
ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

กรมพัฒนาที่ดินได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  สังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาต ิแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 กอง คือ ส านักงานเลขานุการกรม  กองจ าแนกที่ดิน  กองบริรักษ์ที่ดิน  กอง
โยบายที่ดิน  และกองปฏิบัติการสนาม โดย “กองจ าแนกที่ดิน” ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส ารวจ
จ าแนกประเภทที่ดินอย่างกว้าง (Broad land Use Classification) เพ่ือท าแผนที่แสดงประเภทที่ดินทั่ว
ประเทศ ซึ่งไม่ได้แสดงเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เพาะปลูกเท่านั้น แต่จะแสดงถึงลักษณะของดินและที่ดิน
แต่ละประเภทโดยละเอียดด้วย  การด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการส ารวจสภาพและ
ลักษณะของที่ดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องประการใด แล้วท าการจ าแนกประเภทให้
เหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งหวังที่จะป้องกันการบุกรุกท าลายป่า กับเพ่ือให้การใช้ที่ดินในการ
ประกอบอาชีพและเพ่ืออยู่อาศัยเป็นไปโดยเหมาะสม ซึ่งต่อมา กรมพัฒนาที่ดิน มีการปรับปรุงแก้ไขการ
แบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ได้รวดเร็วและเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยกองจ าแนกท่ีดิน ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1. งานจ าแนกประเภทที่ดินอย่างกว้าง 
 2. งานจ าแนกสมรรถนะท่ีดิน 
 3. งานส ารวจส ามะโนที่ดิน (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นงานส ารวจท าแผนที่ถือครองที่ดิน)  
 4. งานจัดตั้งสถานศึกษาพัฒนาที่ดิน (ภายหลังได้ยุบเลิกไปเมื่อผลิตเจ้าหน้าที่ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว) 

ในปี พ.ศ. 2515   ได้มีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้น โดยประกาศคณะปฏิวัติให้ โอนกรมพัฒนาที่ดินมาสังกัด
กระทรวงเกษตร  ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3     (พ.ศ. 2515 – 2519)  ใน
ครั้งนั้นได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ “กองจ าแนกที่ดิน”  (Land Classification Division) 
เป็นการแน่นอน โดยมีภารกิจและหน้าที่  คือ ท าการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน (Land Capability 
Classification) และวินิจฉัยคุณภาพของดิน (Soil Interpretation) ตลอดทั้งส ารวจสภาพการใช้และ
ลักษณะการถือครองที่ดิน จ าแนกประเภทที่ดิน เพ่ือควบคุมและวางแผนการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามนโยบาย
ของประเทศ และได้สัดส่วนสัมพันธ์กับจ านวนประชากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. งานจ าแนกสมรรถนะท่ีดิน  มีหน้าที่ส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะ
ที่ถาวรของที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือ
ประเมินค่าและจัดระดับการใช้ประโยชน์ของที่ดิน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่สุด    

2. งานทดสอบและวินิจฉัยคุณภาพของดิน  คือ การส ารวจและทดสอบเกี่ยวกับดินเพ่ือให้สามารถ
บ่งชี้และคาดคะเนได้ว่าที่ดินนั้น ๆ จะแสดงผลตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างไร 
และมากน้อย เพียงใด   

3. งานส ารวจและท าแผนที่การถือครองที่ดินเป็นการส ารวจและท าแผนที่ รวมทั้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ชนิดของการถือครองที่ดินสภาพและลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับที่ดิน  
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4. งานส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้อง
ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

5. งานส ารวจพ้ืนที่สองข้างทางหลวง เป็นการส ารวจพ้ืนที่สองข้างทางหลวง ระยะห่างไปตามแนว
ถนนด้านละ 2 กิโลเมตร ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน เพ่ือทราบความหนาแน่นและ
ประเภทการถือครองที่ดิน  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน สมรรถนะที่ดิน สภาพการใช้ที่ดิน และ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสภาพป่า  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดการใช้ที่ดิน
ว่า ที่ใดควรกันไว้เป็นป่า ที่ใดควรเปิดให้เป็นที่ ราษฎรใช้ประกอบการเกษตรกรรมและเหมาะสมกับ
เกษตรกรรมประเภทใด เช่น พืชไร่ นาข้าว หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือเพ่ือกิจการอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม
และความต้องการของหน่วยราชการอ่ืน โดยแผนที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- การถือครองพ้ืนที่สองข้างทางหลวง พร้อมทั้งหลักการถือครองว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ประการใด   

- ชั้นสมรรถนะที่ดินในบริเวณสองข้างทางหลวงว่าบริเวณใดมีที่ดินดีและแตกต่างกันอย่างไร 
เพ่ือประโยชน์ในการที่จะน ามาใช้เป็นหลักในการประเมินราคาภาษีที่ดินได้อย่างถูกต้อง   

- ชนิดของป่าและพันธุ์ไม้ในบริเวณพ้ืนที่สองข้างทางหลวงเพ่ือประโยชน์ในการประเมินค่าของป่าไม้  
- พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่านอกเขตป่า เพ่ือน าไปจัดสรรที่ดินให้ราษฎรหรือรักษาไว้ให้เป็นที่ป่าต่อไป 

