
 

 

ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย 
เมธี เอกะสิงห1,2  เฉลิมพล สําราญพงษ1  พนมศักด์ิ พรหมบุรมย1  สุรียพร สุดชาลี1  

ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ1  และปนเพชร สกุลสองบุญศิร2ิ 

1ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม         
2ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คํานํา 
กรมพัฒนาท่ีดินไดทําการสํารวจ วิเคราะห และศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชน

ทรัพยากรดิน ทําใหทราบปญหาและชนิดของขอจํากัดในการใชทรัพยากรดินของประเทศ ปญหา
ตางๆ เหลานี้ไดมีการศึกษาในรายละเอียดถึงการแพรกระจาย การกําเนิด และคําอธิบายลักษณะของ
ดินดังกลาว รวมทั้งวิธีการตางๆ ในการจัดการดินเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกเกษตรกรและสังคมโดย
รวมเมื่อใชทรัพยากรดินเหลานั้นในการผลิตทางเกษตร  ขอมูลที่เก่ียวกับดินปญหาและวิธีการจัดการ
ดินปญหาไดรับการตีพิมพในรูปรายงาน  แผนท่ี ตาราง และรูปภาพมากมาย แตยังไมมีการจัดเก็บ
เปนฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีและเร่ืองราวท่ีสะดวกตอการเรียกใชที่มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุ
ประสงคแตกตางกัน ทําใหองคความรูดานดินปญหาไมไดรับการเผยแพรและนําไปใชสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตตางๆ เทาที่ควร 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรดินท่ีมีปญหาตางๆ ที่กรม
พัฒนาท่ีดินไดศึกษามาจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลประกอบการอธิบายรายละเอียด 
พรอมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาเพื่อสรางขอสนเทศในรูปแบบที่สะดวกตอการใช
งานของนักวิชาการและเจาหนาที่ดานการสงเสริมประจําสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตตางๆ ทั่วประเทศ  
ทั้งน้ีเพื่อใหเปนเคร่ืองมือสนับสนุนงานโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการดินเพื่อฟนฟูทรัพยากร
ดินและเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรที่ย่ังยืนตอไป 

วิธีการศึกษา 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาเริ่มจากการออกแบบระบบใหมีองคประกอบ

ที่สําคัญ 3 สวน ไดแก (1) ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (2) ฐานขอมูลอรรถาธิบาย และ (3) ระบบเรียกใชงาน
และโตตอบกับผูใช  ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ไดรับการนําเขาในมาตราสวน 1:50,000 และจัดเก็บเปนชั้นขอ
มูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS) ซึ่งมีโครงสรางแบบ
เวคเตอร ขอมูลเหลานี้ไดแก แผนท่ีกลุมชุดดิน (Soil Group)  แผนท่ีการใชประโยชนที่ดินที่จําแนกและ
ปรับปรุงใหมโดยกรมพัฒนาท่ีดินในป พ.ศ.2544  เขตปาไมถาวรท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน  และมี
ชั้นขอมูลอางอิงอ่ืนๆ ประกอบดวยถนน ทางนํ้า หมูบาน  ขอบเขตการปกครอง วัด โรงเรียน ขอบเขต
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ลุมน้ํา ชั้นขอมูลเหลานี้ไดรับการพัฒนาในโครงการพัฒนาฐานขอมูลและการใชประโยชนที่ดินระยะท่ี 
3 (เมธี และคณะ, 2544)  หลังจากน้ันไดทําการซอนทับชั้นขอมูลกลุมชุดดินและชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อสรางหนวยแผนท่ีสําหรับการวิเคราะหและเรียกใชงานทั่วประเทศ 

