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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

“รวมใจภักดิ์ รักษดินรักษน้ำ
				 เทิดไทองคราชัน”
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รวมใจภักดิ์ รักษดินรักษน้ำ
เทิดไทองคราชัน
นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น
ประธานในพิธีเปดงาน“รวมใจภักดิ์
รั ก ษ ด ิ น รั ก ษ น ้ ำ เทิ ด ไท อ งค ร าชั น ”
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 46 ป เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 โดยมี
นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัด
งาน และนำเยี่ยมชมกิจกรรมตางๆ



รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

46 ปี

Annual Report 2009 Land Development Department



คำนำ
ภาคเกษตรกรรมของไทยไดกา วเขาสูก ารเปลีย่ นแปลงอยางมาก  เมือ่ โลกกาวเขาสูย คุ โลกาภิวตั นซง่ึ มีกรอบแนว
ความคิดเสรีนยิ มนำการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  สถานการณในระดับโลก  และระดับประเทศไดสง ผล
ตอวิถกี ารผลิต  การบริโภคในประเทศ  ซึง่ ผูกโยงไปสูใ นระดับประเทศมากขึน้   กติกาการคาโลกและกติการะหวางประเทศ
ที่เกิดขึ้นอยางมากมายในชวงสองทศวรรษที่ผานมา  มีสวนสำคัญอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
สงผลตอชีวติ ความเปนอยูข องเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท  ซึง่ ในปจจุบนั ในภาคเกษตรกรรมไทยมีอตั ราลดลงอยางตอเนือ่ ง
ในทศวรรษที่ผานมา  ในขณะที่โลกก็กำลังเผชิญกับปญหาใหมๆ  ที่ทาทายสังคมโลก  เชน  ปญหาโลกรอน ปญหาดาน
สิง่ แวดลอม  รวมทัง้ ปญหาทีส่ ง ผลตอชีวติ ความเปนอยูข องเกษตรกรไทย  อาทิเชน  ปญหาเกษตรกรมีทด่ี นิ นอยไมเพียงพอ
ตอการทำกิน หรือไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง  เกษตรกรจำนวนมากตองเชาที่ดินทำกิน  ปญหาตนทุนการผลิตสูงขึ้น
เนื่องจากปจจัยการผลิตมีฐานมาจากการใชพลังงาน  ปุยเคมี  ยาปราบศัตรูพืช  และแรงงานสูงขึ้น  เมื่อพิจารณาถึง
ขอมูลพื้นที่การเกษตรและจำนวนเกษตรกร  จะพบวาจำนวนเกษตรกรรายยอยลดลง  หากไมมีการแกไขปญหา
การเกษตรอยางจริงจัง  มีการคาดการณไววา อีกไมเกิน   30  ป  จำนวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ำกวารอยละ 10 เกษตรกร
อิสระจะคอยๆ  เลิกไป  หรือเปลีย่ นไปเปนแรงงานรับจางในโรงงาน  หรือเปนแรงงานรับจางในทีด่ นิ ทีเ่ คยเปนของตนเอง
การเรงรัดพัฒนาภาคเกษตรกรรม  และการคนควาทางเทคโนโลยีการเกษตร  จึงมีความจำเปนเรงดวนทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน  เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิต  โดยพึ่งพาตนเองได
ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมพัฒนาที่ดินไดใหความสำคัญในการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  และแผนการดำเนินงานใหมีความสอดคลองกับนโยบาย  โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน  รวมทั้งวิจัย  พัฒนา  ใหบริการ  และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   เพื่อใหภาค
เกษตรกรรมสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดินไดอยางยั่งยืน
ในปงบประมาณ 2552 กรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ 18.16 ลานไร เกษตรกร
ไดรับประโยชน  1.5  ลานราย  โดยมุงเนนพัฒนาทรัพยากรที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิเชน สงเสริมการใช
สารอินทรียเ พือ่ ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  การฟน ฟูทรัพยากรดินดวยการจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ การสงเสริม
การปลูกหญาแฝก  การพัฒนาการเกษตรอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ  การปรับปรุงคุณภาพดิน  การจัดทำศูนยการเรียนรู
การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาหมอดินอาสา  รวมทั้งยุวหมอดิน  ตลอดจนการสรางและ
พัฒนาเกษตรกรรุน ใหม   เพือ่ ใหเกษตรกรเขาถึงงานบริการของรัฐไดอยางทัว่ ถึง   ทำใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี
ลดคาใชจา ย  เพิม่ ผลผลิต  และมีรายไดเพิม่ ขึน้   การดำเนินการดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิไ์ ดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ
รวมแรงรวมใจจากขาราชการ  เจาหนาที่และหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน รวมกับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ  
และภาคเอกชนตางๆ  ที่คอยใหการสนับสนุน  ทำใหผลงานที่ปรากฏในรายงานประจำปฉบับนี้ เปนไปตามวิสัยทัศนที่
มุงหวัง  “พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ  เพิ่มพูนผลผลิต  ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา
  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2553

นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเกษม  ทองปาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ดานบริหาร



นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ดานวิชาการ

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายเกรียงศักดิ์  หงษโต
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ดานปฏิบัติการ

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้เชี่ยวชาญ

นายรังสรรค  อิ่มเอิบ
ผูเชี่ยวชาญ
ดานปรับปรุงดินเค็ม

น.ส.เสียงแจว  พิริยพฤนต
ผูเชี่ยวชาญ
ดานบำรุงดินดวยอินทรียวัตถุ

นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ
ผูเชี่ยวชาญ
ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายพิทยากร  ลิ่มทอง
ผูเชี่ยวชาญ
ดานอนุรักษดินและน้ำ

ผูเชี่ยวชาญ
ดานวางแผนการใชที่ดิน

นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู
ผูเชี่ยวชาญ
ดานสำรวจและจำแนกดิน
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

สวนกลาง

นางตุลญา  จงสกุล
เลขานุการกรม

นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข
ผูอำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นางอรทัย  ศุกรียพงศ
ผูอำนวยการ
สำนักวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์
ผูอำนวยการกองคลัง

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน
ผูอำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายบุญรักษ  พัฒนกนก
ผูอำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและ
ทำแผนที่

นายศิริพงษ  อินทรมงคล
ผูอำนวยการ
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ
ผูอำนวยการกองชาง

นายไพฑูรย  คดีธรรม
นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ
นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ
ผูอำนวยการ
ผูอำนวยการ
ผูอ ำนวยการ
สำนักบริหาร
สำนักนิเทศ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาการใชที่ดิน และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
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นางสาวผจงจิต  บุญราช
ผูอำนวยการกองแผนงาน

นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง
ผูอำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นางสาวสำเภา  จันตะศิลป์
ผูอำนวยการ
กลุมตรวจสอบภายใน

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

สวนกลางที่มีหนวยงาน
ตั้งในสวนภูมิภาค

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดำรง
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายบุญณรงค  ธานีรัตน
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

  นายสุรเดช  เตียวตระกูล
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายอนุสรณ  จันทนโรจน
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายอัครเดช  บุญผองศรี
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายอิสรา  อนุรักษพงศธร
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายพิทักษ  อินทะพันธ
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายพิศิษฐ  ชี้เชิญ
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายจรูญ  ยกถาวร
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายชุมพล  คงอินทร
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายพิพัฒน  สุวัชรังกูร
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ    เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กอตัง้ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม  2506  
มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม  การสำรวจและจำแนกดินการ
อนุรักษดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน  โดยการใหบริการและการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน
นับตัง้ แตวนั ที่ 23 พฤษภาคม  2506  จนถึงปจจุบนั   กรมพัฒนาทีด่ นิ มีผดู ำรงตำแหนงอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ   
จำนวน  12  ทาน   ดังนี้
1.   ดร.บรรเจิด    พลางกูร
2.   นายอนันต    โกเมศ
3.   นายสนาน    ริมวานิช
4.   นายสิทธิลาภ    วสุวัต
5.   นายณรงค    มีนะนันทน
6.   นายบุณยรักษ   สืบศิริ
7.   นายสมพงษ    ถีรวงศ
8.   นายสมพงษ    ปองเกษม
9.   นายสิมา    โมรากุล
10. นายอรรถ    สมราง
11. นายชัยวัฒน    สิทธิบุศย
              12. นายบัณฑิต    ตันศิริ
13. นายธวัชชัย    สำโรงวัฒนา

1. ดร.บรรเจิด   พลางกูร

2. นายอนันต   โกเมศ

6. นายบุณยรักษ   สืบศิริ

7. นายสมพงษ   ถีรวงศ 8. นายสมพงษ   ปองเกษม

11. นายชัยวัฒน   สิทธิบุศย

10

(23 พ.ค.  2506 – 30  ก.ย.  2523)
(1 ต.ค.  2523  -  30  ก.ย. 2528)
(1 ต.ค.  2528  -  28  ก.พ. 2532)
(1 มี.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2535 และ 1 ต.ค. 2536-30 ก.ย.2537)
(1 ต.ค. 2535 – 18 ก.ย. 2536)
(1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2538)
(1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2539 และ 1 ต.ค. 2540-30 ก.ย.2541)
(1 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2540)
(1 ต.ค. 2541 – 27 ต.ค. 2545)
(17 พ.ย. 2545 – 30 ก.ย. 2548)
(27 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2550)
(1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2552)
(1 ต.ค. 2552 ถึงปจจุบัน)

3. นายสนาน   ริมวานิช

12. นายบัณฑิต   ตันศิริ

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

4. นายสิทธิลาภ   วสุวัต

5. นายณรงค   มีนะนันทน

9. นายสิมา   โมรากุล

10. นายอรรถ   สมราง

13. นายธวัชชัย   สำโรงวัฒนา

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

1.    ศึกษา  สำรวจ  จำแนก  วิเคราะหและวิจยั และทีด่ นิ   ทำสำมะโนทีด่ นิ   ติดตามสถานการณสภาพการใชทด่ี นิ   
เพือ่ กำหนดนโยบายและวางแผนการใชทด่ี นิ และเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
2.    ใหบริการดานการวิเคราะห  ตรวจสอบและใหคำแนะนำเกีย่ วกับดิน  น้ำ  พืช  ปุย และอืน่ ๆ  ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทีด่ นิ
3.    ถายทอดผลการศึกษา  คนควา  วิจยั   และใหบริการดานการพัฒนาทีด่ นิ แกสว นราชทีเ่ กีย่ วของและเกษตรกร
4.    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด  ใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  หรือที่กระทรวงหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

ปรัชญาการดำเนินการ

ปรัชญาการดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน  คือ  “การพัฒนาที่ดินเปนการดูแลทรัพยากรดิน  เพื่อใหเปนรากฐาน
ของการพัฒนาการเกษตรกรแบบยัง่ ยืน”

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

กรมพัฒนาทีด่ นิ   ตองเปนหนวยงานหลักในการใหขอ มูลและบริการ  ดานการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

การแบ่งส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม
2545  แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  ออกเป็น
1.    สำนักงานเลขานุการกรม
2.    กองการเจ้าหน้าที่
3.    กองคลัง
4.    กองช่าง
5.    กองแผนงาน
6.    กองแผนที่
7.    ศูนย์สารสนเทศ
8.    สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1 (รับผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด  กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  
สระบุรี  สมุทรปราการ  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  และอ่างทอง)
9.    สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2 (รับผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด  จันทบุร  ี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง และสระแก้ว)
10. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด   ชัยภูมิ  
นครราชสีมา  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
11. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด นครพนม  
ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ)
12. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด   กาฬสินธุ์  
ขอนแก่น  มหาสารคาม  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  และอุดรธานี)
13. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด   เชียงใหม่  
แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  และลำพูน)
14. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด เชียงราย  
น่าน  พะเยา  และแพร่)
15. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด พิจิตร  
พิษณุโลก  เพชรบุรี  เลย  และอุตรดิตถ์)
16.     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร  
ตาก  นครสวรรค์  สุโขทัย  และอุทัยธานี)
17.                   สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10 (รับผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด กาญจนบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม)
18.                สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11 (รับผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด กระบี่  
ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  และสุราษฏร์ธานี)
19.     สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12 (รับผิดชอบพืน้ ทีจ่ งั หวัด ตรัง  นราธิวาส  
ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  และสตูล)
20.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน
21.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
22.  สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
และมีหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน  คือ
1.    สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
2.    สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
3.    สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน
12
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รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่10
(พ.ศ.2550-2554)
“พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชน
อยางยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง”
พันธกิจ
1)    สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2)    วิจัย พัฒนา ใหบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน พรอมทั้งกำหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให
บริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย
3)    พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดินและน้ำโดย
การอนุรักษดินและน้ำ การฟนฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ภายใตกระบวนการที่ชุมชน
มีสวนรวม
4)    พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุมเกษตรกร
ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนรากฐานการดำเนินชีวิต
อยางพอเพียง
5)    ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค
1)    เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่ดินควบคูกับ
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม  ใหเปนฐานการผลิตทางการเกษตรทีม่ น่ั คง
ปลอดภัย และยั่งยืน
2)   เพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อ
การพัฒนาทีด่ นิ อยางยัง่ ยืน ใหแกเจาหนาทีข่ องรัฐ หมอดินอาสา ยุวหมอดิน
เกษตรกร และชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย นำไปสูการพึ่งตนเอง
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดินป 2552
นโยบายฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
ประเด็นนโยบายการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
    
    

แผนงาน
เปาประสงค  

:  
:  

ตัวชี้วัด
    
   เชิงปริมาณ    :   
    
   เชิงคุณภาพ    :  
                                        

การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทรัพยากรที่ดินและน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอนุรักษและฟนฟู
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษและฟนฟู 10,000 ไร
พื้นที่เปาหมายที่ไดรับการปรับปรุง สามารถเพิ่มผลผลิตได
ไมนอยกวารอยละ 20

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
     
เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความอุดมสมบูรณ โดยดำเนิน
การสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการปรับปรุงฟนฟูนาราง เพื่อปลูกปาลมน้ำมัน 10,000 ไร  

ประเด็นนโยบายวางระบบการถือครองทีด่ นิ และการกำหนดแนวเขตการใชทด่ี นิ ใหทว่ั ถึง
และเปนธรรม
    
    

แผนงาน
เปาประสงค

:  
:  

    
    

ตัวชี้วัด
   เชิงปริมาณ :
   เชิงคุณภาพ     :

วางระบบการถือครองที่ดินและการกำหนดแนวเขตการใชที่ดิน
เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร

เขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช
เกษตรกรใชประโยชนที่ดินไดอยางถูกตองเหมาะสมไมนอยกวารอยละ 70

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
เรงรัดการจัดทำเขตการใชที่ดิน การใชที่ดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช  ประกอบดวย  วางแผน
การใชที่ดินระดับลุมน้ำสาขา มาตราสวน 1 : 25,000  จำนวน 45 ลุมน้ำสาขา  และการจัดทำเขตการใชที่ดินประจำตำบล
จำนวน 500 ตำบล  เพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่มีสวนรวมในการใชที่ดินและทำการสำรวจสภาพการใชที่ดิน การสำรวจดิน
และสนับสนุนชวยเหลือดานพัฒนาที่ดินใหกับประเทศเพื่อนบาน 3 โครงการ (กัมพูชา-พมา-ลาว)
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ประเด็นนโยบายการขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
    

    
    

