาพถาย ในขณะที่วัตถุที่ดูดกลืนแสงจะมีสีเขมในภาพถาย
สิ่งที่ควรคํานึงถึงการอัดภาพถายแตละครั้ง ความเขมของสีอาจไมเทากัน ความเขมของสีอาจเปลี่ยนแปลง ตาม
ฤดูกาล ชวงเวลาของการบันทึกภาพกับชวงเวลาที่ศึกษาตางกัน และตําแหนงของดวงอาทิตยซึ่งสัมพันธกับ
ตําแหนงของกลองถายทางอากาศ เชน การสะทอนของแสงดวงอาทิตยบนพื้นผิวน้ํา
2. รูปราง (Shape) เปนการแสดงลักษณะภูมิประเทศหรือรายละเอียดในลักษณะสองมิติ
เชน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม หรือเสนตรงตางๆ ที่พบบนภาพจะมีลักษณะแตกตางกันไป ตามชนิดของการใชที่ดิน
ที่สามารถชวยในการวิเคราะหได เชน ลักษณะนาขาวมักจะมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผาของขอบคันนา ซึ่ง
สามารถมองเห็นไดคอนขางชัดเจน ลักษณะรูปรางของไมผลหรือไมยืนตนจะเห็นเปนทรงพุมกลมๆ เสนทางน้ํา
ธรรมชาติ หรือแมน้ําลําคลอง จะเปนเสนคดเคี้ยว พื้นที่ที่เปนเสนตรงๆ เล็กๆ อาจเปนถนนหรือคลอง
ชลประทาน หรือทางรถไฟ
3. ความหยาบละเอียด (Texture) ความหยาบละเอียดที่พบเปนผลจากการรวมกันของวัตถุ
หรือมีลักษณะที่เหมือนกัน เชนปาสมบูรณหยาบกวาปาถูกทําลายที่ถูกเปดเปนพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้การ
ใชภาพที่มีมาตราสวนแตกตางกันจะทําใหเห็นความหยาบละเอียดแตกตางกัน แมเปนพื้นที่เดียวกันหรือเปน
การใชประโยชนที่ดินชนิดเดียวกัน
4. รูปแบบ (Pattern) การเรียงตัวของรายละเอียดตางๆ เชน การเรียงตัวของการปลูกพืช
เปนแถวเปนแนว อันเกิดจากการกระทําโดยมนุษย หรือการปลูกสวนปา แมกระทั่งการเรียงตัวของโรงเรือน
เลี้ยงสัตว ที่แตกตางจากบานเรือนอาคารชุมชนที่อยูอาศัยที่สวนใหญตั้งอยูติดกันหนาแนนไปตามแนวถนน
5. ขนาด (Size) คือ ปริมาตรของวัตถุที่มองเห็นในลักษณะสองมิติและสามมิติ เชน รูปราง
สี่เหลี่ยมเล็กหรือใหญของหลังคา ขนาดของรูปทรงสี่เหลี่ยมตางๆ ที่แตกตางกันชวยใหการวิเคราะหประเภท
การใชประโยชนวามีความแตกตางกัน ลักษณะสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กกวาจะเปนหลังคาของอาคารขนาดเล็ก
ของบานเรือนที่อยูอาศัย และหลังคาของอาคารขนาดใหญจะเปนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
6. เงา (Shadow) เงาเปนความมืดมัวบนพื้นที่ อันเนื่องมาจากวัตถุทึบแสง มาบดบังลําแสง
จากดวงอาทิตย ดังนั้นเงาจะบดบังปรากฏการณหรือรายละเอียดที่สําคัญ ที่ทําใหผูดําเนินการไมสามารถตีความได
เชน เงาของพื้นที่ภูเขาที่บังการใชที่ดินบริเวณดานขาง เงาสามารถชวยในการวิเคราะหความสูงของวัตถุเชน
ลักษณะอาคารที่มีความสูงตางกัน หรือสามารถวิเคราะหเสาไฟฟาไดจากเงา เงากอใหเกิด ภาพทรวดทรงไดดี
เชน ภาพพื้นที่เนินเขา หรือภูเขา เปนตน
7. ที่ตั้งในเชิงภูมิประเทศ (Site and Associated Features) หมายถึง ตําแหนงของ
สถานที่ที่เกี่ยวพันกับพื้นที่โดยรอบ โดยทั่วไป รูปรางลักษณะของพื้นที่ หรือภูมิภาคใดจะเปนเชนใดนั้น ขึ้นอยู
กับที่ตั้งในเชิงภูมิประเทศของพื้นที่หรือภูมิภาคนั้นๆ
๑๗

1.2 การวิเคราะหจําแนกประเภทการใชที่ดิน จากหลักการองคประกอบในการวิเคราะหภาพถายทาง
อากาศที่ไดกลาวมาแลว สามารถวิเคราะหจําแนกประเภทการใชที่ดินตางๆ ที่มักจะพบในการศึกษาสํารวจ
ดังนี้