6. งานส านักงานคณะกรรมการจ าแนกประเภทที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการจ าแนก
ประเภทที่ดิน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พ้ืนที่ที่ต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร และพ้ืนที่จัดสรรเพ่ือ
การเกษตรกรรมและใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ตามผลการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดิน โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการจ าแนกประเภทที่ดินจังหวัด คณะเจ้าหน้าที่วิชาการ คณะอนุกร รมการ
จ าแนกประเภทที่ดินส่วนกลาง จนถึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพ่ือมอบพ้ืนที่ให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ   
 ต่อมาในปี พ.ศ .   2522 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา  แบ่งท้องที่ความรับผิดชอบและส่วนราชการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 
กองจ าแนกท่ีดินจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและปรับปรุงอ านาจหน้าที่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น  “กอง
แผนที่และการพิมพ์ ” มีหน้าที่ในการส ารวจท าแผนที่การถือครองที่ดิน แผนที่ระดับและขอบเขตกับแผนที่
ภูมิประเทศทั้งวิธีส ารวจภาคพ้ืนดิน (Ground Survey) และโดยวิธีรังวัดท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 
(Photogrammetric Survey) ก าหนดระบบแผนที่และควบคุมมาตรฐานแผนที่ จัดท าแผนที่ต้นฉบับ
สมบูรณ์ทุกชนิดของกรมพัฒนาที่ดิน จัดพิมพ์แผนที่ รายงานและเอกสารวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางข้อมลูแผนที่จ าแนกประเภทที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ .ศ .  2545  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกเป็น 13   ส านักงาน 5   กอง 3   ส านัก และ 1   ศูนย์ กองแผนที่และ
การพิมพ์  เปลี่ยนชื่อเป็น  “กองแผนที่ ” มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท ามาตรฐานของแผนที่
ชนิดต่าง ๆ  การจ าแนกประเภทที่ดินเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ  



3 
 
 ในปี พ.ศ. 2555   กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับปรุงส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง กองแผนที่ จึงยกฐานะขึ้น
เป็น  “ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ” มีอ านาจหน้าที่ในการส ารวจ วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่
ถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพ่ือจัดท าส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม   ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่
ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ   วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่า
ไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35   รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จ าแนกที่ดินโดยใช้
แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน   ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการส ารวจและการท าแผนที่เพ่ือการ
ก าหนดมาตรฐานการส ารวจและการท าแผนที่  ส ารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุด
หลักฐานภาคพ้ืนดินของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  
 

ผลส ำเร็จงำนวิชำกำร ของส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ 

 ตลอดระยะเวลา 50 ปีของกรมพัฒนาที่ดิน  แม้ที่ผ่านมาส านัก จะมีชื่อเรียกที่เป็นทางการแตกต่าง
กันไปตามวาระ อาทิเช่น เริ่มแรกตั้งกรมพัฒนาที่ดินมีชื่อว่า กองจ าแนกที่ดิน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกองแผนที่
และการพิมพ์  เปลี่ยนเป็นกองแผนที่ จนเป็นส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ในปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม หน้าที่หลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองฯ หรือส านักฯ ไม่เคยเปลี่ยน โดยเฉพาะการท าหน้าที่ในการ
ส ารวจและจัดท าแผนที่เพ่ือใช้ในการออกแบบ วางแผน ในโครงการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเรื่อง
การจ าแนกประเภทที่ดิน  แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ การปรับปรุงและพัฒนาน าเทคโนโลยีทางด้านการส ารวจ
และท าแผนที่มาใช้ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด  ซึ่งจากอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ 
 1. ด้านการจ าแนกประเภทที่ดิน 
 2. ด้านส ารวจและการท าแผนที่ 
 3. ด้านการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ 
 

1. ด้ำนกำรจ ำแนกประเภทท่ีดิน 
การจ าแนกประเภทที่ดิน เริ่มต้นจากด าริของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปี พ.ศ. 2503 ในเรื่ องการ