แผนงาน     
เปาประสงค

:  
:  

ตัวชี้วัด
  เชิงปริมาณ    :   
   เชิงคุณภาพ   :   
   

พัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
พัฒนาแหลงน้ำในไรนา
จำนวนแหลงน้ำในไรนาที่ไดรับการพัฒนา 20,000 บอ
มีการใชประโยชนจากแหลงน้ำ ทำใหเกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรไดไมนอยกวารอยละ 20

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
         
เรงรัดการพัฒนาแหลงน้ำในไรนาเพื่อบรรเทาปญหาน้ำขาดแคลน โดยดำเนินการขุดสระน้ำในไรนา  
ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร  จำนวน 20,000 บอ  ซึ่งเกษตรกรรวมสบทบ 2,500 บาท/บอ ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ
16,200 บาท/บอ (รวมงบประมาณ 18,700 บาท/บอ) เปนการสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม  ใหเกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตและรายได  พึ่งตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายการปรับโครงสรางภาคเกษตร
          
      แผนงาน
      เปาประสงค
    
    
     

16

:   
:   

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
   เชิงปริมาณ    :   จำนวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาที่ดิน  650,000 ราย
   เชิงคุณภาพ   :   เกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิตไดไมนอยกวารอยละ 20
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
สรางความเขมแข็งของเกษตรกรและเครือขายงานพัฒนาที่ดิน  โดยดำเนินการ
-    คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปาหมายเกษตรกร 650,000 ราย รวมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ใน
รูปแบบของคลินิกดินเคลื่อนที่  ซึ่งใหบริการวิเคราะหดิน และคำแนะนำการใชปุย การจัดการดิน-น้ำ-พืช
รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายได
ของเกษตรกร
-    สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 124 โครงการ
-    การทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ เพือ่ พัฒนาศูนยศกึ ษาฯ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ  เปนแหลงทองเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ และแหลงใหความรูการพัฒนาทรัพยากรดินดานตางๆ ใหกับเกษตรกร นักเรียน และผูสนใจ
ทั่วไป มีเปาหมายผูเยี่ยมชม 230,000 ราย  
- ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 800 แหง  เพื่อเปนศูนยเรียนรูใน
การพัฒนาที่ดินใหเกษตรกรไดเขาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ประเด็นนโยบายการสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
    
    

แผนงาน
เปาประสงค

:   
:   

    

ตัวชี้วัด
   เชิงปริมาณ    :   

    

   เชิงคุณภาพ    :   

เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร
ทรัพยากรที่ดินและน้ำไดรับการพัฒนาใหมีความอุดมสมบูรณ  เพิ่มผลผลิตและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษและฟนฟู 18.15 ลานไร  แหลงน้ำไดรับ
การพัฒนา  232 แหง
พื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา สามารถเพิ่มผลผลิตไดไมนอยกวารอยละ 20

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
     

เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ  โดยดำเนินการ

-    ปรับปรุงคุณภาพดิน  จำนวน 125,800 ไร  ไดแก ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรีย้ วภาคกลาง  ปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ กรด  
ปรับปรุง   พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วดินเค็มภาคใต  และปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-    พัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน จำนวน 77,000 ราย  เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให
เขาถึงเกษตรกรในระดับตำบล/ หมูบาน และโรงเรียน
- ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ   โดยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศดานทรัพยากรที่ดิน
และการจัดทำฐานขอมูล และบริการแผนที่ออรโธสีฯ มาตราสวน 1:4,000  
-    การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  จำนวน 156 โครงการ  
-    สินคาขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห  โดยการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อปรับปรุงพื้นที่นาในพื้น
ที่ทุงกุลารองไห เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห จำนวน 30,000 ไร  
-   ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน จำนวน 933,700 ไร  โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและ
น้ำบนพื้นที่ลุม – ดอน – สูง  การรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ  ฟนฟูพื้นที่ลุม
น้ำแมตาว และพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ   
-   การพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 4,000 ไร  โดยการอนุรักษดินและน้ำเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ปรับปรุงพื้นที่นารางและการเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่นาดินเปรี้ยว  
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

-   สงเสริมการใชสารอินทรียท ดแทนสารเคมีทางการเกษตร /
เกษตรอินทรีย   โดยการจัดกลุม เกษตรกรเครือขายผูใชสารอินทรียในการเกษตร
จำนวน 17,000 กลุม  สนับสนุนสงเสริมใหมีการใชสารเคมีทางการเกษตร
ลดลง หรือทำเกษตรอินทรียตามความตองการของกลุม ครอบคลุมพื้นที่ 17
ลานไร   อีกทั้ง อบรมวิทยากร เกษตรกรแกนหลัก / แกนรอง / หมอดินอาสา /
ผูบ ริหาร  โรงงานผลิตปุย อินทรีย   จัดตัง้ เกษตรอินทรียใ นโรงเรียนและยุวหมอดิน
รณรงคงดเผาตอซังพืชทุกจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ปจจัยการผลิต
-   พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ  จำนวน 232
แหง โดยการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบสง
น้ำในไรนา
-   การปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติในการเกษตรจำนวน
53,800 ไร  โดยแบงการดำเนินการออกเปน  2 สวน  คือ  การอนุรกั ษดนิ และน้ำ
เพือ่ ปองกันและบรรเทาอุทกภัย      และการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน
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รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจายประจำป 2552

งบประมาณจำแนกตามหมวดงบประมาณ :งบประมาณทั้งสิ้น  

4,552.7935

ลานบาท มีดังนี้

-  งบบุคลากร     
    812.2198   ลานบาท
   -  งบดำเนินงาน
1,194.8763 ลานบาท
   -  งบลงทุน
2,520.8556   ลานบาท
   -  งบอุดหนุน                  1.0680   ลานบาท
   -  งบรายจายอื่น
      23.7738   ลานบาท

งบประมาณแยกตามแผนงาน
งบประมาณทั้งสิ้น  4,552.7935  ลานบาท จำแนกออกเปน 5 แผนงาน  ดังนี้
   -  แผนงานการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต     งบประมาณ   108.4210  ลานบาท
   -  แผนงานวางระบบถือครองและกำหนดแนวเขตการใชที่ดิน

งบประมาณ   234.2338 ลานบาท

   -  แผนงานพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

งบประมาณ   324.0000 ลานบาท

   -  แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร

งบประมาณ   350.0771 ลานบาท

   -  แผนงานสรางสมดุลของการใชประโยชน และการอนุรักษทรัพยากร
   ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
งบประมาณ 3,536.0610 ลานบาท
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สวนที่1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

อัตราขาราชการ ป 2552
(อัตราการถือครองจริง
ณ 30 กันยายน 2552)

ประเภท
ตำแหนง

ระดับ

                             ปฏิบัติงาน
ทั่วไป                     ชำนาญงาน
                อาวุโส
        ทักษะพิเศษ

ต่ำกวา
ปริญญาตรี

   53
              185
   30

ปริญญาตรี

  19
             180
  24

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

                                                    72
           14
                        379
                                       54

  
               ปฏิบัติงาน
วิชาการ             ชำนาญการ
                ชำนาญการพิเศษ            
                เชี่ยวชาญ
             
                ทรงคุณวุฒิ

116
290
122
    1

อำนวยการ            ตน
                สูง

                             

    2
    4

    4                                                6
  11                                              15

บริหาร                 ตน
                สูง

                 
                 

    3
    1

                                                      3
                                                      1

                รวม              

268

              758

     
       
       
          

123
142
121
    4

             423

       
    

2
           241
4                      436
5                      248
1                          6

           12                   1,461

อัตราขาราชการ ป 2552

(อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2552)
ต่ำกวา
ปริญญาตรี

  

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ลูกจางประจำ      

    1,210                   20

พนักงานราชการ      

       110                  898                   3

  
  ลูกจางชั่วคราว
           

20

รวม

1,320     

    918

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ปริญญาเอก

รวม

                                                      1,230

     3

                            1,012

                            2,242

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำป 2552
กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณป 2552 เปนเงิน 4,552.79 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 257.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.99 (ป 2551
ไดรับงบประมาณ 4,295.49 ลานบาท)
ในป 2552 กรมพัฒนาทีด่ นิ มีเปาหมายเพือ่ ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรทีด่ นิ
ในพืน้ ที่ 18.16 ลานไร เกษตรกรไดรบั ประโยชน 1.5 ลานราย โดยมุง พัฒนาทรัพยากร
ทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเชน สงเสริมการใชสารอินทรียล ดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใชปุยเคมี
และสารเคมี มาเปนการพึ่งพาตนเองในการผลิตปุยอินทรียและสารอินทรียใชเอง
อีกทั้งยังไดฟนฟูทรัพยากรดินดวยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ปลูกหญาแฝก
พัฒนาการเกษตรอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และปรับปรุงคุณภาพดิน เปนตน ตลอดจน
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน จัดทำศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพื่อใหเกษตรกรเขาถึง
งานบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง ทำใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี ลดคาใชจาย เพิ่ม
ผลผลิต และมีรายไดเพิ่มขึ้น ประกอบดวย 5 แผนงาน (2 โครงการ 3 -ผลผลิต) 19
กิจกรรมหลัก ดังนี้

แผนงาน : แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการที่ 1 : โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต

กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมาย 10,000 ไร ดำเนินการได 10,524 ไร โดยการปรับปรุงฟนฟูนาราง
จัดระบบอนุรักษดิน และน้ำ ขุดคูยกรอง เพื่อปลูกปาลมน้ำมันเปนการสงเสริมอาชีพ
ใหเกษตรกรในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) ใหสามารถ
กลับมาใชประโยชนในการปลูกพืชเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใชที่ดิน
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใชที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กำหนดเขตการใชที่ดิน จัดทำเขตการใชที่ดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ไดแก ขาว ออย มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน และยางพารา วางแผนการใชทด่ี นิ ระดับลุม น้ำ
สาขา มาตราสวน 1 : 25,000 จำนวน 45 ลุม น้ำสาขา และจัดทำเขตการใชทด่ี นิ ระดับตำบล 500 ตำบล เพือ่ เปนแนวทาง
ใหกบั ผูท ม่ี สี ว นรวมในการใชทด่ี นิ และทำการสำรวจสภาพการใชทด่ี นิ การสำรวจดิน และสนับสนุนชวยเหลือดานพัฒนา
ที่ดินใหกับประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา-พมา-ลาว) ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

แผนงาน : พัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
โครงการที่ 1 : โครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : การกอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทานเปาหมาย 20,000 บอ ดำเนินการ
ได 20,447 บอ โดยการกอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ำไวใชในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ำและความตองการน้ำเพือ่ การเกษตรของเกษตรกร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่สงน้ำไปไมถึง โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการออกคาใชจาย 2,500 บาท/บอ
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 16,200 บาท/บอ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดรบั งบประมาณรายจายเพิม่ เติม จำนวน 66.4 ลานบาท ในยุทธศาสตรการฟน ฟูและ
สรางความเชือ่ มัน่ เพือ่ แกไขปญหาวิกฤตดานเศรษฐกิจ และสังคมในระยะเรงดวน แผนงานฟน ฟูและเสริมสรางความเชือ่
มั่นดานเศรษฐกิจ โครงการจัดทำและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร รายการขุดสระน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน
ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 4,000 บอ ในพื้นที่
39 จังหวัด ดำเนินการได 4,520 บอ
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แผนงาน : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ : เปาหมาย 650,000 ราย ดำเนินการได 654,081 ราย
โดยรวมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ดานคลินิกดินเคลื่อนที่ในการใหบริการวิเคราะหดิน และใหคำแนะนำการจัด
การดิน-น้ำ-พืช รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตและ
รายไดของเกษตรกร
กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : เปาหมาย 61,500 ไร
ดำเนินการได 84,078 ไร โดยการสาธิตสงเสริมการอนุรักษดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน รักษาคุณภาพดินและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้กรมฯ ยังเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลักที่ 3 : การทองเที่ยวเชิงเกษตร / อนุรักษ : เปาหมายผูเขาเยี่ยมชม 230,000 ราย
มีผูเขาชมศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนยศึกษาปลูกปาชัยพัฒนา แมฟาหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 264536 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 : ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : เปาหมาย 800 แหง
ดำเนินการได 800 แหง โดยการจัดทำเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของหมอ
ดินอาสาอำเภอละ 1 แหง เพื่อเปนจุดศึกษาดูงานดานการพัฒนาที่ดินและเปนศูนยเครือขายดานการพัฒนาที่ดิน
ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกำหนดใหมีจุดเรียนรูตาง ๆ เชน
จุดเรียนรูการทำปุยหมัก การไถกลบตอซัง การปรับปรุงแปลงนา การปรับปรุงบำรุงดินดวยพืชปุยสด เปนตน
กิจกรรมหลักที่ 5 : การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม : เปาหมาย 5,970 ราย ดำเนินการได
5,980 ราย โดยการปรับปรุงพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา และฝกอบรมใหแกเกษตรกร
และผูส นใจทัว่ ไปทีต่ อ งการเรียนรูใ นหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปรับปรุงฟน ฟูทรัพยากรดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิต พรอมทัง้
จัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร
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แผนงาน : สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลผลิตหลักที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำไดรับการอนุรักษและฟนฟู
กิจกรรมหลักที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน : เปาหมาย 125,800 ไร ดำเนินการได
127,401 ไร ในพื้นที่ที่มีปญหาทางกายภาพ โดยสงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว สงเสริมการ
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต และสงเสริมการพัฒนา
พื้นที่ดินเค็ม
กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน : เปาหมาย 77,000 ราย
ดำเนินการได 77,720 ราย โดยการฝกอบรมถายทอดความรูใหกับหมอดินอาสาใหมีความรู
ความเขาใจ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรดินอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อ
เปนกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินใหเขาถึงเกษตรกรในระดับตำบล/หมูบาน และโรงเรียน
กิจกรรมหลักที่ 3 : ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ : โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรที่ดิน และการจัดทำฐานขอมูลและบริการแผนที่ออรโธสีเชิงเลข
มาตราสวน 1:4,000 ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมหลักที่ 4 : การวิจยั พัฒนาทีด่ นิ และเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต :
โครงการวิจัยทั้งหมดที่ไดดำเนินการ จำนวน 156 โครงการ ประกอบดวย โครงการวิจัยการจัดการ
ดินที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดการดินที่มีปญหา ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม และการวิจัย
ดานการอนุรักษดินและน้ำ และการใชประโยชนหญาแฝก
โครงการวิจัยเกษตรอินทรีย/
เกษตรลดใชสารเคมี โครงการวิจยั ทางดานเศรษฐกิจสังคมและประเมินผล โครงการวิจยั ทางดาน
วิทยาศาสตรและสิง่ แวดลอม โครงการวิจยั ทางดานภาวะโลกรอนทางดานการเกษตร และโครงการ
ทีใ่ ชวธิ ที างเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและทีด่ นิ ขณะนีด้ ำเนิน
การเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิม่ ผลผลิตขาวหอมมะลิเพือ่ การสงออกในทุง กุลารองไห :
เปาหมาย 30,000 ไร จัดซื้อจัดจางได 30,486 ไร ดำเนินการเรียบรอยแลว 12,967 ไร ที่เหลือ
อยูระหวางดำเนินการ โดยการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ำ การปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก และเพื่อบรรเทาสภาวะ
น้ำทวม โดยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดความเสียหายที่เกิดกับตนขาวและในภาวะฝนทิ้ง
ชวงสามารถนำน้ำที่อยูในคลองระบายน้ำทิ้งมาใชได นอกจากนี้ยังชวยลดการแพรกระจายของ
พื้นที่ดินเค็มอีกดวย
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กิจกรรมหลักที่ 6 : ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน : เปาหมาย 933,700 ไร
ดำเนินการได 1,050,736 ไร โดยการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่ที่มี
ปญหาการชะลางพังทลายของดินทั่วประเทศ และจัดระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่ลุม – ดอน ชุมชนบนพื้นที่สูง
และเกษตรที่สูงซึ่งเปนการดำเนินงานในเขตพัฒนาที่ดิน การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ รวมทั้งฟนฟูพื้นที่
ลุมน้ำแมตาว
กิจกรรมหลักที่ 7 : พัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา : เปาหมาย 4,000 ไร ดำเนินการได 4,418
ไร โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำใน
พื้นที่นารางเพื่อการเกษตร และการเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่นาดินเปรี้ยว
ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา
พัทลุง และนครศรีธรรมราช
กิจกรรมหลักที่ 8 : สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย :
เปาหมาย 17 ลานไร ดำเนินการได 17.18 ลานไร โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลด
ใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดการใช
สารเคมี โดยการอบรม สาธิตวิธีการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตรรวมทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ (สารเรง พด./พืชปุยสด/หญาแฝก) ใหกับเกษตรกร ที่เขารวมโครงการ ดำเนินการได
จำนวน 870,055 ราย เนื้อที่ 17.18 ลานไร
- จัดตั้งกลุมเกษตรกรเครือขายผูใชสารอินทรียในการเกษตร ดำเนินการได 17,441
กลุม ซึง่ สนับสนุนสงเสริมใหมกี ารใชสารเคมีทางการเกษตรลดลง หรือทำเกษตรอินทรียต ามความตองการของกลุม
- โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียน โดยดำเนินการสงเสริม สาธิตและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุยอินทรีย สารชีวภาพ ใหกับครูและนักเรียน ในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร
และโรงเรียนที่มีความพรอม จำนวน 336 โรงเรียน
- รณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช ดำเนินการได จำนวน 375 แปลง ในพื้นที่
72 จังหวัด โดยรณรงคใหเกษตรกรรูโทษของการเผาฟางและตอซัง และเห็นประโยชนของการไถกลบตอซัง
สรางดินยั่งยืน ฟนสิ่งแวดลอม
กิจกรรมหลักที่ 9 : พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ : เปาหมาย 232 แหง จัดซื้อ
จัดจางได 276 แหง ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 222 แหง ที่เหลืออยูระหวางดำเนินการ โดยการพัฒนา
แหลงน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบสงน้ำในไรนา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชทางการเกษตร และ
มีน้ำใชในชวงฝนทิ้งชวง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษน้ำและรักษาความ
ชุมชื้นในดิน
กิจกรรมหลักที่ 10 : การอนุรักษดินและน้ำเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย : เปาหมาย
13,800 ไร ดำเนินการได 13,820 ไร โดยดำเนินการจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงตอดินถลมในพื้น
ที่เกษตรที่มีความวิกฤตตอการสูญเสียหนาดิน ปลูกไมยืนตนพรอมระบบอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่เกษตรทิ้งราง
ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ และเพชรบูรณ
กิจกรรมหลักที่ 11 : การปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน : เปาหมาย 40,000 ไร ดำเนินการ
ได 41,896 ไร โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว และรณรงคไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน
กลุมติดตามและประเมินผล/กองแผนงาน/16 ตุลาคม 2552
26
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการปฏิบัติราชการใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
มีความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจการอำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โดยการกำหนดมาตรการกำกับ
การปฎิบัติราชการ และกำหนดวิธีการจัดทำความความตกลงเปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยผูประเมินอิสระ และใหสวนราชการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งใน
การใหเงินรางวัลประจำปแกสวนราชการ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดจดั ทำรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2552
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52) สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
และสำนักงาน ก.พ.ร. ดังรายละเอียดตามตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( ) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

หนวยวัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ำหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : รอยละ 45 )
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคการเกษตร
(ลานลานบาท)

ลาน
ลานบาท

6

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2
รายไดเงินสดทางการ
เกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยตอครัวเรือน

บาท/
ครัวเรือน/ปี

4

ระดับ

3

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3
ความสำเร็จในการสราง
ระบบประกันภัยทาง
การเกษตร

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

125,000 128,000 131,000 134,000 137,000

1

2

3

4

5

1.03

4.70

0.2968

132,184

3

0.1427

3

3

0.0947
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( ) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

หนวยวัด

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับ
ความสำเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ำหนักในการ
ดำเนินการตามแผน
ระดับ
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกันระหวางกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ำหนัก

น้ำหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

3

4

5

5

5

0.1053

5

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวน
เกษตรกรที่ไดรับสิทธิให แสนราย
เขาทำประโยชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

4

0.970 0.985 1.000 1.015 1.030

NA

1

0.0421

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ชลประทาน

ลานไร

3

0.146 0.147 0.148 0.14

0.15

NA

1

0.0316

ตัวชี้วัดที่ 2.3 พื้นที่เกษต
รกรรมที่ไดรับการจัดการ ลานไร
และฟนฟูทรัพยากรดิน

3

16.85 16.93 17.00 17.08 17.15

17.18

5

0.1579

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับ
การอนุรักษดินและน้ำ
เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน

ลานไร

5

0.83

1.05

5

0.2632

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวน
ที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ำใน
ไรนานอกเขต
ชลประทาน

บอ

5

20,447

5

0.2632

28
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18,000 18,000 19,000 19,500 20,000
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( ) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับ
ความสำเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ำหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณ
รายจาย)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ำหนัก

หนวยวัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5

0.2632

5

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ำหนัก : รอยละ 15 )
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ
ของระดับความพึงพอใจ รอยละ
ของผูรับบริการ

5

65

70

75

80

85

NA

1

0.0526

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความ
สำเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดง
ระดับ
ความคิดเห็นและรวมติด
ตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ

4

1

2

3

4

5

5

5

0.2105

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5

0.1579

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5

0.1579

80

89.96

5

0.2105

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จในการเปด
เผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : รอยละ 20 )
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละ
ของอัตราการเบิกจาย
เงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

รอยละ

4

68

71

74

77
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( ) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ำหนัก

หนวยวัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5

0.2105

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ
ความสำเร็จของการ
จัดทำตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5

0.2105

4

1

2

3

4

5

2.206

2.206

0.0929

4

1

2

3

4

5

4.36

4.36

0.1836

3

4

5

4.92

4.92

1.0358

คาคะแนนทีไ่ ด

4.1834

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ระดับ
ดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ
ความสำเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ำหนักในการ
รักษามาตรฐาน ระยะ
เวลาการใหบริการ

ระดับ

5

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ำหนัก : รอยละ 20 )
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA)

ระดับ

20

น้ำหนักรวม

95

1

2

รายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552
ผูรายงาน
1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ
ตำแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. นางอารยา กำปนทอง
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ
3. น.ส.เบญจพร บุรมยชัย
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
4. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หนวยงาน : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท 0-2562-5110 ตอ 1335 , 0-2579-7740
E-mail : adg_1@ldd.go.th , adg_ldd@yahoo.com
30
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สวนที่ 3
รายงานการเงิน
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
สินคาและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สิทธิทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมายเหตุ

2552

(หนวย : บาท)
2551

2
3
4

60,616,395.11
22,469,781.59
3,033,620.40
19,610,776.21
105,730,573.31

60,666,380.41
23,634,164.70
6,345,170.71
12,563,240.65
103,208,956.47

5
6
7
8

3,332,790.73
838,802,835.35
111,236,377.43
65,631,632.99
1,019,003,636.50
1,124,734,209.81

3,601,780.60
830,092,426.94
104,334,465.65
83,133,404.16
1,021,162,077.35
1,124,371,033.82

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพั
สวนที่ 3 รายงานการเงิ
ฒนาที่ดนิ

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หมายเหตุ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดแผนดินรอนำสงคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ

ทุน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

2552

(หนวย : บาท)
2551

9
10

42,428,455.72
11,760,749.40

11
12

14,276,189.23
28,185,449.49
96,650,843.84

61,096,242.37
20,672,798.19
218,298.33
18,661,509.56
24,168,166.80
124,817,015.25

13

5,160,816.07
5,840,000.00
11,000,816.07
107,651,659.91
1,017,082,549.90

1,966,514.93
5,900,000.00
7,866,514.93
132,683,530.18
991,687,503.64

14
14

749,460,744.46
267,621,805.44
1,017,082,549.90

749,419,518.46
242,267,985.18
991,687,503.64

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
งบรายไดและคาใชจาย
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
รวมคาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2552

(หนวย : บาท)
2551

15

5,404,731,378.54
5,404,731,378.54

5,138,256,400.50
5,138,256,400.50

16
17
18

522,920.50
4,698,189.69
836,253,949.62
841,475,059.81
6,246,206,438.35

621,680.00
4,907,588.74
172,529,865.07
178,059,133.81
5,316,315,534.31

19
20
21
22
23
24
25
26
27

1,286,867,316.99
393,765,886.38
81,562,243.55
269,944,871.76
2,033,595,916.44
47,627,397.93
144,148,102.39
3,429,006.85
1,963,565,452.81
6,224,506,195.10
21,700,243.25

1,236,637,644.73
317,779,933.41
69,306,809.62
294,496,162.98
2,130,403,575.07
47,769,015.44
116,417,940.52
661,606.25
997,211,006.35
5,210,683,694.37
105,631,839.94

28

(9,160.02)
(9,160.02)
21,691,083.23

(22,556,960.85)
(22,556,960.85)
83,074,879.09

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
งบรายไดและคาใชจาย
สำหรับป สิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1

หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตามหลักเกณฑคงคาง ซึง่ เปนไปตามขอกำหนดในหลักการ
และนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549
กับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ
1.2

หนวยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
ระดับกรม ไดแก กรมพัฒนาที่ดินภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.3

ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ซึ่งเปนของรัฐบาลในภาพรวมแตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและ
บริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายใตอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย
หนี้สินรายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการดำเนินงาน
ของหนวยงานเอง ไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่ในสวนหนวยงานในสวนกลาง
และหนวยงานภูมิภาคภายใตสังกัด
1.4

การรับรูรายได
- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคำขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง
- รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได
- รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน
รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจา ย
จากกิจกรรมปกติของหนวยงานในงบรายไดและคาใชจาย

1.5

วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
1.6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน เปนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความดูแลของกรมธนารักษ
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารที่หนวยงานไมมีกรรมสิทธิ์แตได
ครอบครองและนำมาใชประโยชนในการดำเนินงาน
- อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนำมาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป

1.7

สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม

1.8

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนโดยวิธีเสน
ตรง ตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง 15 - 40 ป
อุปกรณ
5 - 12 ป
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5
ป
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สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพั
สวนที่ 3 รายงานการเงิ
ฒนาที่ดนิ

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

2552

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ

เงินทดรองราชการ (มีรายละเอียดแนบทาย)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ในงบประมาณ
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นอกงบประมาณ
เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่น ๆ - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่น ๆ - ออมทรัพย
เงินฝากคลัง
เงินฝากคลังของสวนกลาง
เงินฝากคลังของสวนภูมิภาค
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจายลวงหนา (ของสวนกลาง)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

5,614.10
5,614.10
5,840,000.00
5,840,000.00

5,900,000.00
5,900,000.00

6,259,785.39
811,523.45
15,737,845.33
2,932,641.70
25,741,795.87

10,251,604.33
979,549.50
18,896,231.76
202,944.27
30,330,329.86

2,532,886.67
26,496,098.47
29,028,985.14
60,616,395.11

2,072,580.70
22,363,469.85
24,436,050.55
60,666,380.41

22,335,131.59
134,650.00

21,957,863.70
189,201.00
1,487,100.00
23,634,164.70

22,469,781.59

หมายเหตุที่ 4 รายไดคางรับ

รายไดคางรับ-ภาครัฐ
คางรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมรายไดคางรับ

(หนวย : บาท)
2551

3,033,620.40
3,033,620.40

61,299.78
6,283,870.93
6,345,170.71

หมายเหตุที่ 5 เงินขาดบัญชี

ของสวนกลาง
3,332,790.73
3,332,790.73
ของสวนภูมิภาค (สพด.กาญจนบุรี)
268,989.87
รวมเงินขาดบัญชี
3,332,790.73
3,601,780.60
เงินขาดบัญชีของหนวยงานสวนกลาง ตั้งแตปงบประมาณ 2542 ขณะนี้อยูในระหวางดำเนินการ
เรียกเงินชดใชจากผูรับผิดชอบ
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
2552

หมายเหตุท่ี 6 ทีด่ นิ อาคาร สิง่ ปลูกสราง และอุปกรณ (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมพัฒนาที่ดิน มีเนื้อที่ 7,917 ไร 3 งาน 94.03
อาคารและสิ่งปลูกสราง
691,943,919.64
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
297,853,745.27
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)
394,090,174.37
อุปกรณ
944,372,582.69
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
509,317,362.08
อุปกรณ (สุทธิ)
435,055,220.61
งานระหวางกอสราง
9,657,440.37
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
838,802,835.35

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 9 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้การคา-หนวยงานภาครัฐ
เจาหนี้การคา-หนวยงานภายนอก
เจาหนี้การคา Inf-บุคคลภายนอก
เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ
เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 10 คาใชจายคางจาย

คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสำคัญคางจาย

38

(หนวย : บาท)
2551

ตารางวา
677,565,638.39
270,620,082.58
406,945,555.81
834,892,451.36
417,901,936.23
416,990,515.13
6,156,356.00
830,092,426.94

125,930,330.35
14,693,952.92
111,236,377.43

121,090,398.95
16,755,933.30
104,334,465.65

118,766,524.62
53,134,891.63
65,631,632.99

113,123,184.62
29,989,780.46
83,133,404.16

42,000.00
25,298,262.78

111,984.40
44,369,668.63
15,080,182.59
1,534,406.75

1,645,214.85
15,442,978.09
42,428,455.72
412,469.52
7,985,301.51

61,096,242.37
82,284.83
15,585,774.40

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพั
สวนที่ 3 รายงานการเงิ
ฒนาที่ดนิ

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

ภาษีหักณที่จายรอดนำสง-ภงด.นิติบุคคลบุคคลภายนอก
คาใชจายคางจายอื่นบุคคลภายนอก
รวมคาใชจายคางจาย

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น
พักบัญชีเงินรับฝากสวนราชการ
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุที่ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันผลงาน
เงินประกันสัญญา
เบิกเกินสงคืน รอนำสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2552

(หนวย : บาท)
2551

2552

(หนวย : บาท)
2551

8,294.37
3,354,684.00
11,760,749.40

5,004,738.96
20,672,798.19

14,537,417.71
(261,228.48)
14,276,189.23

18,661,509.56

146,700.00
28,035,272.49
1,477.00
2,000.00
28,185,449.49

1,487,100.00
22,681,066.80

6,950.77

6,950.77
1,607.12
17,340.00
490.90
3,215.00
5,972.28
202,681.36
322,383.20
46,582.60
158,245.98