1. ตัวเมืองและยานการคา จะเห็นรูปแบบของทรงสี่เหลี่ยม ของอาคารอยูอยางหนาแนน
รวมทั้งพบเสนตรงเปนแนวสีขาวของถนนที่พาดผานอยูทั่วพื้นที่ ขนาดของรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดไมเทากัน
แสดงใหเห็นถึงประเภทการใชที่ดินที่แตกตางภายในชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถสังเกตไดมักจะมีอาคาร
ขนาดใหญกวาบานเรือนปกติและมีถนนผานพื้นที่
2. หมูบาน สวนมากจะพบบริเวณริมถนนหรือลําน้ํา หรืออาจตั้งอยูเปนกลุมๆ กลางพื้นที่นา
ขาวหรือ พื้นที่ปลูกพืชไร ลักษณะที่สามารถสังเกตไดจากหลังคาบาน ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มักลอมรอบดวยสวน
ไมผลตางๆ ซึ่งจะเห็นเปนทรงกลมสีเทา/เขียวของตนไมรอบๆ ทรงสี่เหลี่ยม นอกจากนี้มักจะเห็นถนนที่เปน
แนวเสนพาดผานเขาบาน/พื้นที่
3. สถานที่ราชการ จะมีลักษณะการตั้งและการใชประโยชนในพื้นที่แตกตางกัน ขึ้นกับ
วัตถุประสงค และปจจัยอื่นๆ ประกอบ เชน โรงเรียน หรือวัด จะพบอยูในเขตพื้นที่ชุมชนเปนสวนใหญ มี
อาคารเรียนที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาของอาคารเรียนเปนสวนใหญ โดยเฉพาะโรงเรียน จะพบสนาม หรือ
พื้นที่บริเวณกวางอยูดานหนาของอาคาร สวนสถานที่ราชการ ที่เปนหนวยงานราชการตางๆ เชน สํานักงาน
เกษตร หรือสถานีทดลองตางๆ จะพบวาแตกตางจากพื้นที่อุตสาหกรรมหรือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ดําเนินการโดย
ภาคเอกชน โดยจะมีลักษณะของที่ทําการอาคาร และบานพักของเจาหนาที่ หรือสนามบินจะเห็นลานบินอยาง
ชัดเจน เปนตน
4. นาขาว รูปแบบของนาขาวจากภาพถายทางอากาศ ซึ่งสวนมากจะไมใชภาพถายในฤดูฝน ที่มี
เมฆมาก และมักจะตรงกับนาขาวที่เก็บเกี่ยวแลว จึงเห็นเปนที่วางสีออกขาวที่เปนสวนของดิน การสังเกต จะ
สามารถดูไดจากคันดินที่เห็นเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยคันดินมักจะทําตามแนวระดับ หรือตั้งฉากกับทางไหลของ
น้ํา และพื้นที่สวนมากจะอยูในที่ราบลุม
5. พืชไร สวนใหญเปนพืชที่ปลูกบนที่ดอน มีการระบายน้ําดี ยกเวนพื้นที่ปลูกออยสามารถ
ปลูกในที่ลุมหรือปลูกลงบนนาขาวได ดังนั้นสิ่งที่นาสังเกตพื้นที่ปลูกสามารถดูไดจาก ตําแหนงที่ปลูกและ
รูปแบบที่เปนผืนๆหรือแปลงๆ โดยทั่วไปภาพของพื้นที่ปลูกพืชไรที่ปรากฏบนภาพถายฯ จะมีลักษณะความ
หยาบละเอียด (Texture) ของภาพถายเปนแบบละเอียด การวิเคราะหชนิดของพืชไรตองอาศัยขอมูลภูมิหลังใน
พื้นที่หรือขอมูลการเกษตรในพื้นที่ประกอบดวยวา พืชไรชนิดใดปลูกมากในพื้นที่ไหน เชน ขาวโพดปลูกมากที่
จังหวัดเพชรบูรณ สับปะรดปลูกมากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดระยอง เปนตน
6. ไมยืนตน หมายถึง ไมที่มีอายุยาวนานมีลําตนพุงขึ้นสูง ตรงสวนลางมีกิ่งเพียงเล็กนอย
เทานั้น แตสวนยอดจะเปนกิ่งกานที่แผขยายปกคลุมอยูสูงจากพื้นดิน โดยเฉลี่ยจะมีความสูงตั้งแต 10 เมตร ขึ้น
ไป มักปลูกบนที่ดอน เกษตรกรปลูกเพื่อใชผลผลิตที่ไดเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และการอนุรักษดินและน้ํา
เปนสวนใหญ ไมใชไมผล ตัวอยางไมยืนตน เชน ยางพารา ยูคาลิปตัส สน ปาลมน้ํามัน สัก สะเดา เปนตน
โดยทั่วไปจะเห็นสีคล้ํากวาพืชไร และจะพบเงาซึ่งแสดงความสูงของตนไมที่แตกตางจากพืชไรที่มีความสูงนอย