บุกรุกเขตป่าไม้ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2504 ก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ที่
ควรจะสงวนคุ้มครองลงในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 :50,000  1 :200,000 และ 
1:1,000,000 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ก าหนดขึ้นนี้เรียกว่า “ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ป่าไม้ชั่วคราว” ซึ่งขณะนั้น
เป็นการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ.  2506 ได้มีประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2506 พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 และพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2506  อันเป็นผลให้จัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นในกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  2  มกราคม  พ.ศ.  2502  ให้โอนงานจ าแนกประเภทที่ดินจาก
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กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2502 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2506) เป็นต้นไป โดยเป็นการด าเนินการส ารวจจ าแนก
ประเภทที่ดินอย่างกว้าง (Broad land use classification) วัตถุประสงค์ต้องการส ารวจที่ดินธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อมของที่ดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์และบกพร่องประการใด และท าการจ าแนกตามประเภท
ที่น ามาใช้ตามลักษณะของพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งหวังที่จะป้องกันการบุกรุกท าลายป่า และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สงวนป่าไม้ไว้ให้ได้ร้อยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ กับเพ่ือให้การใช้ที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพและเพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัยเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 กรมพัฒนาที่ดินโดยกองจ าแนกที่ดิน (ขณะนั้น) ท าหน้าที่ในการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอน
ของการจ าแนกประเภทที่ดิน มุ่งเน้นจ าแนกประเภทที่ดินเป็น 2 ประเภทคือ ที่ดินป่าไม้ กับที่ดินที่จะใช้เพ่ือ
การประกอบอาชีพและเพ่ืออยู่อาศัย  จนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2525 จาก
ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ได้เสนอแนวนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอว่ายังมีพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรที่ยังมิได้ประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติอีกประมาณ 30 ล้านไร ่  โดยให้กรมพัฒนาที่ดินส ารวจและจ าแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง และภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.  2526 เมื่อได้ด าเนินการจ าแนกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
พ้ืนที่ใดท่ีจ าแนกเป็นป่าก็ให้กรมป่าไม้ด าเนินการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป  
 ปัจจุบันเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จึงเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 เดิมที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน การประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินที่จะพิจารณาเรื่องการจ าแนกประเภทที่ดิน โดยผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนา
ที่ดินจังหวัดและด าเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ได้จากการส ารวจและจัดท าข้อมูลตามขั้นตอนในการน าเสนอจะถูกจัดท าในฐานของ
แผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 ของกรมแผนที่ทหารทั้งสิ้น และขั้นตอนสุดท้ายป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีจะถูกจัดท าอยู่บนฐานของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 :50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
เช่นกัน หรือที่เรียกกันว่า “แผนที่การจ าแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000”  
 ในปี พ.ศ. 2528 กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานหลัก ๆ คือ การตรวจสอบข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรในแผนที่การจ าแนก
ประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่เกี่ยวข้อง  และจากการที่แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรม
แผนที่ทหาร  เป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ใช้ร่วมกันในขณะนั้น แผนที่การ
จ าแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 ก็เป็นแผนที่ชนิดหนึ่งที่ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 
ของกรมแผนที่ทหารเป็นฐานเช่นเดียวกัน   ดังนั้นจึงท าให้ข้อมูลป่าไม้ถาวรที่อยู่บนฐานของแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน  1:50,000 มีรายละเอียดปรากฏอยู่มากมาย เช่น รายละเอียดค่าพิกัด สภาพภูมิประเทศ เส้นชั้น
ความสูง และข้อมูลอ่ืน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของมติคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง  ประกอบกับ เมื่อวันที่ 12 
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เมษายน พ.ศ.  2513 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมพัฒนาที่ดินมีอ านาจในการตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้
ถาวรในระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยกรมที่ดินจะส่งระวางรูปถ่ายมาตราส่วน 1:4,000 มาให้กรมพัฒนาที่ดิน
ด าเนินการ แล้วกรมท่ีดินน าระวางดังกล่าวไปด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินในการออกเอกสารสิทธิ
ต่อไป แต่ปัจจุบันจากความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้มีแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี  มาตราส่วน 1:4,000  เป็นฐานข้อมูลใหม่อีก
ชนิดหนึ่งของประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจึงน าแผนที่ป่าไม้ถาวรถ่ายทอดลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 
1:4,000 และน าเข้าข้อมูลแผนที่ป่าไม้ถาวรดังกล่าวลงในระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นฐานข้อมูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าและพัฒนาแผนที่ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  อีกทั้งท าให้ประชาชนผู้สนใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กรมที่ดิน  กรมธนารักษ์  กรมป่าไม้  กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯลฯ เป็นต้น สามารถตรวจสอบแนว
เขตป่าไม้ถาวรในเบื้องต้นโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ จังหวัด ได้แก่  เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา นครนายก และ
สระบุรี  หนองคาย และบึงกาฬ โดยตรวจสอบได้ที่  http://osm.ldd.go.th/home.php หรือ 
http://osm.ldd.go.th/web_forest/index.html สามารถด าเนินการตรวจสอบได้  2  วิธี คือ  

1. การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร โดยระบรุะวางภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000   
 

 
 

 
 
 
 

                  
 
 
               รูปที่ 1 แสดงแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรบนระวางแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 

     

2. การตรวจสอบป่าไม้ถาวรโดยการก าหนดพ้ืนที่เป็นรายหมู่บ้าน     
 

 
  

 
 
 
 

                  รูปที่ 2 การตรวจสอบโดยก าหนดชื่อหมู่บ้าน 

http://osm.ldd.go.th/home.php%20หรือ
http://osm.ldd.go.th/web_forest/index.html
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กำรส ำรวจและท ำรำยงำนพื้นที่ป่ำชุมชนตำมมติคณะรัฐมนตรี 

ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีมติให้จ าแนก
ออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยพ้ืนที่มีสภาพเป็นป่าไม้มีเนื้อที่น้อยกว่า 500 ไร่ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้รับมอบพื้นท่ีป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีจากคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือมอบให้กรมท่ีดินด าเนินการตามมาตรา 20 (4)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในการสงวนหวงห้ามต่อไป 

ในปี พ.ศ.  2553 – 2554  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินการส ารวจและท า
รายงานพ้ืนที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในแบบรูปเล่ม เป็นรายจังหวัดรวมทั้งสิ้น 42 จังหวัดจ านวน 
1,112 แห่ง พื้นทีร่วม 132,928 ไร่ ซึ่งในรายงานจะแสดงรายละเอียดต าแหน่งค่าพิกัดของแนวเขตป่าชุมชน
ฯ ซ้อนทับบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมแสดงรายละเอียดสภาพการใช้ที่ดินด้วย 

    
      
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  รายงานการส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการส ารวจพื้นที่ป่าชุมชนตาม 
           มตคิณะรัฐมนตรี จังหวัดต่าง ๆ  