18,661,509.56

24,168,166.80

หมายเหตุที่ 13 รายไดรอการรับรูระยะยาว

รายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง
โครงการ ACIAR
โครงการ CIAT
โครงการ FAO
โครงการ ICL
โครงการ MRCS
โครงการ UNCCD/NAP
โครงการ UNCCD/NR2
โครงการแมโขง
โครงการวิจัยดินเค็มกากสา
โครงการกำหนดเขตฯ 4 แหง
โครงการกำหนดเขตฯ 3 แหง
ครงการคนควายางพารา
โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)
รวมรายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง
รายไดจากการรับรูระยะยาวของสวนภูมิภาค

997.28
55,573.88
322,383.20
114,481.60
93,831.99
2,942,341.70
1,540,894.20
5,077,454.62
83,361.45

202,944.27
914,740.00
1,883,153.48
83,361.45
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
2552

รวมรายไดรอการรับรูระยะยาว

(หนวย : บาท)
2551

5,160,816.07

1,966,514.93

749,460,744.46

749,419,518.46

89,895,759.72
332,233,884.60
422,129,644.32
21,691,083.23
443,820,727.55
(176,198,922.11)
267,621,805.44

77,432,062.31
249,159,005.51
326,591,067.82
83,074,879.09
409,665,946.91
(167,397,961.73)
242,267,985.18

786,057,564.82
1,234,343,431.60
2,745,787,730.20
695,655.00
23,433,840.97
632,651,087.33
2,893.10
5,422,972,203.02
18,240,824.48
5,404,731,378.54

736,838,254.47
1,185,805,974.23
2,523,021,054.38
663,075.00
149,326,632.23
652,826,851.45
23,801,724.04
5,272,283,565.80
134,027,165.30
5,138,256,400.50

หมายเหตุที่ 14 สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน
3105010101

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด
รายไดสูงกวาคาใชจาย
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ
รายไดสูงกวาคาใชจายปจจุบัน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด
รวมรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

หมายเหตุที่ 15

รายไดจากงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รายไดอื่น

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
รวมรายไดจากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดคาธรรมเนียม-และการใหบริการ
แกหนวยงานของรัฐบาล
รายไดคาธรรมเนียม-และการใหบริการ
แกบุคคลทั่วไป
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32,750.00
102,971.00

30,780.00

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพั
สวนที่ 3 รายงานการเงิ
ฒนาที่ดนิ

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

รายไดเงินนอกงบประมาณ
(คาธรรมเนียมการสอบแขงขัน)
รายไดคาเชาอื่น-เอกชน
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

หมายเหตุที่ 17 รายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค

โครงการFAO
โครงการ UNCCD/NR2
โครงการ UNCCD/NAP
โครงการวิจัยดินเค็มกากสา
กำหนดเขตฯ 3 แหง
กำหนดเขตฯ 4 แหง
กำหนดเขตฯ 17 แหง
โครงการคนควายางพารา
โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)
รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค

หมายเหตุที่ 18 รายไดอื่น

ดอกเบี้ยเงินฝาก - Rel
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงิน
นอกงบประมาณ
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงิน
นอกงบประมาณ
รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
รายไดระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ
รายไดระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน
รับสินทรัพยไมมีคาใชจายRel(จากการบริจาคสินทรัพย)
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

2552

(หนวย : บาท)
2551

2552

(หนวย : บาท)
2551

395,674.50
24,275.00
522,920.50
307,872.77
147,107.48
4,975.00
68,101.00
256,168.01
158,245.98
3,299,397.65
456,321.80
4,698,189.69

558,150.00
621,680.00

52,217.60
362,794.50
441,754.02
253,766.89
3,797,055.73
4,907,588.74

3,463.92

204.92

43,857,502.20

46,315,342.64

49,083,925.16
60,000.00
740,081,798.90

818,000.00
41,891,682.57
40,000.00
31,525,057.00

2,997,293.20
169,966.24
836,253,949.62

51,917,081.94
22,496.00
172,529,865.07
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หมายเหตุที่ 19 คาใชจายดานบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจำตำแหนง
คาจาง
เงินรางวัลประจำป
คารักษาพยาบาล
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวมคาใชจายบุคลากร

หมายเหตุที่ 20 คาบำเหน็จบำนาญ

บำนาญปกติ
บำนาญพิเศษ
เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ
เงินบำเหน็จ
เงินบำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
เงินชวยพิเศษกรณีผูรับบำนาญตาย
ชดเชยกรณีเลิกจาง
บำเหน็จบำนาญอื่น
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือบุตร

คารักษาพยาบาลคนไขนอก รพ.รัฐ ผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ
คารักษาพยาบาลคนไขใน รพ.รัฐ ผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ
คารักษาพยาบาลคนไขนอก รพ.เอกชน ผูร บั เบีย้ หวัดบำนาญ

คารักษาพยาบาลคนไขใน รพ.เอกชน
ผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ
รวมคาบำเหน็จบำนาญ

หมายเหตุที่ 21 คาใชจายในการฝกอบรม

คาใชจายอบรมในประเทศ
คาใชจายอบรมตางประเทศ
คาใชจายอบรมบุคคลภายนอก
รวมคาใชจายในการฝกอบรม
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2552

(หนวย : บาท)
2551

432,270,234.77
1,440,396.00
571,426,618.87
12,182,540.64
78,614,026.58
190,933,500.13
1,286,867,316.99

427,870,037.09
911,808.00
565,786,103.19
15,756,351.18
71,732,887.26
154,580,458.01
1,236,637,644.73

213,613,366.39
133,984.80
3,494,495.33
22,572,690.20
25,143,542.00
7,652,235.40
53,631,665.95
830,305.86
9,214,420.00

198,244,568.63
137,729.82
3,560,131.08
23,075,475.68
3,461,528.60
7,763,956.51
11,709,402.55
351,783.72

761,417.00
11,950.00
44,743,693.49
11,258,299.46
420,000.00

23,337,365.00
428,890.50
1,600.00
34,569,422.07
10,548,550.00
182,500.00

283,820.50
393,765,886.38

407,029.25
317,779,933.41

39,203,442.89
1,020,939.00
41,337,861.66
81,562,243.55

42,938,435.30
3,380,524.35
22,987,849.97
69,306,809.62

สวนที่2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพั
สวนที่ 3 รายงานการเงิ
ฒนาที่ดนิ

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
2552

หมายเหตุที่ 22 คาใชจายในการเดินทาง

คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ
คาที่พักในประเทศ
คาใชจายเดินทางอื่นในประเทศ
คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ
คาที่พักตางประเทศ
คาใชจายเดินทางอื่นตางประเทศ
รวมคาใชจายในการเดินทาง

หมายเหตุที่ 23 คาวัสดุและคาใชสอย

คาวัสดุ
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาแกสและน้ำมันเชื้อเพลิง
คาจางเหมาบริการ
คาใชจายอื่น
รวมคาวัสดุและคาใชสอย

หมายเหตุที่ 24 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาน้ำประปา
คาสาธารณูปโภคอื่น
รวมคาสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 25 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

หมายเหตุที่ 26 คาใชจายเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องคกรระหวางประเทศ

คาใชจายชวยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
รวมคาใชจายเงินอุดหนุน

2552
67,877,694.75
96,080,416.90
92,597,504.36
2,502,845.00
2,540,921.55
8,345,489.20
269,944,871.76

(หนวย : บาท)
2551
(หนวย : บาท)
2551
66,194,287.39

83,692,227.60
133,839,277.53
1,503,196.00
2,180,585.77
7,086,588.69
294,496,162.98

754,470,277.71
38,801,951.27
37,329,495.99
1,105,241,820.19
97,752,371.28
2,033,595,916.44

717,759,613.78
42,275,799.20
40,808,321.00
1,267,943,121.52
61,616,719.57
2,130,403,575.07

23,224,272.34
2,906,612.56
21,496,513.03
47,627,397.93

22,358,155.13
2,801,815.13
22,609,045.18
47,769,015.44

26,902,928.88
92,550,848.83
1,549,213.51
23,145,111.17
144,148,102.39

15,547,704.74
80,015,884.53
1,680,246.45
19,174,104.80
116,417,940.52

647,006.85
2,782,000.00
3,429,006.85

661,606.25
661,606.25
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
2552

หมายเหตุที่ 27 คาใชจายอื่น

คาใชจายระหวางหนวยงานใหบก.-เงินนอกงบประมาณ

คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
คาใชจายระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ
คาใชจายระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน
บัญชีโอนสินทรัพยใหหนวยงานของรัฐ
คาใชจายอื่น
ปรับหมวดรายจาย
รวมคาใชจายอื่น

49,083,925.16
43,857,502.20
60,000.00
740,081,798.90
1,130,482,226.55
1,963,565,452.81

หมายเหตุที่ 28 ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
จำหนายอาคารเพื่อประโยชนอื่น
จำหนายครุภัณฑสำนักงาน
จำหนายครุภัณฑไฟฟา
จำหนายคอมพิวเตอร

คาจำหนาย-อาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุรายละเอียด

คาจำหนาย-ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด
รวมขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย

1.00
180.18
8,976.84
2.00
9,160.02

(หนวย : บาท)
2551

42,159,082.07
46,470,286.63
40,000.00
31,525,057.00
63,349.43
876,984,731.22
(31,500.00)
997,211,006.35
22,504,036.56
52,919.29

5.00
2,556,960.85

หมายเหตุที่ 29 รายงานรายไดแผนดิน

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายไดนอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง
รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืน
หัก รายไดแผนดินนำสงคลัง
ปรับปรุงรายไดแผนดินรอนำสงคลัง
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72,702,902.00
35,355,263.64
108,058,165.64
108,058,165.64
121,380.00
107,936,785.64
107,933,892.54
2,893.10
2,893.10

77,307,718.15
32,293,217.54
109,600,935.69
09,600,935.69
4,151,904.70
105,449,030.99
97,663,606.99
7,785,424.00
13,000.00
7,798,424.00

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

สวนที่ 4
ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
ในรอบปงบประมาณ 2552
Annual Report 2009 Land Development Department
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ประมวลภาพผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินในรอบปงบประมาณ 2552
พิธลี งนามขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ สงเสริมสรางเครือขาย
ถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
เกษตรอินทรีย และรณรงคเผยแพร
และประชาสัมพันธ
ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) วันที่ 16 ตุลาคม 2551

18/11/51

16/10/51

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2552” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551

21/11/51

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เปนประธานในพิธมี อบ
รางวัลการประกวดการ
พัฒนา และรณรงคการ
ใช ห ญ า แฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
ป 2551 เมือ่ วันศุกร ที่
21 พฤศจิกายน 2551
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รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เปน
ประธานในพิธีเปดโครงการพลิกฟนธนาคารควาย
ไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสระแกว เมื่อวันอังคารที่
25 พฤศจิกายน 2551

30/11/51
สมาคมหนวยราชการ เอกชน

ยานเกษตร รวมจัดกิจกรรมเดินเพือ่ สุขภาพ
“เกษตรรวมใจ 116 วัน จากวันแมสวู นั พอ”
เมื่อวันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน 2551

25/11/51

02/12/51

กิจกรรมโครงการ “ จากวันแมถงึ วันพอ 116 วันสรางสามัคคี” เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2551

24/12/51

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมเปนการสวนพระองคที่โครงการพัฒนาที่ดิน
ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
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สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

08/01/52

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 6”
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนกับการฟนฟูนาราง
เพือ่ การปลูกขาวในโครงการพระราชดำริ บานโคกอิฐ-โคกใน
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552

10/01/52
19/01/52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชดำเนิ น ติ ด ตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552

04/02/52
48

13/01/52

นายเกรียงศักดิ์ หงษโตรองอธิบดีกรม
พัฒนาทีด่ นิ ดานปฏิบตั กิ าร เปนประธาน
เป ด งานพิ ธ ี เ ป ด วั น พั ฒ นาที ่ ด ิ น น า น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552

นายฉลอง เทพวิทกั ษกจิ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ดานวิชาการ
เปนประธานเปดงานการฝกอบรมหลักสูตร 1 : การผลิตและใช
น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิน่ เหม็นจากสารเรง
พด. กรมพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

06/02/52

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงระหวางกระทรวง
คมนาคม กับกรมพัฒนาที่ดิน ความรวมมือใน
การใชขอมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่
เพือ่ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสนิ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันศุกร
ที่ 6 กุมภาพันธ 2552

16/02/52
13/02/52

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปนประธาน
ในพิธีเปดงานโครงการรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช
ประจำปงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552

16/02/52

นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ดาน
ปฏิบัติการ เปนประธานเปดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟ  น ฟู ป ฐพี ไ ทย ป
งบประมาณ 2552 และรณรงค ไ ถกลบพื ช ปุ  ย สดเพื ่ อ
บรรเทาภาวะโลกรอน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการรณรงคไถกลบตอซังและพืชปุยสด
เพือ่ บรรเทาภาวะโลกรอนเมือ่ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552

17/02/52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตร
อางเก็บน้ำหวยไฟ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ บานทุง กระเทียม
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 17
กุมภาพันธ 2552

17/02/52

พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงติดตามความกาว
หนาการดำเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ในพื้นที่
จังหวัดสิงหบุรี เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552
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สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

20/02/52

นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ดานบริหาร
รับรางวัลสวนราชการสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดีเดน ประจำป 2552 จาก มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยภูฟาพัฒนา
ตามพระราชดำริ ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552

25/02/52

27/02/52

05/03/52

นายบั ณ ฑิ ต ตั น ศิ ร ิ อธิ บ ดี
กรมพัฒนาที่ดิน เปนประธาน
ในพิธเี ปดโครงการนำรองทดสอบ
การผลิตขาวอินทรีย โดยใชปุย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จ
อินทรียคุณภาพสูง เมื่อวันที่ พระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 กุมภาพันธ 2552
(สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552
นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยม
โครงการ “หวยบง”เมืองอนุรกั ษ
ดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต
มันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2552

07/03/52

50

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธานเปด
งานพิธเี ปดรณรงคงดเผาฟางและตอซัง
พืช เพือ่ บรรเทาภาวะโลกรอนดานการ
เกษตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตร
และสหกรณ ครบรอบ 117 ป ภายใตหวั ขอ
งาน “117 ป เกษตรนำไทย พนภัยเศรษฐกิจ”
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2552

1/04/52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตร ขัน้ ตอนการแยกและคัดเลือก
เชือ้ จุลนิ ทรียแ ละขัน้ ตอนการผลิตผลิตภัณฑ
จุลินทรีย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552

16/04/52
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13-15/03/52

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

พด.จัดประชุมเชิง
วิชาการกรมพัฒนาทีด่ นิ
ป 2552 เมือ่ วันที1่ 3-15
พฤษภาคม 2552

โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะหฯ
เนื่องในวันคลายวันประสูติพระเจาหลานเธอพระองคเจา
ทีปง กรรัศมีโชติ ระหวางวันที่ 29 - 30 เมษายน 2552

29-30/04/52

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนประธานเปด
งานนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรอินทรีย
สูว ถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552

พิธลี งนามในสัญญาความรวมมือโครงการศึกษาการ
เปลี่ยนกากน้ำหมักชีวภาพไปเปนน้ำมันชีวมวลและถาน
ชีวมวลดวยกระบวนการไพโรไลซิส ระหวาง กรมพัฒนาทีด่ นิ
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552

18/05/52

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนประธานในการแถลงขาววันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ 46 ป “รวมใจภักดิ์
รักษดนิ รักษนำ้ เทิดไทองคราชัน” เมือ่ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552
20/05/52
52