กวา หรือลักษณะการปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา ที่จะปลูกเปนแถวเปนแนว โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน จะมีแนว
เสนถนนผานพื้นที่เพื่อการขนยายผลผลิต
7. ไมผล ลักษณะจะคลายไมยืนตน แตจะมีระยะระหวางตนและระยะระหวางแถวที่หางกวา
ไมยืนตน จึงสามารถเห็นความเปนแถว เปนแนวไดชัดเจนกวา และจะเห็นรูปรางเปนทรงกลม เชนเดียวกับ
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พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน และหากใชแวนขยายดูจะพบยอดทรงพุมเปนทรงกลมมนไมเปนแฉกเชนปาลมน้ํามัน
หรือมะพราว แตถาเปนไมผลผสมจะมีลักษณะเปนทรงกลมที่ไมเปนระเบียบ อยูโดยรอบบริเวณบานพัก ที่เห็น
หลังคาเปนรูปสี่เหลี่ยม
8. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก ปลา กุง เปนตน จะเห็นลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมคลายนา
ขาวแตมีสีเขมของน้ํามากกวาเนื่องจากน้ํามีระดับความลึกมากกวา และที่สําคัญมักจะอยูใกลชายฝงหรือ
แหลงน้ํา
9. ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวประเภท มา วัว เปนตนสามารถ
สังเกตไดจากสภาพที่มีหญาและอาคารเลี้ยงสัตวโดดๆขนาดใหญกวาบานปกติ แตถาเปนโรงเรือนเลี้ยงหมู และ
ไก สามารถสังเกตเห็นอาคารขนาดเล็กเปนแนวยาวและมักมีจํานวนโรงเรือนมากกวา 1 วางตัวขนานตาม
ทิศทางระบายลมที่ดี
10. พื้นที่ปาไม จะประกอบดวยปาชนิดตางๆจํานวนมาก ซึ่งสามารถอาศัยลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ปาชวยในการวิเคราะหได เชน ปาดิบเขา จะพบเมื่อพื้นที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ 1,000 เมตร หรือ พื้นที่ปาไมในภาคใตสวนใหญจะเปนปาดิบชื้น เนื่องจากปริมาณน้ําฝนเกินกวา
1,600 มิลลิเมตรตอป ปริมาณน้ําฝนจึงเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดชนิดปา โดยทั่วไปจะพบพื้นที่ปาไมบนพื้นที่
สูง และในพื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณที่น้ําทะเลทวมถึง มีระดับการขึ้นลงของน้ําทะเล จะเปนปาชายเลน
11. พื้นที่น้ํา ประกอบดวยแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําธาร หนอง บึง และแหลงน้ํา
ที่สรางขึ้นโดยมนุษย เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนาตางๆ เปนตน ลักษณะระหวางพื้นที่น้ําทั้งสองประเภท
แตกตางกันโดยสามารถสังเกตจากแหลงน้ําธรรมชาติมีขอบเขตพื้นที่ไมแนนอน ไมมีรูปแบบของเสนตรง หรือ
ทรงสี่เหลี่ยม บางครั้งไมสามารถเห็นไดโดยตรงของพื้นน้ํา แตสามารถสังเกตจากลักษณะของตนไมที่ขึ้นระหวาง
สองริมฝงน้ํา แตแหลงน้ําที่สรางขึ้นจะสังเกตเห็นแนวเสนตรงของสันเขื่อนชัดเจน
12. ทุงหญา ธรรมชาติ เปน พื้น ที่ที่เกิดขึ้น เองหรือพื้น ที่ที่พัฒ นาจากการทิ้งรางของพื้น ที่
เกษตรมาเปนเวลานานเนื่องจากปจจัยตางๆเชน ดินเสื่อมโทรม มีกรวดหินปะปนมาก มีหินโผลมากไมสามารถทํา
การเกษตรได เปนตน
2 ระบบจําแนกการใชที่ดิน
ระบบจําแนกการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนหนวยงานหลักของประเทศไทยที่ไดศึกษาและ
พัฒนาระบบการจําแนกประเภทการใชที่ดินเขาสูระบบสากล และสอดคลองกับการใชที่ดินของประเทศไทย ได
จําแนกแบงประเภทการใชที่ดินเปน 3 ระดับ (Level) (อนุสรณ, 2542) มีหลักการ ดังนี้