2. ด้ำนกำรส ำรวจและจัดท ำแผนที่ 
 การส ารวจและการท าแผนที่ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เป็นกองจ าแนกที่ดิน ได้แก่ 
การส ารวจจ าแนกที่ดินอย่างกว้าง การส ารวจจ าแนกที่ดินอย่างละเอียด การส ารวจจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ
และขอบเขต การส ารวจท าแผนที่ถือครอง (การส ารวจส ามะโนที่ดิน) การส ารวจจ าแนกสมรรถนะที่ดิน การ
ส ารวจทดสอบและวินิจฉัยคุณภาพดิน การส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การส ารวจพ้ืนที่สองข้างทาง
หลวง ซึ่งแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นการส ารวจเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และเครื่องมือส ารวจจะพัฒนาจากกล้องส ารวจ  
Theodolite  เป็นกล้อง  Total Station แบบประมวลผลรวม การส ารวจและท าแผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดินก็สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ด้วยกันคือ 
 1. การส ารวจโดยวิธีการ Conventional Survey เป็นวิธีการส ารวจภาคสนาม ใช้กล้องส ารวจ
รังวัดมุมและระดับ (Theodolite & Leveling) ออกส ารวจโดยการวางผัง (Grid) ในพ้ืนที่ และเขียนเส้นชั้น
ความสูง (Contour lines) และของเขตงาน ด้วยมือ 
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 2. การส ารวจท าแผนที่โดยวิธี Photogrammetric Survey เป็นวิธีที่จะท าการส ารวจภาคสนาม
เพ่ือหาหมุดบังคับภาคพ้ืนดิน และหมุดบังคับภาพ และน าภาพ (Dispositive) เข้าเครื่องเขียนแผนที่ 
(Stereo Plotter) ปรากฏเป็นต้นร่าง และน ามาวาดต้นฉบับด้วยมือ  
 3. การส ารวจท าแผนที่โดยวิธี Automated Mapping เป็นวิธีการส ารวจรังวัดด้วยกล้อง Total 
Station ท าการส ารวจภาคสนามเก็บข้อมูลด้วย data collector น าข้อมูลเข้ามาอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ที่มี
โปรแกรม (Software) อยู่ ท าการประมวลผล และผลิตเป็นแผนที่ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
 การจัดท าและผลิตแผนที่ โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่เพ่ือสนับสนุนงานของกรม
พัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แผนที่ภูมิประเทศ ระดับ และขอบเขต มาตราส่วนใหญ่ 
 2. แผนที่การถือครองที่ดิน เพ่ือการจัดท าส ามะโนที่ดิน 

กำรส ำรวจท ำแผนที่ภูมิประเทศ  
 การส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ แต่เดิมเป็นการจัดท าควบคู่ไปกับการจัดท าแผนที่การถือ
ครองที่ดิน โดยฝ่ายส ารวจแผนที่ภูมิประเทศ กองแผนที่และการพิมพ์ มีหน้าที่ส ารวจหาข้อมูลเพ่ือท าแผนที่
ระดับ แผนที่ขอบเขต และแผนที่ภูมิประเทศ โดยสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานทางแผนที่และทางระดั บ
ภาคพ้ืนดิน เพ่ือบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน น าไปใช้เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการวางแผนงาน
ด้านการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า 
และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก   

 การผลิตแผนที่ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีการผลิตแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ 
(Photogrammetric) เพราะสามารถกระท าได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่าการส ารวจรังวัด
ภาคพ้ืนดินมาก แต่การท าแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศก็ยังคงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจรังวัดทาง
ภาคพ้ืนดินมาประกอบด้วย การผลิตแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศสามารถผลิตแผนที่ได้หลายแบบ ทั้งแผนที่
ลายเส้น แผนที่รูปถ่าย และแผนที่แบบผสมระหว่างแผนที่รูปถ่ายและลายเส้น ที่ผ่านมาโครงการที่ส านักได้
ด าเนินการผลิตแผนที่ภูมิประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน โครงการ
พัฒนาที่ดินชุมชนพ้ืนที่สูง และโครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นต้น 

กำรผลติแผนที่จำกรูปถ่ำยทำงอำกำศ (Photogrammetry) 

 ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ.2526-2542) ของการจัดท าและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจากรูปถ่ายทางอากาศ 
กองแผนที่ เขียนแผนที่ต้นร่าง แสดงรายละเอียดภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูงโดยใช้เครื่องร่างแผนที่แบบ
อนาล็อก (Stereo plotter : Kern PG 2)  ซึ่งต่อมาได้น าเครื่องร่างแผนที่กึ่งอัตโนมัติ (Wild : AG1) และเครื่อง
ร่างแผนที่แบบกึ่งวิเคราะห์ (Wild : BC1)   

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เริ่มเข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลโฟโตแกรมเมตรี ซึ่งในระยะเริ่มแรกของ
การน า Digital Photogrammetry มาใช้งานนั้นอยู่ในขั้นศึกษาและทดลอง จนกระทั่ง 31 ตุลาคม พ.ศ. 
2543 คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการ
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บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศสี
มาตราส่วน 1:25,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546 เพ่ือน ามาผลิต
เป็นภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 :25,000  และมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
นับเป็นแผนที่ฐานและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศโดยได้รับการยอมรับและมี
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปน าไปใช้งานอย่างกว้างขวาง 

การผลิตแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ (Ortho photography)เป็นเทคนิคในการท าแผนที่จากภาพถ่าย
ทางอากาศ   ด้วยการอาศัยขบวนการถ่ายทอดรายละเอียดจากการมองเห็นในแบบการมองที่จุดเดียวกัน 
(Perspective projection) แล้วท าการถ่ายทอดรายละเอียดเป็นแผนที่แบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Projection) การถ่ายทอดรายละเอียดแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศสูงต่ าไม่เท่ากันและ/หรือมีความสูงต่างกันมาก ผลผลิตที่ได้คือภาพถ่ายออร์โธซึ่งแสดงรายละเอียด
ของภูมิประเทศ ณ เวลาบินถ่ายภาพ ที่สามารถวัด ขนาด รูปร่าง ต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง ได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามมาตราส่วนเช่นเดียวกับแผนที่ 