ฐานขอมูลอรรถาธิบายในระบบนี้เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation Database) ซึ่งอธิบาย
ลักษณะของขอมูลเชิงพื้นที่  ฐานขอมูลไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพในการนําเขาและแกไขขอ
มูลโดยจัดเก็บเปนตารางสัมพันธที่อธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดิน คุณสมบัติของกลุมชุดดิน ภาพโปร
ไฟลและภูมิทัศนบริเวณเกิดดินนั้น คําอธิบายดินปญหาท้ังจากกําเนิดและจากการใชประโยชนในทาง
เกษตร นอกจากน้ียังมีตารางอธิบายการใชประโยชนที่ดิน การจัดการดินปญหารายพืช และทางเลือก
ในการจัดการดินปญหา พรอมทั้งคําอธิบายในเชิงอรรถและรูปภาพซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงจาก
เอกสารงานวิจัยเปนจํานวนมาก และสรุปสาระสําคัญไวในกรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) รายละเอียดของ
โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบายสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากเมธีและคณะ (2545) ระบบเรียกใชได
รับการพัฒนาใหสามารถโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย โดยอาศัยชุดคําสั่งในภาษา Avenue ดังนั้นจึง
สามารถใชขีดความสามารถของโปรแกรม ArcView GIS ในการเรียกใช วิเคราะห และแสดงผลขอมูล
ในรูปของแผนที่ไดดี 

ผลการศึกษา 
โปรแกรม SoilMan 1.0 พรอมฐานขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายไดรับการบรรจุลงใน

แผนซีดีจํานวน 8 แผน ผูใชสามารถทําการติดต้ังเพื่อใชงานตามคําแนะนําที่บรรจุอยูในแผน 

ระบบเรียกใช 
SoilMan 1.0 มีเมนูหลักท่ีผูใชสามารถ เลือกพื้นที่ สรางพื้นที่เฉพาะ ตามความตองการ เลือก

ขอมูลอางอิงตําแหนง เรียกแสดงและสรุปปญหาดินแตกําเนิด  เรียกแสดงปญหาดินตามชนิดการใช
ประโยชนที่ดิน เรียกแสดงการจัดการดินปญหา  วิเคราะหพื้นที่ขยายผลวิธีการจัดการดิน  ทํารายงาน
สรุปและพิมพแผนที่  และมีสวนชวยเหลือในการใชระบบ (ภาพท่ี 1) ผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามเขตการ
ปกครองไดถึงระดับตําบล เขตลุมน้ํา เขตพัฒนาที่ดิน เขตพื้นที่เฉพาะท่ีสรางขอบเขตไวแลว 

ผูใชอาจสรางขอบเขตพื้นที่เฉพาะขึ้นใหมบนหนาจอภาพตามกลุมชุดดินหรือการใชประโยชน
ที่ดินหรือตามหนวยแผนท่ี โดยทําการดิจิไทซหนาจอภาพดวยเมาสบนหนวยแผนท่ีที่มีบริเวณติดตอ
กันจนครบตามตองการ หรืออาจดิจิไทซใหเปนขอบเขตพื้นที่ตามประสงค ผูใชสามารถจัดเก็บชั้นขอ
มูลนี้ในรูปของ Shape file พรอมใชงาน 
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ภาพท่ี 1  เมนูหลักของโปรแกรม SoilMan 1.0 

ปญหาดินแตกําเนิด 
ผูใชสามารถเลือกแสดงปญหาดินแตกําเนิดทุกประเภทในพื้นท่ีเปาหมายในรูปของแผนที่ 

(ภาพท่ี 2) โปรแกรมจะปรับสีของทุกหนวยแผนท่ีตามผูใชกําหนด นอกจากน้ียังสรุปปญหาประเภท
ตางๆ เปนตารางพรอมคํานวณเนื้อที่ของดินปญหาแตละประเภทในพื้นที่เปาหมาย หากตองการแจก
แจงดินปญหาแตละประเภทตามกลุมชุดดินผูใชสามารถเลือกประเภทปญหาดินแตกําเนิดที่ตองการ
จากเมนูยอย สรุปพื้นที่ตามปญหาดินและกลุมชุดดิน  โปรแกรมจะสรุปเน้ือที่ของแตละกลุมชุดดินท่ีมี
ปญหาแตกําเนิดตามประเภทท่ีผูใชเลือกเปนตาราง นอกจากนี้ผูใชอาจเลือก สรุปพื้นที่ตามปญหาดิน
และการใชประโยชนที่ดิน เปนตารางพรอมขนาดเนื้อที่ของแตประเภทการใชประโยชนที่ดินไดอีกดวย 
ผูใชสามารถเรียกแสดงคุณสมบัติของกลุมชุดดิน หากหนวยแผนท่ีดินเปนหนวยดินผสมระหวางต้ังแต 
2 กลุมชุดดินขึ้นไป โปรแกรมจะแสดงคุณสมบัติของกลุมชุดดินทีละประเภท พรอมภาพหนาตัดดิน
และภาพภูมิทัศนบริเวณกลุมชุดดินนี้ตามตองการ 