2.1 ระดับที่ 1 แบงเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U : Urban and Built-up land)
2. พื้นที่เกษตรกรรม (A : Agricultural land)
3. พื้นที่ปาไม (F : Forest land)
4. พื้นที่น้ํา (W : Water Body)
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M : Miscellaneous land )
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2.2 ระดับที่ 2 แบงเปนกลุมยอยแยกจากกลุมใหญในระดับที่ 1 ดังนี้
1. พื้นที่ชุมชนสิ่งปลูกสราง (U) ในระดับที่ 2 จําแนกเปน
- ตัวเมืองยานการคา (U1)
- หมูบาน (U2)
- สถานที่ราชการ (U3)
- สถานีคมนาคม (U4)
- พื้นที่อุตสาหกรรม (U5)
- อื่นๆ (U6)
2. พื้นที่เกษตรกรรม (A) ในระดับที่ 2 จําแนก เปน
- นาขาว (A1)
- พืชไร (A2)
- ไมยืนตน (A3)
- ไมผล (A4)
- พืชสวน (A5)
- ไรหมุนเวียน (A6)
- ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A7)
- สถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9)
- ไรนาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน (A0)
3. พื้นที่ปาไม (F) ในระดับที่ 2 จําแนกเปน
- ปาไมผลัดใบ (F1)
- ปาผลัดใบ (F2)
- สวนปา (F3)
- วนเกษตร (F4)
4. พื้นที่น้ํา (W) ในระดับที่ 2 จําแนกเปน
- แหลงน้ําธรรมชาติ (W1)
- แหลงน้ําที่สรางขึ้น (W2)
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในระดับที่2 จําแนก
- ทุงหญาธรรมชาติ (rangeland : M1)
- พื้นที่ลุม (wetland : M2)
- เหมืองแร (Mine, pit : M3)
- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Other : M4)
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2.3 ระดับที่ 3 เปนการจําแนกละเอียดลงถึงชนิดพืชหรือพื้นที่เจาะจงชัดเจน แยกจากกลุมยอยใน
ระดับที่ 2 ออกไป ตัวอยางเชน
1. หมูบาน (U2) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน โครงการจัดสรรที่ดิน(U200) หมูบาน (U201) หมูบาน
ชาวเขา (U202) เปนตน
2. สถานีคมนาคม (U4) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน สนามบิน (U401) สถานีรถไฟ (U402) สถานี
ขนสง (U403) เปนตน
3. นาขาว (A1) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน นาราง (A100) นาดํา (A101) นาหวาน (A102)
4. พืชไร (A2) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ไรราง (A200) พืชไรผสม (A201) ขาวโพด (A202)
ออย (A203) มันสําปะหลัง (A204) สับปะรด (A205) เปนตน
5. ไมยืนตน (A3) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ไมยืนตนราง (A300) ไมยืนตนผสม (A301)
ยางพารา (A302) ปาลมน้ํามัน (A303) ยูคาลิปตัส (A304) สัก (A305) เปนตน
6. ไมผล (A4) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ไมผลราง (A400) ไมผลผสม (A401) สม (A402)
ทุเรียน (A403) เงาะ (A404) มะพราว (A405) ลิ้นจี่ (A406) มะมวง (A407) มะขาม (A412) เปนตน
7. พืชสวน (A5) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน พืชสวนผสม (A501) พืชผัก (A502) องุน (A504)
พริกไทย (A505) เปนตน
8. ไรหมุนเวียน (A6) ไรราง (A600)
9. ทุงหญา/โรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) โรงเรือน