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปท าให้ข้อมูลแผนที่ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการฯข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  ส านักฯ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายออร์โธให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมน ามาดัดแก้พิกัดภาพโดย
ใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเป็นแผนที่ฐานในการปรับแก้พิกัดภาพ ส าหรับให้หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแผนที่ฐานในการจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดิน และแผนการใช้
ที่ดิน ในพ้ืนที่โครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว และโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           รูปที่ 4   การปรับแก้ค่าพิกัดจากข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
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ในอนาคต ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ มีแผนงานจะน าเทคโนโลยีการผลิตแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธด้วย ไลดาร์ (LIDAR : Light Detection and Ranging) ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ อุปกรณ์วัดช่วงเวลา และอุปกรณ์รังวัดต าแหน่งด้วยดาวเทียม ซึ่งจะใช้กล้อง
ถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวิดีโอบันทึกภาพด้วย โดยข้อมูลที่ได้จะมีค่าพิกัดและค่าระดับที่มีความถูกต้องทาง
ราบไม่เกิน 1 เมตร และทางดิ่งไม่เกิน 0.5 เมตร ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปประมวลผลสร้าง แบบจ าลอง
พ้ืนผิวภูมิประเทศ แบบจ าลองระดับ และเส้นชั้นความสูงได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 การบันทึกข้อมูลสญัญาณสะท้อนกลับของพื้นผิวภมูิประเทศหรือสิ่งปกคลมุพื้นดิน 

กำรส ำรวจท ำแผนที่ถือครอง (กำรจัดท ำส ำมะโนที่ดิน) 