ปญหาดินตามชนิดการใชประโยชน 
ปญหาดินบางประเภทข้ึนอยูกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน ตัวอยางเชน ดินที่มีการระบาย

น้ําไมดีเปนปญหาในการปลูกพืชไร แตไมเปนปญหาถานําไปใชในการปลูกขาว เปนตน  ดังนั้น
โปรแกรม SoilMan 1.0 จึงมีเมนูเรียกแสดงปญหาดินตามชนิดการใชประโยชนแยกจากปญหาดินแต
กําเนิด ในกรณีผูใชตองการทราบปญหาของดินตามการใชประโยชนที่ดิน โปรแกรมจะมีหนาตางยอย
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ใหเลือกประเภทดินปญหาเพื่อแสดงแผนท่ีบริเวณท่ีเกิดปญหาพรอมทั้งสรุปเนื้อที่เปนตารางตาม
ปญหาดินและชนิดการใชประโยชนที่ดิน ภาพท่ี 3 แสดงผลการเลือกประเภทปญหาดินและพื้นที่เกิด
ปญหาดินที่เลือก 

  

ภาพท่ี 2  การเรียกแสดงแผนที่ดินปญหาแต
กําเนิด 

ภาพท่ี  3  การเรียกแสดงพื้ นที่ ตามประเภท
ปญหาดินที่ผูใชเลือก 

การจัดการดินปญหา 
นอกจากแสดงปญหาของดินเมื่อนําไปใชประโยชนเฉพาะพืชแลว โปรแกรม SoilMan 1.0 ยัง

อํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกทางเลือกในการจัดการดินปญหาอีกดวย  ผูใชสามารถเลือกวิธีการ
จัดการดินปญหาตามประเภทการจัดการดิน ชนิดพืช หรือกลุมพืช และบางกรณีตามกลุมชุดดิน โดย
โปรแกรมจะมีหนาตางเลือกวิธีการจัดการดินปญหา เมื่อผูใชเลือกแลว   รายละเอียดการจัดการดิน
ปญหาจะถูกสงไปยังโปรแกรมยอยที่พัฒนาใหแสดงผลในรูปแบบของเว็บ  คําแนะนําในการจัดการดิน
ปญหาท่ีใชในโปรแกรมนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากรายงานฉบับตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดินเปน
จํานวนมาก รายละเอียดเหลาน้ีถูกจัดเก็บในฐานขอมูลที่สามารถเรียกมาใชได ผูใชอาจเรียกแสดง
ภาพประกอบรวมทั้งรายละเอียดของแหลงขอมูลอางอิงที่ใชจัดทําทางเลือกในการจัดการ (ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4  การเรียกแสดงคําแนะนําและภาพวิธีการจัดการดินปญหา 

ในกรณีที่ผูใชประสงคจะปลูกพืชอ่ืนที่ยังไมปรากฏในพื้นที่เปาหมายและตองการทราบวามีวิธี
การจัดการดินที่มีปญหาน้ันอยางไร ผูใชสามารถเลือกเมนูยอย แสดงปญหาดินถาปลูกพืชอ่ืน 
โปรแกรมจะแสดงหนาตางเลือกกลุมการใชที่ดินและชนิดการใชประโยชนที่ดิน ผูใชสามารถเลือก
ประเภทของปญหาดินและการจัดการดินปญหาถาปลูกพืชอ่ืนที่ไมปรากฏบนพื้นที่นั้น 

การขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดิน 
โปรแกรม SoilMan 1.0 ในสวนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนงานของกรมพัฒนาท่ีดินในการ

ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปญหาโดยเฉพาะการใชปุยพืชสดและการปองกันการชะลางพัง
ทลายดิน ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดินไดวิจัยและทดสอบมาเปนเวลานาน  ผูใชสามารถเลือกเทคโนโลยีการจัด
การดินไดจากเมนู ขยายผลวิธีการจัดการดิน  จากนั้นจึงเลือกเมนูยอยเพื่อเลือกเทคโนโลยีเฉพาะ เชน 
ถาเลือกการใชปุยพืชสด โปรแกรมจะรอใหผูใชระบุวาจะใชปุยพืชสดกับดินที่มีปญหาอินทรียวัตถุตํ่า 
ดินเปร้ียวจัด ดินกรด หรือดินทราย หรือดินที่มีปญหาดังกลาวท้ังหมด  จากนั้นผูใชจะตองเลือกกลุม
พืชที่ตองการ (ขาว พืชไร ไมผล หรือไมยืนตน) ในกรณีที่จะใชปุยพืชสดในนาขาว ผูใชสามารถเลือกได
วาจะใชกับนาขาวท่ีปลูกบนดินปญหาประเภทใดหรือใชกับนาขาวทั้งหมด จากนั้นผูใชจะตองระบุวา
จะใชคาความยาวฤดูปลูกเทาใดเปนเงื่อนไขในการวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใชปุยพืชสด เนื่อง
จากพืชปุยสดตองการระยะเวลาอยางนอย 45-60 วันในการเจริญเติบโตกอนถูกไถกลบในนาขาว ใน
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ระบบ SoilMan 1.0 การประเมินชวงฤดูปลูกดําเนินการโดยใชขอมูลน้ําฝนเฉลี่ยทุก 10 วันมาคาด
คะเนวันเร่ิมตนฤดูปลูกตามวิธีการของ Kassam et al., (1977) 

ตัวอยางในภาพท่ี 5 แสดงผลการเลือกใชปุยพืชสดกับนาขาวท้ังหมดในพื้นท่ีเปาหมายโดย
กําหนดใหพื้นที่เหมาะสมจะตองมีความยาวฤดูปลูกอยางนอย 180 วัน สําหรับกรณีของพืชไร ไมผล 
และไมยืนตน โปรแกรม SoilMan 1.0 ไมไดเอาความยาวฤดูปลูกมาเปนเงื่อนไข เนื่องจากพืชไรสวน
ใหญมีฤดูปลูกสั้นกวาขาว และพืชปุยสดเมื่อปลูกรวมกับพืชไรใชระยะเวลาไมเกินความยาวฤดูปลูก
โดยท่ัวไปอยูแลว แตผูใชสามารถเลือกประเภทดินปญหาที่ตองการใชปุยพืชสดไดเหมือนในกรณีนา
ขาว 

การสรางและพิมพแผนท่ี 
ผูใชอาจเลือกแสดงและพิมพแผนที่ได 4 ขนาดดวยกัน ไดแก A4, A3, A0 และ A1 ในรูปแบบ

ที่หลากหลาย 4 ประเภทไดแกแผนที่พื้นฐาน แผนที่ปญหาดินแตกําเนิด แผนที่ปญหาดินตามการใช
ประโยชน และแผนท่ีแสดงพื้นที่เปาหมายการใชเทคโนโลยีการจัดการดิน (ภาพท่ี 6) 

  

ภาพที่ 5  แสดงผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพใน
การขยายผลการใชปุยพืชสดในนาขาว 

ภาพที่ 6  ตัวอยางแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเปาหมายในการใช
เทคโนโลยีการใชปุยพืชสด 
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สรุป 
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทยเปนระบบที่รวบรวมองคความรูเก่ียวกับ

การจัดการดินที่กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการวิจัยและทดสอบมาเปนระยะเวลายาวนาน ระบบนี้ไดทํา
การเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นท่ีกลุมชุดดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหผูใชสามารถเรียกแสดงการ
กระจายของดินที่มีปญหาเน่ืองจากกระบวนการสรางดินและท่ีมีปญหาตามการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตร  ผูใชสามารถสืบคนปญหาดินและทางเลือกในการจัดการดินปญหา  ระบบ SoilMan 1.0 
จะแสดงดินปญหาในรูปแผนท่ีพรอมแสดงรายละเอียดของการจัดการดินปญหาตามพืชหรือกลุมพืช
และในบางกรณีเปนรายกลุมชุดดิน ระบบนี้สามารถระบุพื้นที่ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปญหา
โดยใชพืชปุยสดและระบบการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่เปาหมายที่ผูใชเลือก นอกจากน้ียังสรุปพื้นที่
เกิดปญหาดานทรัพยากรดินประเภทตางๆ ตามรายพืชที่ตองการในพื้นที่สวนเปาหมายเปนตารางและ
แผนที่ขนาดตางๆ 
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