เลี้ยงโค กระบือ มา (A702) โรงเรือนสัตวปก (A703) โรงเรือนสุกร (A704) เปนตน
10. พืชน้ํา (A8) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน พืชน้ําผสม (A801) กก (A802) บัว (A803) แหว
(A805) ผักบุง (A806) ผักกะเฉด (A807) เปนตน
11. สถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) ในระดับที่3 จําแนกเปน สถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900)
สถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) สถานเพาะเลี้ยงปลา (A902) สถานเพาะเลี้ยงกุง (A903) สถานเพาะเลี้ยง
ปู หอย (A904) ฟารมจระเข (A905) เปนตน
12. แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) ในระดับที่ 3 จําแนกเปนแมน้ําลําคลอง (W101) ทะเลสาบ/บึง
(W102)
13. แหลงน้ําที่สรางขึ้น (W2) ในระดับที่ 3 จําแนกเปนอางเก็บน้ํา(W201) บอน้ําในไรนา (W202)
14. ทุงหญาธรรมชาติ (M1) ในระดับที่ 3 เชน ทุงหญา (M101) ไมพุม (M102) ไผ (M103)
15. พื้นที่ลุม (M2) Wetland
16. เหมือง (M3) ในระดับที่ 3 จําแนก เปน เหมืองเกา/ราง (M300) เหมืองแร (M301) บอ
ลูกรัง (M302) บอทราย (M303) บอดิน (M304) เปนตน
17. เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) เชน นาเกลือ(M401) ที่หินโผล (M403) ที่ทิ้งขยะ (M404) เปนตน
18. ปาไมผลัดใบ (F1) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ปาเสื่อมโทรม (F100) ปาพรุ (F105) ปาชายเลน
(F106) ปาชายหาด (F107) เปนตน
19. ปาผลัดใบ (F2) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน ปาเสื่อมโทรม (F200) ปาเบญจพรรณ (F201)
ปาแดง/เต็งรัง (F202) เปนตน
20. สวนปา (F3) ในระดับที่ 3 จําแนกเปน สวนปาเสื่อมโทรม (F300) สวนปาผสม (F301)
สวนปาสน (F302) สวนปาสัก (F305) เปนตน
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3 กลุมชุดดิน
กลุมชุดดิน เปนหนวยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาขึ้น มา โดยการรวมชุดดิน ที่มีลักษณะ
สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คลายคลึงกัน มาไวเปนกลุมเดียวกัน เพื่อประโยชน ใน
การใหคําแนะนํา การตรวจสอบลักษณะดิน การใชที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร และ
ผูสนใจทั่วไป จากชุดดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจําแนกใหมเปน 62 กลุมชุดดินดวยกัน และกรมพัฒนาที่ดินได
จัดทําแผนที่กลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั่วประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชุดแรกแลว
เสร็จในระหวางป พ.ศ. 2530-2534 และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ดินอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน(กอง
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553)
กลุมชุดดินทั้ง 62 กลุมนั้น แบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
1. กลุ มชุ ด ดิ น ที่ พบในพื้ น ที่ ลุ ม ได แก กลุ มชุดดิ น ที่ 1-25 และกลุ มชุ ดดิ น ที่ 57-59 กลุมชุ ดดิน ใน
พื้นที่ ลุม พบไดทุกภาค ในบริเวณที่ลุม การระบายน้ําของดินไมดี มักมีน้ําแชขังในฤดูฝ น ไมเหมาะสําหรับ
เพาะปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน
2. กลุมชุดดิน ที่พบในพื้น ที่ดอน ไดแก กลุมชุดดิน ที่ 26-56 และ 60-62 กลุมชุดดิน ในพื้น ที่ดอน
หมายถึงดินที่ไมมีน้ําแชขังพบบริเวณที่เปนเนิน มีการระบายน้ําดี สภาพพื้นที่อาจเปนที่ราบเรียบ เปนลูกคลื่น
หรือเนินเขา ใชปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน ซึ่งตองการน้ํานอย ไมมีน้ําแชขัง แบงออกเปน 3 กลุมยอย คือ
1) ดินในพื้นที่ดอนเขตดินแหง เปนเขตพื้นที่สวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่สวนใหญของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยทั่วไปมีฝนตกนอยและตกกระจายไมสม่ําเสมอ ปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป กลุมชุดดินที่พบไดแก กลุมชุดดินที่ 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 60
2) ดิ น ในพื้ น ที่ ดอนในเขตดิ น ชื้น หมายถึง เขตที่มีฝ นตกชุกและกระจายสม่ําเสมอเกือบทั้งป
โดยทั่วไปมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป กลุมชุดดินที่พบ ไดแก กลุมชุดดินที่ 26, 27, 32,
34, 39,42,43, 45, 50, 51, 53
3) ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขา ไดแก กลุมชุดดินที่ 62
4.ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 อุปกรณการศึกษาสํารวจ
1. แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
2. ภาพถายดาวเทียมจาก Google Maps บริเวณพื้นที่โครงการ
3. แผนที่ดินจังหวัด มาตราสวน 1:100,000 กองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
4. ขอมูลดิจิตอลไฟลกลุมชุดดินจังหวัด มาตราสวน 1:50,000 กองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
5. รายงานการสํารวจดินจังหวัด กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
6. รายงาน เอกสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ
7. เครื่องสํารวจหาตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม (เครื่อง GPS) แบบนําหน(Navigation Receiver)
8. อุปกรณเครื่องเขียน วัสดุในการทําแผนที่ตางๆ และรถยนต
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4.2 การศึกษากอนออกสํารวจภาคสนาม
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานที่มีอยู เชน ขอมูลกลุมชุดดิน แผนที่สภาพภูมิประเทศ และขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของกับพื้นที่สํารวจของโครงการ
2. ศึกษาวิเคราะหลักษณะธรณีสัณฐานภูมิประเทศ หรือความสูงต่ําของสภาพพื้นที่ และวิเคราะห
การใชประโยชนที่ดินจากภาพถายทางอากาศ หรือภาพถายดาวเทียม
3. วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาสํารวจภาคสนาม
4. จัดเตรียมอุปกรณการสํารวจฯ
4.3 การศึกษาสํารวจภาคสนาม

ใชแผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือแผนที่ภาพถายดาวเทียมจาก Google Maps พรอมแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราสวน 1:50,000 เปนหลักในการนําทาง เพื่อสํารวจตรวจสอบการใชที่ดิน การสํารวจสภาพพื้นที่
โครงการตามแผนงานสนามที่ไดวางไว ซึ่งอาจจะปรับแกไขใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในสนามได รายละเอียด
งานภาคสนามประกอบดวย