 เมื่อแรกเริ่มตั้งกองจ าแนกที่ดินในปี พ.ศ. 2506 หน้าที่ในขณะนั้นที่ส าคัญคือการส ารวจจ าแนก
ประเภทที่ดินอย่างกว้าง ซึ่งส ารวจแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509  ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2510 ได้มีการ
ก าหนดให้กองจ าแนกท่ีดิน  มีหน้าที่ในการส ารวจส ามะโนที่ดิน  ส ารวจจ าแนกสมรรถนะที่ดิน  กองจ าแนก
ที่ดินจึงด าเนินการโครงการส ารวจส ามะโนที่ดินซึ่งเป็นงานโครงการที่รับช่วงมาจากงานจ าแนกประเภทที่ดิน
อย่างกว้าง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 วัตถุประสงค์ในการท าส ามะโนที่ดินคือ เมื่อได้ท า
การส ารวจจ าแนกที่ดิน ได้ส ารวจทราบความอุดมสมบูรณ์กับความเหมาะสมของที่ดินที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ต่าง ๆ แล้ว จ าเป็นต้องรวบรวมรายละเอียดขึ้นจัดท าเป็นส ามะโนที่ดิน  งานการท าส ามะโนที่ดินเป็นการน า
การจ าแนกท่ีดินกับงานสมรรถนะของที่ดินมารวบรวมจัดท าแผนที่กับรายงานไว้เป็นหลักที่จะใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาที่ดินต่อไป รวมทั้งจะต้องไปท าการส ารวจรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมจากงานเดิมทั้งสอง
อย่างที่ท าไว้ด้วย การท าส ามะโนที่ดินจะได้ท าแผนที่ให้มีมาตราส่วนใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะแผนที่ที่จะใช้เป็น
แผนที่หลัก ควรเป็นแผนที่มาตราส่วน 1:8,000 หรือ 1:4,000 ซึ่งนอกจากแผนที่แล้ว จะมีรายละเอียดต่าง 
ๆ ประกอบด้วย เป็นต้นว่า แสดงสภาพการใช้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
หรือความบกพร่องของที่ดินแต่ละแห่ง  รวมทั้งวิธีการแก้ไข แสดงขอบเขตการถือครองที่ดินแต่ละประเภท  
และเป็นรายเจ้าของ รวมทั้งผลิตผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากที่ดิน มีปริมาณเท่าใด จ านวนคนในครอบครัวที่ใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละแห่ง  แสดงรายละเอียดว่าผู้ท าประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงมีฐานะเป็นเจ้าของที่ดินนั้น 
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ๆ หรือฐานะเช่นไร  แสดงกิจการที่ได้พัฒนาที่ดินแล้ว เช่นการชลประทาน การปรับปรุงบ ารุงที่ดิน เส้นทาง
คมนาคม ฯลฯ  รวมทั้งแสดงลักษณะภูมิประเทศของที่ดินแต่ละแห่ง 
 การจัดท าส ามะโนที่ดินดังกล่าว จะได้พยายามแยกให้ละเอียดที่สุด ซึ่งมีหลักการและวิธีปฏิบัติคือ 
 1. รวบรวมรายงานและแผนที่จากการจ าแนกที่ดินมาประมวลจัดท าเป็นแผนที่และเอกสาร
ประกอบแสดงสภาพการใช้ของที่ดินที่เป็นอยู่ในขณะท าการส ารวจ ความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสม
ของดิน โดยแยกไว้เป็นต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือสะดวกแก่การน าข้อมูลต่าง ๆ ไปพิจารณาและใช้
ประโยชน์ 
  2. ส ารวจขอบเขตการถือครองที่ดิน ฐานะและสภาพของการถือครอง รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องน ามารวบรวมจัดท าส ามะโนที่ดิน ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดจากรายงานการจ าแนกที่ดิน
เดิม (ถ้ามี) ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 3. ต้องท าการส ารวจเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการที่จัดท าส ามะโนไว้เป็นครั้งคราว ตามความ
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของท้องที่ต่าง ๆ ในอนาคต 
  ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะจัดท าเป็นรายต าบล อ าเภอ จังหวัด เพ่ือประโยชน์ ในการพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและน าผลการส ารวจนั้นมาใช้ ในการนี้จ าเป็นจะต้องจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและแผนที่
กับรายงานบันทึกข้อสรุปการส ารวจ รวมทั้งส่งผลหรือส ามะโนที่ดินไปให้เอกชนและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ด้วย 
 งานจ าแนกสมรรถนะของที่ดิน เป็นงานที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2510 – 2514) โดยเป็นงานที่ได้รับช่วงมาจากงานจ าแนกประเภทที่ดินอย่างกว้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เริ่มทดลองวิธีด าเนินงานตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2508 ในท้องที่
บางแห่ง ดังนั้น งานจ าแนกสมรรถนะที่ดินจึงเป็นงานที่มีความส าคัญอันหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน และได้
มอบหมายให้กองจ าแนกท่ีดินเป็นผู้ด าเนินการ  โดยให้มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกอง
ส ารวจที่ดิน กองจ าแนกที่ดิน และกองบริรักษ์ที่ดิน ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการสากล ซึ่งในชั้นแรกนี้จะต้องส ารวจและท าแผนที่ดิน (Soil Survey & Mapping) ขึ้นก่อน   เพ่ือเป็น
แนวทางให้ได้ทราบถึงประวัติและคุณลักษณะของดินแต่ละชนิด แล้วด าเนินการทดสอบความสามารถของ
ดิน (Soil Survey Interpretation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชในดินแต่
ละชนิด จากนั้นจึงท าการจ าแนกชั้นสมรรถนะของที่ดิน (Land Capability Classification) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ออกไปตามระดับความดีเลว แล้วจัดท าแผนที่แสดงชั้นสมรรถนะที่ดินประกอบด้วยค าแนะน าในการจะเข้า
ใช้ที่ดินนั้น ๆ รวมทั้งข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุงที่ดินแต่ละแห่งไว้ด้วย แผนที่แสดงชั้นสมรรถนะที่ดินและแผนที่
แสดงสภาพการใช้ที่ดินอันเป็นผลงานของกองจ าแนกท่ีดิน จะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่กองบริรักษ์
ที่ดินที่จะท าการแนะน าส่งเสริมและวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ า และการจัดการไร่นา (Soil and Water 
Conservation & Farm Planning) ในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
 หลักการและวิธีปฏิบัติงานจ าแนกสมรรถนะที่ดิน มีความมุ่งหมายจะท าการส ารวจเพ่ือทราบความ
บกพร่องหรือขอบเขตอันจ ากัดของธรรมชาติที่จะน าที่ดินไปใช้ในแง่ต่าง ๆ 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงส่วนราชการในกรมพัฒนาที่ดิน งานจ าแนกสมรรถนะที่ดินและ
วินิจฉัยคุณภาพที่ดิน ได้ย้ายไปสังกัดกองส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
 งานส ารวจและท าแผนที่การถือครองที่ดิน เป็นการส ารวจเพ่ือท าแผนที่และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้ที่ดิน การถือครอง สิทธิการถือครอง การเช่า สภาพและลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การ
จัดหาที่รกร้างว่างเปล่า การปฏิรูปที่ดิน การบุกรุกเข้าถือครองในที่ดินของรัฐ เช่น ที่ป่าไม้ ที่สงวนหวงห้าม
ทางราชการ เป็นต้น 
 จากอดีตที่ผ่านมา งานส ารวจท าแผนที่ถือครองจะท าควบคู่กันไปกับการท าแผนที่ภูมิประเทศ แต่
ปัจจุบันจากความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลผลิตที่ส าคัญคือ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี  ดังนั้นการส ารวจจัดท าแผนที่
การถือครองที่ดินเพ่ือการจัดท าส ามะโนที่ดิน จึงเน้นงานด้านการจัดท าฐานข้อมูล โดยน าเอาแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีเป็นแผนที่ฐาน แล้วซ้อนทับด้วยข้อมูลทางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง น าเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศที่มีข้อมูล
รายละเอียด หรือข้อมูลอรรถาธิบาย ประกอบอยู ่
 การด าเนินงานในปัจจุบัน ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้จัดท า โครงการส ารวจส ามะ
โนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผลว่า ใน
อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยขาดการจัดการอย่างมี
ระบบ  เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือยโดยขาดการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  เป็นเหตุให้มีการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้ซึ่งเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรงจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ภาวะน้ าท่วม ภัยแล้ง หรือแผ่นดินถล่มและยังส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรง อันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากร และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

การก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับต าบลของกรมพัฒนาที่ดินได้ถูกก าหนดให้เป็นแนวทางการบริหาร
และการจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยมีข้อพิจารณาจากข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้าน
การเกษตรของรัฐและท้องถิ่นในระดับต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ดังนั้น การจัดท าแผนที่การถือครองที่ดิน และการจัดท าส ามะโนที่ดินทางการเกษตร เป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างละเอียดระดับครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่งมีขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานโดยสังเขป มีดังนี้ 
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             รูปที่ 6 แผนภูมิการปฏิบัติงานการจัดท าส ามะโนที่ดินทางการเกษตร 