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ) เปนประธานในพิธีมอบโลรางวัล
หนวยงานดีเดน และทุนการศึกษาเนือ่ งในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ 46 ป เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552

23/05/52
นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธาน
เปดงาน “โครงการรณรงคการ
ใชประโยชนจากแหลงน้ำขนาด
เล็กและการใชสารอินทรียท ดแทน
สารเคมีทางการเกษตรในเขต
พัฒนาทีด่ นิ ” เมือ่ วันที่ 28
พฤษภาคม 2552

17/06/52

นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ดาน
บริหาร เปนประธานในพิธเี ปดงานรณรงคการตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทรายและความแหงแลง เนื่องในวัน
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก เมือ่ วันที่ 17
มิถนุ ายน 2552
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สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานเปดงานโครงการคลินกิ เกษตร
เคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะหฯ เนือ่ งในวันคลายวัน
พระราชสมภพสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

28/07/52

29/07/52

นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
ดานปฏิบัติการ เปนประธานในพิธีเปดงานรณรงค
ปลูกหญาแฝกเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เพือ่
การอนุรักษดินและน้ำ ปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินฟน ฟูสง่ิ แวดลอม ตามแนวพระราชดำริ
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

29/07/52

นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีกรม
พัฒนาทีด่ นิ ดานปฏิบตั กิ าร รวมการรณรงคปลูก
หญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำและปลูก
ไมยืนตนเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2552
54

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2552

07/08/52

นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานในงานพิธกี ารดำนา “โครงการพันธุข า วพระราชทาน
สู อิสาน ปวงประชา 12 สิงหา มหาราชินี” เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2552

09/08/52
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สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

28/08/52
นายศุภชัย โพธิส์ ุ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานเปดงาน
โครงการทบทวนแนวทางการดำเนิน
งานขับเคลือ่ นโครงการกษตรอินทรีย
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
องคมนตรีเปนประธานพิธเี ปดงาน“ชมศูนย
ศึกษา พัฒนาความรู ดูนทิ รรศการ”เมือ่ วันที่
2 กันยายน 2552
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน วางศิลาฤกษ อาคารสำนักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (องคการมหาชน) หลังใหม ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2552

08/09/52

พิธถี วายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 วันเวลามหามงคลวันที่ 9
เดือน 9 ป 2009 เวลา 09.09 น. เมือ่ วันพุธที่ 9 กันยายน 2552

09/09/52

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ และนายสือ ลออุทยั
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูแทน
ลงนามบันทึกขอตกลงในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือในการใชขอ มูลแผนทีโ่ ครงการจัดทำแผนทีเ่ พือ่ การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสนิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ระหวาง กรมพัฒนาทีด่ นิ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552

29/09/52
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ประมวลภาพผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินใน
รอบปงบประมาณ 2552
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ผลการดำเนินงานกิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดใชสารเคมีทางการเกษตร ป 2552
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดใชสารเคมีทางการเกษตร
มีเปาหมายการดำเนินงาน จำนวน 17,000 กลุม ๆ ละประมาณ 50 ราย หมูบ า นละ
เปาหมาย 850,000 ราย เนือ้ ที่ 17 ลานไร รายละเอียดการดำเนินงานมีดงั นี้

1 กลุม รวมเกษตรกร

จัดอบรมและสาธิตในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง โดยวิทยากรระดับพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินรวมกับ
วิทยากรหมอดินอาสา เปนผูบรรยายวิธีการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และจัดใหมี
การฝกปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนอุปกรณและวัตถุดบิ ใหกบั กลุม เกษตรกร (ถังหมัก 3 ถัง กากน้ำตาล 120 กก. พืชสมุนไพร 2 รอบ วัสดุสำหรับทำปุย หมัก)
สนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไดแก สารเรงจุลินทรีย พด. เมล็ดพันธุพืชปุยสด
สารปรับปรุงบำรุงดิน โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ขึ้น ซึ่งกรรมการของกลุมจะรวมกันพิจารณาแจกจาย
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรใหกับสมาชิกกลุมฯ
ตอไปในอนาคต

สอนการบริหารกลุมใหเขมแข็ง ซึ่งกลุมดังกลาวนี้ จะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียได

ผลการดำเนินงาน ไดจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร จำนวน 17,441 กลุม
(102.6 %) เกษตรกรจำนวน 870,055 ราย (102.4 %) เนื้อที่ 17,183,188 ไร ( 101.1% )
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จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสง
เสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดใชสารเคมีทางการเกษตร
พบวา สาเหตุทเ่ี กษตรกรเขารวมโครงการเปนเพราะตอง
การลดต น ทุ น การใช ป ุ  ย เคมี / สารเคมี ท างการเกษตร
รอยละ 84.31 ตองการผลิตปุยอินทรียใชเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ของตนเอง และตองการเพิ่มพูนความรูดานการ
ทำเกษตรอินทรีย โดยหลังจากเกษตรกรเขารับการอบรม
การผลิตปุย อินทรียแ ลวเกษตรกรสวนใหญมกี ารผลิตปุย
อินทรียในกลุมของตนเอง รอยละ 92.3 มีเพียงรอยละ
4.36 ที่ไมมีการผลิตปุยอินทรีย ซึ่งสมาชิกกลุมเกษตรกร
สวนใหญผลิตปุยอินทรีย เฉลี่ย ปละ 2 ครั้ง เกษตรกร
สวนใหญมกี ารเปลีย่ นแปลงการใชปยุ เคมี โดยใชปยุ เคมี
ลดลงเฉลี่ย รอยละ 28.57 มีผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น รอยละ
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27.11 มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 14.6 ซึ่งจากเดิมมี
รายไดเฉลีย่ จากการปลูกพืช 5,691.28 บาท/ไร หลังมีการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีแลว เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ เปน 7,691.30 บาท/ไรหลังจากเกษตรกรเขารวม
โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย ป 2551 แลวเกษตรกรสวน
ใหญใหความคิดเห็นวา มีความพึงพอใจ รอยละ 99.13
โดยมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ
26.87) ระดับมาก (รอยละ 61.23) และระดับปานกลาง
(รอยละ 11.89) มีเพียงเกษตรกร รอยละ 0.87 ทีใ่ หความ
คิดเห็นวาไมพึงพอใจ

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน ป 2552
1)
โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน ป 2552 มีเปาหมายดำเนินการ จำนวน 303 โรงเรียน
และตอยอดโรงเรียนที่มีพื้นที่เปาหมายเดิม ป 2550 จำนวน 131 โรงเรียน รวม 434 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมอบรมสาธิต
การผลิตและการใชสารอินทรียท ดแทนสารเคมีทางการเกษตรใหกบั นักเรียนทีร่ ว มโครงการฯ โดยสนับสนุนอุปกรณการ
ขับเคลื่อน ไดแก อุปกรณการเกษตร(จอบ เสียม กระบวยรดน้ำ ตาขายพรางแสง) ถังหมัก 4 ถัง กากน้ำตาล 160 กก.
เมล็ดพันธุพืชผัก สารเรงพด. พืชสมุนไพร กิจกรรมประกอบดวย
1.
การทำปุยหมัก โดยการใชสารเรงซุปเปอร พด.1 และการผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมสาเหตุโรค
พืช โดยการใชสารเรงซุปเปอรพด.3
2.
จักรยานน้ำเพื่อการเกษตร
3.
คนเอาถาน (น้ำสมควันไม/ไดถาน/ควันไลยุง)
4.
การทำปุยอินทรียน้ำ โดยใชสารเรงซุปเปอรพด.2 และโดยใชสารเรงพด.6
5.
สมุนไพรใกลตวั (ความรูเ รือ่ งแมลง/พืชสมุนไพร การผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพชื จากสารเรงพด.7)
6.
หองปฏิบัติการจุลินทรียเคลื่อนที่
7.
พืชปุยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน
8.
มหัศจรรยหญาแฝก
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2)

โครงการจัดอบรมคายยุวหมอดิน ป 2552 มีรายละเอียด ดังนี้

การอบรมวิทยากรคายยุวหมอดิน ป 2552 วันที่ 25 มีนาคม 2552 ณ
โรงแรมมารวยการเดน ถนนพหลโยธิน จำนวน 120 ราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรับทราบนโยบาย
การดำเนินองคความรูการพัฒนาที่ดินสูเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของแตละฐานเรียนรู
สำหรับบทบาทหนาที่เปนวิทยากรคายยุวหมอดินอยางถูกตอง
การฝกอบรมคายยุวหมอดิน ป 2552 หลักสูตร “ การพัฒนาที่ดินสูเกษตรอินทรีย
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 35 รุน ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 27 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2552 ชวงที่ 2
ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนยฝกอบรมภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานใน
พื้นที่สวนภูมิภาคของกรมฯ 6 แหง จำนวนทั้งสิ้น 2,635 คน
การอบรมครูเกษตร เรื่อง โปรแกรมดินไทย และปุยรายแปลงลดใชปุยเคมี
ซุปเปอรพด.1,2,3 พด.6,7 และปุยอินทรียคุณภาพสูง และฝกทำน้ำยาเอนกประสงค จากน้ำหมักชีวภาพ
น้ำยาลางจานและสบูเหลว จำนวน 480 คน
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3)
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเกษตรอินทรียใ น
โรงเรียนและยุวหมอดิน ป 2551
- ผลการคัดเลือกโรงเรียนเกษตรอินทรียดีเดน
ระดับประเทศ ป 2551 เพื่อรับโลรางวัลในวันสถาปนากรมฯ ป 2552
(23 พฤษภาคม 2552) คือ
- รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบานปาแดด
จังหวัดนาน
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 คือ โรงเรียน
เมี่ยงแคนดวน จังหวัดศรีษะเกษ
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 คือ โรงเรียน
วัดหนองสมณะ จังหวัดลำพูน
4)
ผลการดำเนินงาน สรุปรวม 3 ป (2550 – 2552)
โรงเรียนที่รวมโครงการ 639 โรงเรียน จำนวนยุวหมอดินทั้งหมด 6,446 ราย
ครูเกษตร 660 ราย
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รณรงค์งดเผาตอซัง
สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสำคัญกระจายอยูทุกภาครวมประมาณ 66 ลานไร
หรือประมาณรอยละ 21 ของพื้นที่ทั่วประเทศ มีพื้นที่ปลูกขาวโพดและพื้นที่ปลูกออยใกลเคียงกันคือ 7.12 ลานไร
นอกจากนีย้ งั มีพน้ื ทีป่ ลูกพืชไรชนิดอืน่ ๆอีกประมาณ 29 ลานไร ทำใหในแตละปมเี ศษวัสดุเหลือใชในไรนาปริมาณสูง
ซึ่งจากการประเมินของกรมพัฒนาที่ดินพบวามีเศษวัสดุฟางขาวทั้งประเทศ 26.81 ลานตัน เศษตนขาวโพด 6.83
ลานตัน เศษใบออย 9.75 ลานตัน โดยที่เศษวัสดุเหลือใชเหลานี้ยังขาดการจัดการที่เหมาะสม

กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายรณรงคและสงเสริมการไถกลบตอซัง และสนับสนุนกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
โดยสงเสริมใหเกษตรกรงดการเผาวัสดุที่เหลือจากไรนาในพื้นที่เกษตรกรรม และหันมาไถกลบวัสดุที่เหลือจากไรนา
รวมกับการใชน้ำหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2
ชวยใหมีการยอยสลายตอซังไดดีขึ้น ตอซังออนนุม
ยอยสลายงาย และไถกลบไดสะดวกกลายเปนปุยอินทรียในดิน ชวยปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน
การผลิตและรักษาสิ่งแวดลอมการรณรงคงดเผาฟางและตอซังมีเปาหมายดำเนินงานในโครงการเกษตรอินทรีย
จำนวน 375 แปลง เนื้อที่ 7,500 ไร และในโครงการลดภาวะโลกรอน จำนวน 517 แปลง เนื้อที่ 10,340 ไร ขยายผล
สูเกษตรกรโดยการจัดอบรมและสาธิตใหเกษตรกรจำนวน 100 คน รณรงคใหเกษตรกรรูถึงผลเสียของการเผาตอซัง
และเห็นประโยชนของการไถกลบตอซัง ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในป 2552 ดำเนินการไดครบตามเปาหมาย
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ประโยชนจากการไถกลบตอซัง
1.

ปรับปรุงโครงสรางของดินใหมีความเหมาะสม
ทำใหดินโปรงรวนซุย งายตอการเตรียมดิน การปกดำกลา และทำใหระบบรากพืชสามารถแพร
กระจายในดินไดมากขึ้น
การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำใหปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอการหายใจของระบบ
รากพืชในดิน
การซึมผานของน้ำไดอยางเหมาะสม และการอุมน้ำของดินใหดีขึ้น
2.

เปนแหลงสะสมธาตุอาหารพืชในดิน
เปนการเพิ่มธาตุอาหารใหแกดินโดยตรง อาจมีปริมาณธาตุอาหารนอย แตจะมีปริมาณธาตุ
อาหารครบถวนตามที่พืชตองการทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ และคอยๆ ปลดปลอยใหเปนประโยชนตอ
พืชในระยะยาว
ชวยดูดซับธาตุอาหารในดินไมใหสูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนำไปใชประโยชนได
ชวยรักษาความสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน ทำใหคา pH ของดินเปน
กลางมีความเหมาะสมตอการเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน
ชวยลดความเปนพิษของเหล็กและแมงกานีสในดินเนือ่ งจากธาตุอาหารดังกลาวนีจ้ ะละลายออก
มามากในดินสภาพดินกรด หรือดินเปรี้ยว ซึ่งทำใหธาตุอาหารพืชถูกตรึงไวในดิน
ชวยลดความเปนพิษของดินเค็ม โดยตอซังชวยใหการอุมน้ำในดินทำใหดินมีความชุมชื้น สงผล
ใหเกลือใตดินไมสามารถระเหยน้ำขึ้นมาได
3.