1. การสํารวจสภาพการใชที่ดิน จากการวิเคราะหสภาพการใชที่ดินเบื้องตนจากแผนที่ภาพถาย
ดาวเทียมจาก Google Maps หรือแผนที่ภาพถายทางอากาศในสํานักงานแลว เมื่อออกปฏิบัติงานภาคสนาม
จะทําการตรวจสอบขอบเขตและประเภทการใชที่ดินใหถูกตอง ตามสภาพที่ตรวจพบจริงในสนาม โดยอาศัย
ภาพถายดาวเทียมจาก Google Maps แผนที่ภาพถายทางอากาศ และแผนที่ภูมิประเทศเปนหลัก ประกอบกับ
การใชเครื่อง GPS เพื่อระบุพิกัดที่ถูกตองของตําแหนงที่ตรวจสอบในสนาม และจัดทําแผนที่การใชที่ดินปจจุบัน
ฉบับตนราง หลักการวิเคราะหจําแนกฯ ลงรายละเอียดในแผนที่ ใชหลักการดังนี้
- ใหคงความละเอียดของขอมูลใหมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของมาตราสวนของแผนที่ หรือ
ตามมาตรฐานสากล ขนาด 0.4 x 0.4 เซนติเมตร (ประมาณ 2.3 ไร ของมาตราสวน 1:15,000)
- ลักษณะการใชที่ดินแบบผสมใหประเมินอัตราสวนของประเภทการใชที่ดินดังนี้
X–Y
X/Y
X/Y/Z
X
X+Y
X+Y+Z

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การใชที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 70% ตอ 30%
การใชที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50 % ตอ 50 %
การใชที่ดิน 3 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50% ตอ 30% ตอ 20%
มีการใชที่ดิน 1 ครั้งตอป
มีการใชที่ดิน 2 ครั้งตอป
มีการใชที่ดิน 3 ครั้งตอป

2. การเก็บขอมูลการเกษตร โดยการสอบถามจากเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ในขณะที่ออกสํารวจ
สภาพการใชที่ดิน และขอขอมูลจากหนวยงานในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสภาพเกษตรกรรมในพื้นที่
โครงการฯ และจัดทํารายงาน
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4.4 การวิเ คราะหป ระมวลผลข อมูล จัดทําแผนที่ และรายงาน
จากผลการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดในการศึกษาสํารวจ
ภาคสนาม นํามาพิจารณาจัดทําแผนที่การใชที่ดินปจจุบันของโครงการ แผนที่ทรัพยากรดิน ตามขั้นตอนดังนี้
1) วิเคราะหประมวลผลขอมูลปฐมภูมิโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นําเขาขอมูลและสราง
ฐานขอมูลการใชที่ดิน ขอมูลทรัพยากรดิน รวมกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ที่รวบรวมได มีการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่จากภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข (Ortho Photo) ที่ดาวนโหลดจากแหลงใหบริการขอมูล ไดแก ภาพ Ortho
ดาวเทียมไทยโชติ (THEOS) จากเว็บไซต http://terminal.gistda.or.th/ ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISDA ที่มีภาพถายในปที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด โดยการ
ประยุกตใชโปรแกรม ArcView, ArcGIS, Q GIS, MSExcel ในการประมวลผลตางๆ
2) จัดทําแผนที่พรอมทั้งแสดงเนื้อที่ ไดแก แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตของโครงการ แผนที่การใช
ที่ดิน แผนที่ทรัพยากรดิน ซึ่งเปนแผนที่ดิจิตอลที่สามารถนําไปใชรวมกับฐานขอมูลอื่นๆ ในระบบ GIS ได
3) วิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลดานการเกษตร และจัดทํารายงานผลการศึกษา
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