  
รูปที่ 2  ตัวอย่างการจัดท าแผนที่การถือครองที่ดินเพื่อการจัดท าส ามะโนที่ดินทางการเกษตร 

 ผลการด าเนินงานการส ารวจจัดท าแผนที่การถือครองที่ดินเพ่ือการจัดท าส ามะโนที่ดินของส านัก
เทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ในแต่ละปีงบประมาณจะด าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 
100,000 ไร่  - 200,000 ไร่ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานของกรมฯ  โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในช่วง
ระยะเวลา 2 - 10 ปี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่  การส ารวจส ามะโนที่ดินทางการเกษตรในโครงการ
พัฒนาพื้นทีบ่้านสวนอ าแพง. การส ารวจและจัดท าส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ าแม่ตาว ใน
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ตาว พ.ศ. 2552-2555 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การส ารวจส า
มะโนที่ดินทางการเกษตรตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ  ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัด ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ต าบลช่างปี่ อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และต าบลนคร
เจดีย์  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน เป็นต้น 

กำรส ำรวจรังวัดด้วยดำวเทียม (Global Positioning System : GPS) 
 ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส ารวจรังวัดจึงไม่ได้
ด าเนินการได้เฉพาะการส ารวจรังวัดด้วยเครื่องมือกล้องส ารวจเท่านั้น เครื่องมือการส ารวจรังวัดด้วยระบบ
รับสัญญาณจากดาวเทียมได้เข้ามามีบทบาทในงานการส ารวจอย่างมาก ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท า
แผนที่ ได้น าเครื่องมือส ารวจต าแหน่งด้วยดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติงานของส านักฯ ในหลายกิจกรรมด้วยกัน 
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อาทิเช่น การส ารวจรังวัดปักหลักแนวเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งใช้วิธีการส ารวจรังวัดต าแหน่งด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ในทันที (RTK GPS) และการส ารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินของ
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้
วิธีการส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบสถิติ  
        โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดและจัดสร้างหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point) เป็น
หมุดหลักฐานแผนที่ จ านวน 2,810 หมุด  ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น วัด โรงเรียน สถานี
อนามัย สถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระยะห่างระหว่างหมุดประมาณ 10 – 20 กิโลเมตร 
เพ่ือใช้ในการรังวัดขยายจุดบังคับภาพเพ่ือการจัดท าภาพถ่ายออร์โธสี ให้มีความถูกต้อง ในเกณฑ์ของงาน
ที่ดินรายแปลง และใช้เป็นหมุดหลักฐานทางแผนที่ส าหรับงานส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบ ดูแล รักษา จัดสร้างหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินทดแทนหมุดเดิมที่ช ารุด สูญหาย เพ่ือให้มีหมุด
หลักฐานทางแผนที่ส าหรับใช้ในการส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินใช้งานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ด าเนินการตรวจสอบและส ารวจหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินที่ช ารุด สูญ
หาย จ านวน  362   หมุด ก่อสร้างหมุดและการรังวัดพิกัดหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน ทดแทนหมุดเดิมที่ช ารุด 
สูญหาย ใช้งานไม่ได้ รวม 124 หมุด 

ในอนาคตโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินจะด าเนินการส ารวจรังวัดเพ่ือการปรับแก้ค่าพิกัดของ
หมุดหลักฐานฯทั้งโครงข่าย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการรังวัดปรับแก้พิกัดหมุด
หลักฐาน ตามแผนงานบูรณาการหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่ายก าหนดต าแหน่งดาวเทียม 
ของประเทศ 

3. ด้ำนกำรให้บริกำรแผนที่และข้อมูลแผนที่ 

 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจและผลิตแผนที่และ
ข้อมูลแผนที่ สนับสนุนภารกิจของ กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในช่วง ปี พ.ศ.2506 
ถึง พ.ศ.2542  แผนที่ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นในรูปแบบเอกสารแผ่นพิมพ์ (Hard copy) โดยเป็นแผนที่ลายเส้น
แสดงลักษณะภูมิประเทศและระดับความสูงของแผนที่ด้วยเส้นชั้นความสูง (Contour Line) และจุดความ
สูง (Height spot)  ซึ่งได้จากเครื่องร่างแผนที่สามมิติ (Stereo plotter) วิธีการจัดเก็บแผนที่ โดยการเก็บ
แผนที่ต้นร่างไว้ในตู้เก็บแผนที่ซึ่งอาจใช้ มาตราส่วน ชื่อโครงการ ปี พ.ศ. ที่ผลิตหรือรายละเอียดเฉพาะอ่ืนๆ 
เป็นเงื่อนไขในการจัดเก็บและการค้นหา ในระยะแรกๆ แผนที่ที่ผลิตได้ยังมีจ านวนไม่มาก ระบบการจัดเก็บ
และการค้นหาจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่เมื่อจ านวนแผนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดเก็บและการค้นหาระวางแผนที่เพ่ิมมากขึ้น 
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 รูปที่ 8   วิธีการจัดเก็บและการค้นหาระวางแผนที่ จากตู้เก็บแผนที่ในระยะเริ่มต้น 

  ในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการจัดท า
แผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบของส ามะ
โนข้อมูลด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการบินถ่ายรูปสีทางอากาศ มาตราส่วน 1:25,000  การ
ส ารวจและจัดท าหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ การส ารวจจุดควบคุมภาพถ่ายและการ
รังวัดทางโฟโตแกรมมิตรี เพ่ือการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ 
ส าหรับน ามาใช้เป็นแผนที่ฐานในการส ารวจและจัดท าแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ทั่วทั้งประเทศ โดยในระยะแรกเป็นการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลแผนที่อ่ืนๆ มาตราส่วน 
1:25,000 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
และข้อมูลแผนที่อ่ืนๆ ในมาตราส่วน 1:4,000  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ๆ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท า การจัดเก็บ และการบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดท าในมาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 ทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบของเอกสารแผ่นพิมพ์ และข้อมูลเชิงเลข ประกอบด้วย รูปถ่ายทางอากาศสีและแผ่นไดอาพอสิตีฟ  
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูงเชิงเลข หมุดหลักฐาน
ภาคพ้ืนดิน จุดบังคับภาพถ่าย และข้อมูลแผนที่อ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก   
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 รูปที่ 9   ผลผลิตของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
 ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ จึงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการให้บริการ
แผนที่และข้อมูลแผนที่ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือใช้เป็นแผนที่ฐาน(Base 
map) การจัดท าชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่พ้ืนฐาน( Spatial data Infrastructure) ส าหรับใช้ในการเคราะห์และ
การตัดสินใจด าเนินแผนงานโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วประเทศ มีความต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส านัก
เทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ มีการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนา เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม ให้มีจ านวนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ขอรับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งระบบ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและทรัพย์สินของทางราชการซึ่งมีมูลค่าสูงและมีส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยการน าเทคโนโลยีระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้นเพ่ือการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ร่วมกับระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้งานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549  เป็นต้นมา 

ภำพถ่ำยทำงอำกำศส ี 
1:25,000 

(hard copy & digital file) 

หมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 
(hard copy & digital file) 

ข้อมูลเส้นชั้นควำมสูงเชิงเลข  
1:4,000( digital file) 

ภำพถ่ำยออร์โธสี  1:25,000 
(hard copy & digital file) 

ภำพถ่ำยออร์โธสี  1:4,000 
(hard copy & digital file) 

ข้อมูลแบบจ ำลองควำมสูง
เชิงเลข  1:4,000( digital file) 
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 รูปที่ 10  ระบบจัดเก็บ ประมวลผลภาพและระบบการสืบค้นเพ่ือให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่  
  ระบบจัดเก็บ ประมวลผลภาพ และการสืบค้นเพ่ือให้บริการรูปถ่ายทางอากาศ  แผนที่ภาพถ่ายแผน
ที่ทรัพย์สินและข้อมูลอ่ืนๆ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  นับได้ว่าเป็นผลส าเร็จของการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดเก็บ 
การสืบค้น และการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่ ฯ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับการบริการจ านวนมากได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา นับตั้งแต่น าระบบดังกล่าวมาใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน  สามารถให้บริการแผนที่และข้อมูล
แผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ  เป็นจ านวน 1,480 โครงการ แผนที่และ
ข้อมูลแผนที่ที่ให้บริการทั้งหมด 4,240,00 ระวาง  

 

รูปที่ 11  การสืบค้น การคัดลอกข้อมูลเพื่อการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ 

นอกจากนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา  กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท า
แผนที่ ได้พัฒนาวิธีการจัดเก็บและให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยการสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของโครงการฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (www.lddservices.org)   ซึ่งจากการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาสืบค้น และเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นจ านวนมาก ส าหรับการสั่งซื้อ
ข้อมูลแผนที่ และการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยระบบ E-Commerce นั้น มีผู้สนใจที่จะใช้บริการเป็น
จ านวนมากเช่นกัน แต่ กรมฯ ยังไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของ กฎ ระเบียบและข้อ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ของโครงการ ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินการดังกล่าว
ได้ จึงได้พัฒนาและปรับปรุง ระบบการให้บริการข้อมูลดังกล่าว ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน/
ผู้สนใจ โดยการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน ในด้านต่าง ๆ เช่น ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน 
แผนที่ดิน แผนที่เขตป่าไม้ถาวร และชั้นข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  ซึ่งได้จัดท าจังหวัดเชียงราย เป็นโครงการน า
ร่อง และมีแผนที่จะด าเนินการในจังหวัดอ่ืนๆต่อไป  

 

   รูปที่ 12  การสืบคน้แผนที่และข้อมูลแผนที่ บนระบบอินเตอร์เน็ต (www.lddservices.org) 
           ในรอบกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา 

โดยน าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทั้งด้านการส ารวจ ด้านการจัดท าแผนที่  และในปัจจุบันรวมถึงด้านการจัดท า

ฐานข้อมูล ให้ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีความทันสมัย ครอบคลุม รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนงาน

การพัฒนาที่ดินให้ประสบความส าเร็จอย่างสูงสุด เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

ยั่งยืนตามเป้าหมายของงานการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินตลอดมา และส านักเทคโนโลยีการส ารวจและ

ท าแผนที่ ก็จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและปรับปรุง น าเทคโนโลยีทั้งด้านการส ารวจ 

การท าแผนที่ การจัดท าระบบและฐานข้อมูล ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสืบไป ดังวิสัยทัศน์ของส านักฯ ที่ว่า “ศึกษา พัฒนาการส ารวจ

และท าแผนที่ ให้มีประสิทธิภาพ ก่อประสิทธิผลสูงสุด” 

รายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่ http://osm.ldd.go.th/index1_page.htm 
                        -------------------------------------- 
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