เพิ่มจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน
อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารและแหลงพลังงานของจุลนิ ทรียดินมีผลทำใหปริมาณ และกิจกรรม
ของจุลินทรียเพิ่มขึ้น และเปนแหลงที่อยูอาศยของจุลินทรียและสัตวเล็กๆ ในดินดวย
การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรียดินมีผลชวยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดใน
ดินลดนอยลง
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โครงการสาธิตทดสอบการ
ผลิตขาวอินทรียโดยใชปุยอินทรีย
คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการจัดทำโครงการนำรองสงเสริมการใชปุย
อินทรียคุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ปลูกขาวอินทรียของกลุม
เกษตรกรที่กรมฯ จัดตั้งผูที่มีความพรอมพัฒนาเขาสูระบบเกษตรอินทรีย หรือ
กลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย เพื่อสรางเครือขายการผลิต และใชปุยอินทรีย
คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินภายในชุมชน ที่มีความพรอมในการพัฒนา
การผลิตสูร ะบบเกษตรอินทรียแ ละบูรณการปฏิบตั งิ านการใชปยุ อินทรียค ณ
ุ ภาพ
สูงเพือ่ ทดแทนปุย เคมี เพือ่ สงเสริมการใชปยุ อินทรียค ณ
ุ ภาพสูงรวมกับผลิตภัณฑ
สารเรง พด. ในพื้นที่ปลูกขาวของกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรที่มีความพรอมพัฒนาสูระบบเกษตรอินทรียและสรางเครือขาย
และเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในระบบการผลิตขาวอินทรียต ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกขาวของกลุม เกษตรกรทีก่ รมฯ จัดตัง้ ตามโครงการสงเสริม
การใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย ดำเนินการใน
พื้นที่ตัวแทนปลูกขาวของประเทศ ในป 2552 รวมทั้งสิ้น 1,000 ไร ดังนี้
1. ภาคกลาง จำนวน 4 จังหวัด เนื้อที่จังหวัดละ 100 ไร รวม 400 ไร
ประกอบดวย จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทุงกุลารองไห จำนวน 2 จังหวัด
เนื้อที่จังหวัดละ 100 ไร รวม200 ไร ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร และยโสธร
3. ภาคเหนือ จำนวน 2 จังหวัด เนื้อที่จังหวัดละ 100 ไร รวม 200 ไร
ประกอบดวย จังหวัดนานและพิษณุโลก
4. ภาคใต จำนวน 2 จังหวัด เนื้อที่จังหวัดละ 100 ไร รวม 200 ไร
ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง

66

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

ผลการดำเนินงานพบวา
1. การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน กลุมชุดดินที่ 2
อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร สามารถใหผลผลิตขาวพันธุพิษณุโลก 2 880
กิโลกรัมตอไร และขาวพันธุปทุมธานี 80 750 กิโลกรัมตอไร
2. การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน กลุมชุดดินที่
3 อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร สามารถใหผลผลิตขาวพันธุชัยนาท 1 746
กิโลกรัมตอไร
3. การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน กลุมชุดดินที่
4 อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร สามารถใหผลผลิตขาวพันธุปทุมธานี 1 750
กิโลกรัมตอไร และขาวพันธุปทุมธานี 80 760 กิโลกรัมตอไร
4. การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน กลุมชุดดินที่
6 อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร สามารถใหผลผลิตขาวพันธุชัยนาท 1 705
กิโลกรัมตอไร
5. การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน กลุมชุดดินที่ 7
อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร สามารถใหผลผลิตขาวพันธุปทุมธานี 60 1,000
กิโลกรัมตอไร
จากผลการดำเนินงานสามารถสรุปวา การใชปุยอินทรียคุณภาพสูง
สูตรกรมพัฒนาที่ดินรวมกับเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก การไถกลบ
ตอซัง การปลูกพืชปุยสดและน้ำหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 ตาม
คำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถใหผลผลิตขาวไดในผลตอบแทนที่คุม
คากับการลงทุนและสามารถเปนแนวทางในการผลิตขาวอินทรีย

ประโยชนที่ไดรับ
1. มีเครือขายการทำเกษตรอินทรียใ นชุมชนเพิม่ ขึน้ 1 จังหวัด 1 แปลง
ขาวอินทรียใ นพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 10 จังหวัด
2. ตอยอดกลุม เกษตรกรทีก่ รมฯ จัดตัง้ ไวแลว ใหไดรบั องคความรูก าร
ผลิตและใชปยุ อินทรียค ณ
ุ ภาพสูงสูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ รวมกับการใชเทคโนโลยี
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในการปลูกขาวอินทรีย ผูบ ริโภคปลอดภัย เกษตรกรไทย
มีความยัง่ ยืนทางการเกษตรและรักษาสิง่ แวดลอม
3. สรางเครือขายและเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในระบบการผลิตขาวอินทรีย
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแกกลุม เกษตรกรอืน่ ๆทีส่ นใจ
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รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
สวนนิเทศการพัฒนาที่ดิน
สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
มีการนิเทศและตรวจราชการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดำเนินงาน ในกิจกรรมตางๆ ตามขอตกลงการทำงานปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ทุกจังหวัด ซึ่งจะนำรายงานผลการตรวจมาเปนตัวอยางพอสังเขป
ดังนี้
1. นายสุนทร คุมแผน บานเลขที่ 8 หมู6 ต.หลักสาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร ไดนำหญาแฝกไปปลูกจำนวน 120,000 กลา บริเวณริมรองน้ำ
ตามพิกัดแผนที่ N 1797159 E 0623297 เมื่อเดือนมิถุนายน 2551
ตนหญาแฝกงอกงามดี ปลูกเปนแถวสวยงาม วิธีปลูกถูกตองตามหลักวิชาการ
ตนหญาแฝกชวยรักษาความชุม ชืน้ ของดินไดดมี าก และชวยปองกันการชะลาง
พังทลายของดินไดเปนอยางดี

2. นายปรีชา รักบำรุง หมู 6 บ.หวยทรายขาว ต.สาคู
อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี ไดนำหญาแฝกไปปลูกจำนวน 10,000 กลา
ปลูกรอบไมผล ในสวนทุเรียน ตนหญาแฝกงอกงามดี ปลูกเปนแถวสวยงาม
วิธปี ลูกถูกตองตามหลักวิชาการ มีการตัดใบคลุมโคนตน 2 เดือน/ครัง้ ตนหญา
แฝกชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน ชวยรักษาความชุมชื้นของดิน
ชวยลดการเสียหายของการปลูกพืช ดินรวน เจาหนาที่เขามาใหคำแนะนำ
กอนนำไปปลูกและติดตามผลการดำเนินงาน ใหคำแนะนำในการดูแลรักษา
เปนอยางดี

3. นายกิตติศักดิ์ อนเกษ
อยูบานเลขที่ 79 หมู 3
ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เปนเกษตรกรราย
หนึง่ ทีไ่ ดรบั การสงเสริมการผลิตและใชสารอินทรียช วี ภาพจากกรมพัฒนาทีด่ นิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร ปลูกขาวพันธุพิษณุโลก จำนวน 40 ไร และไมผล เชน
มะมวง ยูคาลิปตัส จำนวน 8 ไร ที่ดินของเกษตรกรมีปญหาดินขาดความ
อุดมสมบูรณ และตองการปรับปรุงใหดินมีคุณภาพดี ปลูกพืชเจริญเติบโต
ไดรับแจกผลิตภัณฑสารเรง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก สารเรง พด.1
จำนวน 3 ซอง ใชหมักวัสดุ เชน ขีว้ วั เปลือกถัว่ เหลือง ใบไผ เมือ่ กลายเปนปุย
หมักแลวจะนำไปใสอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ในพื้นที่ปลูกไมผล จำนวน 5 ไร
และสารเรง พด.2 จำนวน 6 ซอง ใชวัสดุหมักที่หาไดในทองถิ่น เชน ผักตางๆ
ฝกทอง แตงโม เมื่อไดน้ำหมักชีวภาพแลว นำไปใชในพื้นที่ปลูกขาว จำนวน
40 ไร
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ในชวงเวลาปลูกเริ่มฉีดยาคุม ใชเรื่อยๆ และสารเรง พด.7 จำนวน 10 - 20 ซอง ใชวัสดุหมัก เชน สะเดา
กลอย ขี้เหล็ก และหนอนตายหยาก ฉีดในพื้นที่ปลูกพืชผัก ชวงเวลาเชา-เย็น ปจจุบันใชปุยเคมีสูตร
46-0-0 จำนวน 10 กิโลกรัมตอไร และสูตร 30-0-0 จำนวน 10 กิโลกรัมตอไร แตใชปุยหมักชีวภาพ
อัดเม็ด และใสน้ำหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2 รวมดวย นอกจากนี้ยังมีการปลูกปุยพืชสด จำนวน
5-8 กิโลกรัมตอไร ในพื้นที่ 8 ไร ปอเทืองปลูกแลวมีความงอกดี นับระยะเริ่มปลูกถึงไถกลบใชเวลา
ประมาณ 60 วัน ปญหาอุปสรรค คือ เกษตรกรไมคอยยอมรับ เนื่องจากยุงยากในการปฏิบัติ
ไมสะดวกเหมือนไปซื้อปุยเคมีมาใส ขอเสนอแนะ คือ เจาหนาที่ควรเขามาสงเสริมอยางตอเนื่อง
และบอยครั้ง เพื่อเกษตรกรเห็นเปนแบบอยางที่ดีแลว จะสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงในพื้นที่ของ
เกษตรกรเอง
4. นายบุญ โลนุช อยูบานเลขที่ 10 หมู 4 ต.โคกหลาม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
เปนเกษตรกรรายหนึ่งที่ไดรับการรณรงคสงเสริมงดเผาตอซังพืช เกษตรกรพึงพอใจและทราบถึง
ประโยชนของการไมเผาฟาง และยังเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุ ทำใหตนขาวมีความอุดมสมบูรณ
5. นางรัก อุคำ ต.คำแฮดนอย อ.นิคมคำสรอย จ.มหาสารคาม เปนเกษตรกรรายหนึ่ง
ที่ไดรับการกอสรางสระน้ำประจำไรนา เกษตรกรมีความพึงพอใจที่ไดรับบริการสระน้ำประจำไรนา
จะใชน้ำปลูกหญาเลี้ยงสัตว ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดคาใชจาย

4
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6. นายประทวน เนยสูงเนิน
หมู 11
บ.เนินสมบูรณ ต.ทัพชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปน
เกษตรกรรายหนึ่งที่ไดรับการสงเสริมปรับปรุงบำรุงดิน
ดวยพืชปุยสด มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร ปลูกพืชหลัก ไดแก
ปลูกยางพารา พันธุ 600 จำนวน 20 ไร ปลูกพืชรองไดแก
ขาวโพด ปลูกในรองสวน ดินมีปญ
 หาเปนกรด เปนดินลูกรัง
ขาดความอุดมสมบูรณ ไดรับเมล็ดพันธุ ถั่วพรา จำนวน
100 กก. เมือ่ 2 ก.พ. 52 ใชในอัตรา 10 กก./ไร ใชในพื้นที่
20 ไร ปลูกแลวมีความงอกงาม 90-95 % ระยะเวลาเริม่
ปลูกถึงไถกลบ 120 วัน ปจจุบันใชปุยอินทรียชีวภาพ
ไดแก ปุยหมัก ทำจาก มัน แกลบ และสารเรง พด.2
เจาหนาที่ใหคำแนะนำกอนนำไปใช และมีการเขามาติด
ตามและใหคำปรึกษา 2 ครั้ง/เดือน คาพิกัด E. 204,004
N. 1,409,311

6

6

7. การสุมตรวจเกษตรกรที่ไดรับการชวยเหลือ
ดานการกอสรางคลองสงน้ำ บานแมปะหลวง หมู 1
ต.แมปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งกอนและหลังการจัดทำ
ระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำจะปลูกขาวและไมผลเปนพืชหลัก
เกษตรกรมีพน้ื ทีท่ ำการเกษตรประมาณ 5 ไร/ราย สำหรับ
ประโยชนที่ไดรับคือ มีน้ำไวใชทำการเกษตรตลอดป น้ำ
สงถึงแปลงไดเร็วและมากขึน้ กวาคลองดิน จะมีเจาหนาที่
เขามาติดตามงาน ดูแลระบบกอสรางสม่ำเสมอ
77

77
70

รายงานประจำป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

10

9

8. นางนงลักษณ ทิมทับ อยูบานเลขที่ 104
หมู 7 ต.ปรางหมู อ.เมือง จ.พัทลุง เปนเกษตรกรราย
หนึ่งที่ไดรับการสงเสริมปรับปรุงบำรุงดินดวยพืชปุยสด
มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร ปลูกพืชหลัก คือ ขาวพันธุเล็บนก
จำนวน 3 ไร และยางพาราพันธุ RRIM 600 จำนวน 5
ไร ไดรับเมล็ดพันธุพืชปุยสด คือ ปอเทืองและถั่วพุม
อยางละ 50

9. นางสีตี เส็นสามรถ อยูบานเลขที่ 3 หมู 3
ต.ทาแพ อ.ทาแพ จ.สตูล เปนเกษตรกรรายหนึง่ ทีไ่ ดรบั
การสงเสริมปรับปรุงบำรุงดินดวยโดโลไมท มีพื้นที่
ทำการเกษตร ทั้งหมด 7 ไร ปลูกยางพารา จำนวน 7
ไร ดินที่เกษตรกรใชปลูกพืช ดินมีปญหาดินเปนกรด
ไดรับโดโลไมท 1,000 กิโลกรัม อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร
ใสรอบทรงพุมไมผลชวงเดือน พฤษภาคม ใชปุยเคมีสูตร
15-15-15 จำนวน 50 กิโลกรัม ปจจุบันใชปุยหมักรวม
กับน้ำหมักชีวภาพโดยไดรับคำแนะนำจากเจาหนาที่
กอนนำไปใช

9
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10 นางอุบล สุวรรรพงศ อยูบานเลขที่ 25 หมู 4
ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เปนเกษตรกรรายหนึ่ง
ที่ไดรับการสงเสริมปรับปรุงบำรุงดินดวยหินปูนฝุน มีพื้
นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 20 ไร ปลูกขาวพันธุกระดังงา
จำนวน 3 ไร ปลูกยางพารา พันธุ RRIM 600 จำนวน
12 ไร ดินที่เกษตรกรใชปลูกพืชมีปญหา เปนดินเปรี้ยว
ไดรับหินปูนฝุน 1,000 กิโลกรัม ใชในพื้นที่ 7 ไร
ใสทั่วแปลงยาง ปจจุบันใชปุยเคมีสูตร 20-8-20
ใสอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร ใชปุยอินทรียอัดเม็ดและ
น้ำหมักชีวภาพรวมดวยโดยไดรบั คำแนะนำจากเจาหนาที่
กอนนำไปใช
11. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ไดดำเนินการสาธิต
การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต
บานคีรี
หมูที่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน
50 ไร และ บานโคกอิฐ-โคกใน หมูที่ 2 ต.พรอน
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 100 ไร
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การคัดเลือกเกษตรกรดีเดน
แหงชาติสาขาการพัฒนาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
และหมอดินอาสาดีเดน ประจำป 2552

เกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขา การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำป 2552
* รี
นายทำนนท แซลี้
สพด.ชลบุ
สพข.2
(กรมพัฒนาทีด่ นิ คัดเลือกหมอดินอาสาดีเดนชนะเลิศกรมพัฒนาทีด่ นิ และรองชนะเลิศ รวม 3 คน สงใหคณะกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ พิจารณาตัดสินเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
หมอดินอาสาดีเดน ประจำป 2552
สวนพัฒนาหมอดินอาสา รวมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
ประจำป 2552 ดำเนินการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน ไดผลดังนี้

และคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน

หมอดินอาสาชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
นายทำนนท แซลี้

สพด.ชลบุรี

สพข.2

หมอดินอาสารองชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
1. นายอนุวัฒน ปาริเวสัง
2. นายไพศาล นิจจันทรพันธศรี

สพด.นครราชสีมา
สพด.สุราษฎรธานี

สพข.3
สพข.11

หมอดินอาสาชนะเลิศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
1. นายทิพย พุฒเหมือน
สพด.ชัยนาท
2. นายทำนนท แซลี้
สพด.ชลบุรี
3. นายอนุวัฒน ปาริเวสัง
สพด.นครราชสีมา
4. นายออด เมืองโคตร
สพด.มุกดาหาร
5. นายสิงทอง นาชัย
สพด.หนองบัวลำภู
6. นายเจริญ ยกคำจู
สพด.เชียงใหม
7. นายบุญเปง จันตะภา
สพด.เชียงราย
8. นายสุพัฒน ภมรพิพัฒน
สพด.เพชรบูรณ
9. นายสมัคร ฟกทองอยู
สพด.ตาก
10. นายเสียง อินทรประเสริฐ
สพด.สมุทรสงคราม
11. นายไพศาล นิจจันทรพันธศรี สพด.สุราษฎรธานี
12. นายไม ไกรสุทธิ์
สพด.ตรัง

สพข.1
สพข.2
สพข.3
สพข.4
สพข.5
สพข.6
สพข.7
สพข.8
สพข.9
สพข.10
สพข.11
สพข.12

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*สพด. = สถานีพัฒนาที่ดิน
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หมอดินอาสาดีเดนเฉพาะสาขา จำนวน 9 สาขา
1. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ดอน
นายสุเทพ นอยชอ
สพด.ประจวบคีรีขันธ

สพข.10

2. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ลุม
นายเดช เกษา
สพด.สตูล

สพข.12

3. รางวัลชนะเลิศสาขาการทำจุดเรียนรูการจัดจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน
นายสุปน มาตงามเมือง
สพด.กาฬสินธุ
สพข.5
4. รางวัลชนะเลิศสาขาการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย
นายบุญแกว ทิพยรงค
สพด.กระบี่
สพข.11
5. รางวัลชนะเลิศสาขาหญาแฝก
นายไมตรี รัตนธานี

สพด.กาฬสินธุ

สพข.5

6. รางวัลชนะเลิศสาขาพืชปุยสด
นายสุพน รวมคิด

สพด.สุรินทร

สพข.3

7. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชปุยหมัก
นายณรงคศํกดิ์ กูแอ
สพด.สุราษฎรธานี

สพข.11

8. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ
นายเฉลิม รัตนะถานุกูลพันธ
สพด.พิษณุโลก

สพข.8

9. รางวัลรองชนะเลิศสาขาการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรพอเพียง
นายสุเทพ เพ็งแจง
สพด.พิจิตร
สพข.8
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นายทำนนท แซลี้ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ)

เกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขา การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำป 2552
นายทำนนท แซลี้
หมอดินอาสาประจำจังหวัด จังหวัดชลบุรี
อายุ
56 ป
การศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 3
สถานภาพ
สมรสกับนางบุญนาค แซลี้ มีบุตร 2 คน
ที่อยู
241/1 หมูที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ผลงานดีเดน

1.
ใชระบบเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม โดยการปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน ขุดบอเลี้ยงปลา
และปลูกผักปลอดสารพิษ พรอมทั้งปลุกไมผลผสมพืชไรพวกมันสำปะหลังเปนหลัก ทำใหมีรายไดทุกวัน นอกจากนี้ยังใช
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแกปญหาโรคแมลงที่เกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซาก พรอมทั้งปรับปรุงบำรุงดิน
โดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย จนสามารถจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินและการจัดการพืช จนไดรับการยอมรับและ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐให เปนตนแบบของการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.
เปนผูนำในการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผลิตปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ใชระบบบริหารและจัดการภายใน
กลุมที่เขมแข็ง จนสามารถขยายการผลิต มีเงินทุนหมุนเยนใชในการผลิตอยางตอเนื่อง
3.
เปนคนมีมานะไมยอ ทอตออุปสรรค ใฝรู และศึกษาทดลองปฏิบตั จิ ริงดวยตนเอง จนไดรบั รางวัลเกษตรกร
ดีเดนจังหวัดชลบุรี รางวัลปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร ถือเปนตนแบบการทำงานของนักพัฒนาภาค
ประชาชน
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สรางชีวิตพอเพียงที่ปลอดหนี้ ทำนนท แซลี้
ถึงแมวา ภาคเกษตรในขณะนีจ้ ะเปนทีห่ มายปอง
ของผูต กงานจำนวนมากทีอ่ ยากจะเขามาประกอบอาชีพ
เกษตรเปนเจาของกิจการเอง ไมตองเปนลูกจางใคร แต
ก็อยากใหลองศึกษาหาความรูใ หดกี อ นทีจ่ ะเขามาสูอ าชีพ
นีอ้ ยางจริงจัง เนือ่ งจากการเปนเกษตรกรทีป่ ระสบความ
สำเร็จนัน้ ไมใชเรือ่ งงาย ตองฝาฟนอุปสรรคมากมาย ผาน
การเรียนรูลองผิดลองถูกมานับครั้งไมถวน อีกทั้งยังตอง
เผชิญกับปญหาทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรูพืช
ราคาผลผลิตตกต่ำ และปญหาที่ดินทำกินอีกมากมาย
สารพัด สารพัน...
ดังนั้นเกษตรกรจึงตองเปนผูที่มีความอดทน
มีความมุงมั่นตั้งใจจริง ไมยอทอตออุปสรรค พรอมกันนี้
ตองเปนผูท ไ่ี มหยุดนิง่ ตองมีการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยูเ สมอ เพือ่ การผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนทีต่ อ ง
การของตลาด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จอยางแทจริง
วันนีเ้ ราภูมใิ จเสนอ...เกษตรกรทีฝ่ า ฟนอุปสรรค
สามารถพลิกฟน ผืนดินทีไ่ มมคี วามอุดมสมบูรณใหกลาย
เปนผืนดินทีเ่ พาะปลูกพืชสรางรายไดนบั แสน ชีวติ มีความ
สุขไมมีหนี้สินใหรำคาญหัวใจ

ขับรถบรรทุกและเชาทีด่ นิ ทำไรออ ย ชวงนัน้ ก็พยายามทำทุกอยาง
เพือ่ เก็บเงินไปซือ้ ทีด่ นิ เปนของตัวเอง จนในทีส่ ดุ ก็สามารถมีทด่ี นิ
เปนของตัวเองอยูใน อ.พนัสนิคม จำนวน 28 ไร ตั้งแตป 2526
เริม่ แรกทำไรมนั สำปะหลังแตไมคอ ยประสบความสำเร็จก็คดิ วา
ทำอย า งไรดี ถ ึ ง จะมี ร ายได พ อเลี ้ ย งตั ว เองและครอบครั ว
จึ ง ไปปรึ ก ษาขอคำแนะนำจากสถานี พ ั ฒ นาที ่ ด ิ น ชลบุ ร ี
ทำใหทราบวา สภาพดินคอนขางเปนทราย ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ
ธาตุอาหารพืชต่ำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ และพื้นที่ในชวง
ฤดูแลงจะขาดแคลนน้ำมาก อีกทั้งปลูกพืชชนิดเดียวนั้นเสี่ยง
ตอรายได
หลังจากไดรับคำแนะนำจากเจาหนาที่วาตองใหความ
สำคัญกับดินในพื้นที่เปนลำดับแรก ก็ไดนำแนวทางมาปฏิบัติ
ตัง้ แตการวางแผนการปลูกพืชใหหลากหลายเหมาะสมกับสภาพ
ดิน มีการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ โดยใชปุย
อินทรียแ ทนการใชปยุ เคมีเพือ่ ลดตนทุนการผลิต จนกระทัง่ มีการ
แบงพื้นที่ออกเปนปลูกพืชผักสวนครัว 3 ไร ปลูกไมผล มะมวง
ขนุน มะพราว 14 ไร ทำไรมันสำปะหลัง 3 ไร ไมดอกไมประดับ
1 ไร ทำนาและบอปลา 3 ไร และสวนของบาน 1 ไร หลังจากที่
ทำแบบนี้พบวาดินดีขึ้น ดินเริ่มอุมน้ำ พืชผลทนแลงไดยาวนาน
ขึ้นคุณภาพ และผลผลิตก็ดีขึ้น ที่สำคัญยังลดตนทุนการผลิต
จากการลดใชปุยเคมีไดมาก

นายทำนนท แซลี้ อายุ 56 ป อยูบานเลขที่
241/1 หมู 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จบ ป. 4
กลาวถึงทีม่ ากอนมาเปนเกษตรกรเต็มขัน้ วา เดิมรับจาง
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ตอมาในป 2544 ไดเริ่มทำเกษตรอินทรียอยางจริงจัง
และไดจัดตั้งกลุมเกษตรกรสงเสริมการผลิตและการใชปุยหมัก
น้ำหมักชีวภาพ ปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่จน
ประสบความสำเร็จ มีการขยายผลสูเพื่อนบานในละแวกใกล
เคียงจนไดรบั การยอมรับ ถึงความสามารถ และไดรบั การแตงตัง้
ใหเปนหมอดินอาสาประจำตำบล ของกรมพัฒนาทีด่ นิ มีหนาที่
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินสู
เกษตรกรในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
ทุกวันนีห้ มอดินทำนนท เพาะปลูกพืชผลแบบผสมผสาน
สรางรายไดหมุนเวียนทุกเดือน รวมรายไดทั้งป 186,400 บาท
เฉลีย่ เดือนละ 15,533 บาท ทีส่ ำคัญไมมหี นีส้ นิ มีฐานะความเปน
อยูมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายไดหลักตอป ประกอบ
ดวย พืชผักปลอดสารพิษ 65,500 บาท มันสำปะหลัง 40,000
บาท ไมผลผสม 25,400 บาท ไมดอกไมประดับ 24,000 บาท
กลวย 15,000 บาท และจากการเลี้ยงปลา 5,000 บาท
นอกจากนี้ เขาก็ถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน
ทั้งหมดในฐานะหมอดินอาสาใหกับเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง
จนเปนที่ยอมรับและไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดน
แหงชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำป 2552
ที่สำคัญพื้นที่ทำการเกษตรของเขาไดรับการยอมรับใหเปนศูนย
เรียนรูก ารพัฒนาทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมจำนวนมาก
หมอดินทำนนท กลาวอีกวา ถาหากเกษตรกรหรือผู
สนใจที ่ เ ข า มาเยี ่ ย มศู น ย เ รี ย นรู  ข องเขานั ้ น จะพบว า มี ก าร
วางแผนการปลู ก พื ช หลายชนิ ด ให เ หมาะสมกั บ สภาพดิ น

มีทง้ั ปลูกพืชผักสวนครัว ไมผล พืชไร ไดรวู ธิ กี ารปรับปรุง
บำรุงดินดวยปุยอินทรียน้ำ เชน ปุยหมักจากสารเรง
พด.1 น้ำหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2 สารไลแมลง
จากสารเรง พด.7 การปลูกพืชปุยสดและสับกลบเปนปุย
พืชสดลดการใชปยุ เคมี นอกจากนี้ มีการขุดบอน้ำในไรนา
เพื่อกักเก็บน้ำฝนไวใชเสริมในชวงฝนทิ้งชวง ปลูกหญา
แฝกรอบแหลงน้ำและลอมรอบพื้นที่เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ำ เปนตน
เกษตรกรหรือผูท ก่ี ำลังจะกาวเขาสูอ าชีพเกษตร
ที่กำลังมองหาแหลงเรียนรูแบบครบวงจร ก็ขอแนะนำให
ไปเยีย่ มชมศูนยเรียนรูก ารพัฒนาทีด่ นิ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมอดินทำนนท แซล้ี รับรองวาทานจะไดขอ
มูลและประ สบการณดี ๆ จากผูท ม่ี ปี ระสบการณและราง
วัลการันตีมากมาย
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จากการวิจัย....ขยายผลสูเกษตรกร
นฟูสวนส
รณรงค์งการฟ
ดเผาตอซั
ง มรางทุงรังสิต
สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้เพือม่อปลูกปาลมน้ำมัน

ปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญอีกชนิดหนึง่
ของประเทศไทย เปนพืชพลังงานทดแทนทีเ่ ปนพืชน้ำมันซึง่
สามารถใหผลผลิตออกมาในรูปของน้ำมันไดปริมาณสูงสุด
ตอพืน้ ทีต่ อ ปเมือ่ เปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอืน่ ๆ ปจจุบนั
ประเทศมีความตองการผลผลิตปาลมน้ำมันปริมาณมาก
เพราะตองการนำไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดี
เซลเพื่อใชทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีราคาแพง
และตองการผลผลิตปาลมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทำใหเกิด
ปญหาตามมาคือผลผลิตปาลมทีผ่ ลิตไดไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด
ในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมัน
3.20 ลานไร นับเปนอันดับที่ 4 ของโลก รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไนจีเรีย พื้นที่ปลูกสวน
ใหญอยูในภาคใต จังหวัดกระบี่ ชุมพร และสุราษฎรธานี
เนื ่ อ งจากภาคใต ม ี ส ภาพภู ม ิ อ ากาศเหมาะสมต อ การ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ำมัน พื้นที่ที่
ปลูกปาลมน้ำมันมีเนื้อที่ที่ใหผลผลิตแลว 2.66 ลานไร
ไดผลผลิตปาลมทะลายสด 6.39 ลานตัน โดยใหผลผลิต
ทะลายสดปาลมน้ำมันเฉลี่ย 2.4 ตันตอไรเทานั้นซึ่งอยู
ในเกณฑต่ำ ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน
การจัดการดิน น้ำ และดูแลรักษาไมถูกหลักวิชาการ และ
พันธุปาลมที่ปลูกอาจมีคุณภาพที่ไมดี จากความจำเปน
และความตองการผลผลิตปาลมน้ำมันที่สูงขึ้นดังกลาวขาง
ตน รัฐบาลไดมีนโยบายใหเพิ่มผลผลิตปาลมน้ำมันโดยสง
เสริมใหขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ำมันเปน 5 ลานไรในป
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2555 เพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายสดปาลมน้ำมันใหเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด ซึง่ ในการเพิม่ ผลผลิตทะลายสดปาลม
น้ำมันนั้นนอกจากเพิ่มพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมแลว จำเปนตอง
เพิ่มศักยภาพในการใหผลผลิตทะลายสดของปาลมน้ำมัน
ใหสงู ขึน้ ดวยการจัดการดินและจัดการน้ำใหถกู ตองตามหลัก
วิชาการ และเลือกปลูกปาลมน้ำมันพันธุสงเสริมที่มีคุณภาพ
สูง สามารถใหผลผลิตสูงขึ้นมากกวา 3.5 ตันตอไร ตอป
กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดมอบหมายใหนกั วิชาการ ทำการ
ศึกษาความเปนไปไดในการปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัดภาคกลาง โดยทดลองปรับปรุงพื้นที่สวนสมราง
สภาพยกรองที่มีปญหาเปนดินเปรี้ยวจัดในจังหวัดปทุมธานี
เพือ่ ปลูกปาลมน้ำมัน และจากการศึกษาขอมูลเบือ้ งตนเกีย่ ว
กับสภาพดินและสภาพภูมิ อากาศที่เหมาะสมสำหรับการ
ปลูกปาลมน้ำมัน พบวาปาลมน้ำมันเจริญเติบโตไดดใี นดินทีม่ ี
เนื้อดินรวนถึงดินเหนียว ดินมีโครงสรางดินดี มีความ
อุดมสมบูรณปานกลาง-สูง มีคาความเปนกรด-ดาง(pH)
5.0-6.0 ชัน้ ดินลึกมากกวา 75 เซนติเมตร และความสามารถ
ในการซึมน้ำของดินปานกลาง สำหรับสภาพภูมิอากาศที่
เหมาะสมสำหรับการปลูกปาลมน้ำมัน คือ มีอณ
ุ หภูมริ ะหวาง
20-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยไมต่ำกวา 75
เปอรเซ็นต ปริมาณน้ำฝนไมนอยกวา 1,800 มิลลิเมตรตอป
มีชวงแลงติดตอกันไมเกิน 2 เดือน และมีแสงแดด มากกวา
5 ชั่วโมงตอวัน
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จากการคัดเลือกพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่เปนสวนสม
ทิ้งรางของนายจรัล พุดซอน อยูที่หมู 2 ตำบลศาลาครุ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนชุดดินรังสิต
กลุมชุดดินที่ 11 ดินมีความรุนแรงของกรดปานกลาง
pH ประมาณ 4.5 ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง
และเนื้อดินเหนียว ไดดำเนินการศึกษาวิธีการจัดการดิน
ตามหลักวิชาการ คือ ใชวัสดุปูนโดโลไมทปรับปรุงแกความ
เปนกรดจัดของดิน ใสปุยหมักปรับกายภาพของดินบริเวณ
หลุมปลูกใหดินรวนซุยการระบายน้ำดีขึ้น ใสปุยหินฟอสเฟต
รองกนหลุมกอนปลูกและใสปุยเคมีอัตราตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร ปลูกพืชตระกูลถั่ว(ถั่วพุมดำ)คลุม
ดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน ปองกันวัชพืชขึ้นและเมื่อยอย
สลายจะเพิ่มอินทรียวัตถุลงดิน
ปลูกปาลมน้ำมันพันธุ
สุราษฎรธานี 2 ซึ่งเปนพันธุลูกผสมเทเนอราที่เจริญเติบโต
ไดดีในพื้นที่ภาคกลางและสามารถใหผลผลิตสูงได มีการใ
หน้ำแบบใชเรื่อพนและมีการขังน้ำในรองสวนตลอดป จาก
ผลของการศึกษาทดลองพบวา ปาลมน้ำมันพันธุสุราษฎรธานี 2 เจริญเติบโตไดดแี ละใหผลผลิตสูงใกลเคียงกับปาลม
น้ำมันทีป่ ลูกทางภาคใต เนือ่ งจากดินสวนสมรางมีความอุดม
สมบูรณคอนขางสูงจากปริมาณธาตุอาหารที่ตกคางสะสม

กลาปาลมน้ำมันพันธุสุราษฎรธานี 2

ในดิน และปาลมน้ำมันไดรบั น้ำอยางเพียงพอและสม่ำเสมอ
ตลอดป ผลผลิตที่เก็บไดในปที่ 1 เฉลี่ย 0.5 ตันตอไรและ
ผลผลิตทะลายปาลมสดเพิ่มสูงขึ้นในป 2 สามารถเก็บ
ผลผลิตไดตอเนื่องทุก 20 วัน พบวา ปาลมน้ำมันมีขนาด
ทะลายปาลมใหญขึ้น น้ำหนักทะลายเฉลี่ยประมาณ 1012 กิโลกรัม และใหผลผลิตจำนวนทะลายตอตนปละ
ประมาณ 12-15 ทะลาย ในพื้นที่ 1 ไรสามารถเก็บผลผลิต
ไดประมาณ 3.0-3.3 ตันตอไร เกษตรกรมีรายไดตอเนื่อง
สม่ำเสมอตลอดปเฉลี่ยประมาณ 13,250-21,350 บาท
ตอไรตอป เกษตรกรมีความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับทั้ง
จากปาลมน้ำมันและพืชผักที่ปลูกในพื้นที่วางในสวนปาลม
หรือทำคางปลูกระหวางรองน้ำ มีเกษตรกรในบริเวณใกล
เคียงมาดูงานในแปลงทดลองและสนใจที่จะปลูกปาลมน้ำ
มันในพื้นที่สวนสมรางของตนเอง เพื่อตองการใชประโยชน
ที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะไดมีรายไดอยางตอ
เนื่องระยะยาว

ปาลมน้ำมันที่ปลูก อายุ 3 ป
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1

1

2

3

2

ระบบรองสวนที่ปลูกปาลมน้ำมัน มีน้ำขังตลอดป และใหน้ำโดยใช
1 เรือพน
2 ปาลมน้ำมันอายุประมาณ 5 ป ใหผลผลิตตอเนื่องตลอดป
ผลผลิตปาลมน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่สวนสมราง
3 จังหวัดปทุมธานี อายุ 5 ป
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อำเภอหนองเสือ

3

สวนที่ 4 ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2552

คาใชจายในการลงทุนปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่สวนสมราง
ในปแรก
เนือ่ งจากเปนรองสวนเดิมไมตอ งเสียคาใชจา ยในการขุดยกรองใหม แตตอ งเสีย คาใชจา ย
ในการตกแตงรองสวน ปรับคันดินลอมรอบพื้นที่ เตรียมดินปลูก คากลาพันธุปาลมน้ำมันและคาปลูกปาลม คาปุย
เฉลี่ยไรละประมาณ 6,000 บาท
ในปที่ 2
และปตอ ๆไป เปนคาใชจา ยสำหรับคาแรงกำจัดวัชพืช คาปุย สารเคมี คาน้ำมันเชือ้ เพลิง
ในการใหนำ้ และอืน่ ๆ เฉลีย่ ไรละประมาณ 7,000 บาท ทัง้ นีข้ น้ึ กับปริมาณปุย ทีใ่ ช ราคาปุย และราคาน้ำมันทีป่ รับตัวสูงขึน้
ในแตละป

ผลตอบแทนรายไดที่ไดรับจากการปลูกปาลมน้ำมัน
- จากการเก็บผลผลิตปาลมสดทุก 20 วันในรอบ 1 ปเก็บผลผลิตได 18 ครั้ง
- ผลผลิตเก็บไดครั้งละประมาณ
250-350
กิโลกรัมตอไร
- ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ
4.50
บาท
รายไดรวมในรอบ 1 ป
20,250-28,350
บาทตอไร
คิดเปนรายไดสุทธิเฉลี่ย ปละ
13,250 -21,350
บาทตอไร

การขยายผลสูเกษตรกร
จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่สวนสมรางดังกลาวขางตนนั้น ในป 2552
กรมพัฒนาที่ดินไดมีนโยบายสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่เปนสวนสมรางทุงรังสิตที่มีความตองการปลูกปาลมน้ำมัน
ในพื้นที่ของตนเองใหฟนฟูพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันทดแทนได และมีเปาหมายสงเสริมใหฟนฟูพื้นที่สวนสมรางปลูก
ปาลมน้ำมัน 300 ไร โดยกรมพัฒนาที่ดินไดทำการสำรวจสภาพพื้นที่และความตองการของเกษตรกร ความพรอม
ของปจจัยที่จำเปน ไดแก ระบบคันคูที่สมบูรณ มีน้ำตลอดป และมีอุปกรณเรือพนน้ำสำหรับรดน้ำปาลมน้ำมัน
ทัง้ นีก้ รมพัฒนาทีด่ นิ ไดใหการสนับสนุนวัสดุปนู ปรับปรุงดินเปรีย้ วจัดทีเ่ หมาะสมสำหรับปาลมน้ำมัน ไดแก ปูนโดโลไมท
เมล็ดถั่วพุมดำปลูกคลุมดิน ปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุมกอนปลูก และสนับสนุนกลาปาลมน้ำมันไรละ 25 ตน โดย
แนะนำพันธุป าลมน้ำมันพันธุ
สุราษฎรธานี 2 ซึง่ เปนพันธุท เ่ี จริญเติบโตไดดใี นพืน้ ทีภ่ าคกลางและสามารถ
ใหผลผลิตสูงได พรอมทั้งคำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาลมน้ำมัน ในการนี้มี
เกษตรกรเขารวมโครงการจำนวน 20 ราย ปลูกปาลมน้ำมัน 270 ไร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ พื้นที่ 30 ไร
ในจังหวัดนครนายก ตามรายละเอียด ดังนี้
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ลำดับที่

82

ชื่อ - นามสกุล

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

พื้นที่(ไร)

พิกัด

1

นายฉัตร แตงไทยหอม

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

15

X 0694393

Y 1555238

2

นางสอิ้ง สดสำอางค

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

35

X 0694360

Y 1555890

3

นางสายพิน พันธุแตง

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0694308

Y 1555143

4

นายเอี่ยม มานะนวม

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693965

Y 1555465

5

นายเทียน คลายนุช

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693292

Y 1555180

6

นายชำนาญ ศรีตะลาลัย

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

15

X 0693718

Y 1556152

7

นายดำรง รื่นเพชร

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693347

Y 1555525

8

นางสมจิต ปานแยม

บึงบอน

หนองเสือ

ปทุมธานี

5

X 0693646

Y 1555795

9

นายเปยมสุข นอยสวาง

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 0693146

Y 1565451

10

นางสมบัติ มากสวัสดิ์

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 0692846

Y 1572525

11

นายอำนวย ราษฎรอาศัย

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 0693204

Y 1567473

12

นางพยุง ชื่นคำ

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 0692040

Y 1563582

13

นายประสิทธิศ์ กั ด ฑิธฐะโกศล บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 069136

Y 1565905

14

นายแดง เปรมปรี

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0694259

Y 1568383

15

นายอนันต มากสวัสดิ์

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

20

X 0692842

Y 1572518

16

นาง ปนทอง เนตรรัตนะ

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693271

Y 1563131

17

นางสาวระเบียบ เปลี่ยนนวม บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693296

Y 1563132

18

นายจักราวุธ จินตะเลขา

บึงชำออ หนองเสือ

ปทุมธานี

10

X 0693350

Y 1563134

19

นายปรีชา คงเจริญ

บางปลากด องครักษ

นครนายก

10

จะแจงภายหลัง

20

นางเตือนใจ……

บางปลากด องครักษ

นครนายก

20

จะแจงภายหลัง
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ตัวอยางพื้นที่สวนสมรางที่ไดรับการฟนฟูปลูกปาลมน้ำมัน ใน ปงบประมาณ 2552
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จากการติดตามประเมินผล และสอบถามความ
พึงพอใจของเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ เกษตรกรมีความ
พึงพอใจทีไ่ ดเขารวมโครงการและไดรบั การสนับสนุนปจจัย
การผลิตจากกรมพัฒนาทีด่ นิ ไดปลูกปาลมน้ำมันทีค่ าด
หวังวาจะไดผลผลิตและรายไดในอีก 3 ปขา งหนาและตอ
เนื่องไปอีก 20-25 ปภายใตการจัดการดินน้ำและดูแล
รักษาถูกตองตามหลักวิชาการ และเกษตรกรมีรายได
เสริมจากการปลูกผักระหวางตนปาลมที่ยังมีขนาดเล็ก
ทำใหมรี ายไดเพิม่ ขึน้ ปจจุบนั พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดภาคกลาง
ทีเ่ ปนสวนสมทิง้ ราง ไดมเี กษตรกรสนใจปลูกปาลมน้ำมัน
กันมาก ประมาณ 4,000 ไร โดยมีบริษทั มารับซือ้ ผลผลิต
ปาลมน้ำมันสดในพื้นที่ทุก 20 วัน และกระทรวงพลังงาน
ไดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กในพื้นที่ ตำบล
หนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และมีเครื่อง
จักรสกัดน้ำมันปาลมขนาดกำลังผลิต ชั่วโมงละ 1 ตัน
ทำงานอยางนอยวันละ 6 ชั่วโมง สามารถรองรับผล
ผลิตปาลมน้ำมันจากพื้นที่ 1,000-1,500 ไรได จึงไม
มี ป  ญ หาในการขนส ง และจำหน า ยผลผลิ ต ปาล ม สด
เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ในการปลูกปาลม
น้ำมันในพืน้ ทีส่ วนสมทิง้ ราง ทีส่ ามารถปลูกและได ผลผลิต
สูงและเก็บผลผลิตไดระยะยาวลงทุนไมสงู และไมมปี ญ
 หา
ดานการตลาดรับซื้อผลปาลมสดและการขนสงทะลาย
ปาลมสดสูโรงงานทันตามชวงเวลาที่กำหนดคือภายใน
24 ชั่วโมงหลังเก็บผลผลิต

ในปงบประมาณ 2553 กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีเปาหมาย
ฟนฟูสวนสมรางเพื่อปลูกปาลมน้ำมันเพิ่มจำนวน 300 ไร
โดยคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำเนินการในเขตจังหวัดปทุมธานี เนือ่ งจาก
มีพื้นที่ส วนสม รางจำนวนมากและเจาของพื้นที่ม ี ค วาม
ประสงค จะปลูกปาลมน้ำมัน โดยกรมพัฒนาที่ดินจะ
สนับสนุนปจจัยการผลิต (ปูนโดโลไมท เมล็ดพันธุถั่วพุม
ปุยหินฟอสเฟต และกลาปาลมน้ำมัน)

ดินดี มีน้ำ ปาลมเจริญเติบโตดี
มีผลผลิตสูง

* ที่มาของขอมูล : กลุมวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1
จังหวัดปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
จังหวัดนครนายก
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โครงการ Bioenergy/Biocharcoal and EcoVillage
(กำลังการผลิต 144 MW,
งบประมาณ 2,500 ลานบาท)

โดย ยุทธชัย อนุรักติพันธุ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการสวนวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกรอน
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วัตถุประสงคของโครงการ
1.
เพื่อที่จะใชประโยชนวัสดุทางการเกษตรที่กระจัดกระจายตามชนบทเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และ
เปนการชวยลดการเผาวัสดุทางการเกษตรที่กระจัดกระจายและสงผลดีตอสิ่งแวดลอมดวย
2.
เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางดานพลังงานในพื้นที่ชนบทและใหทางเลือกของแหลงรายไดตอ เกษตรกร
ชุมชนในชนบทและการพัฒนาชุมชน
3.
เพื่อนำผลพลอยไดที่เหลือจากการผลิตไฟฟา ไดแก Biocharcoal สามารถนำมาใชเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ภาพที่ 1 รูปแบบการดำเนินโครงการ
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รูปแบบการดำเนินโครงการ
โครงการเปนรูปแบบการลงทุนจากการสนับสนุนเงินทุนจาก World Bank สำหรับการพัฒนาชีวมวลในชุมชน
ขนาดเล็กโดยเกิดจากการรวมมือระหวางกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธกส.จะมีสวนในการดำเนินทางดานเงินลงทุนของ
โครงการซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเชื่อมโยงที่แข็งแกรงกับภาคเกษตรกร
การพัฒนาชนบท และการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ ธกส. สามารถสรางความรวมมือของผูเชี่ยวชาญในพื้นที่โครงการตางๆ ได
โครงการยังสามารถพัฒนาสูโครงการ Clean Development Mechanism (CDM) ตองอาศัยความรวมมือของ
World Bank และ TGO ในการชวยพัฒนาเอกสาร สามารถเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งจากการขายคารบอนเครดิต

ภาพที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินโครงการ
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โรงไฟฟาชีวมวลของชุมชนใชเชื้อเพลิง ไดแก ผลผลิต
ทางการเกษตร เศษวัสดุทางการเกษตร ไม และเศษไม
และวัสดุอื่นๆ กลุมลงทุนเปาหมาย คือ ผูลงทุนภาคเอกชน
จะเปนความรวมมือของภาคเกษตร/ธุรกิจในพื้นที่ หรือ ชุมชน
ในฐานะนิติบุคคล

ภาพที่ 3 ซังขาวโพดวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาในระบบ
Gasification อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

เทคโนโลยีที่ใชเปนระบบ Gasification พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจะขายใหกับ กฟภ. โดยคิดการจัดเก็บภาษีใน
รูปแบบของรัฐในแบบ SPP/VSPPP

ภาพที่ 4 แผนผังการผลิตไฟฟาระบบแก็สซิฟเคชั่น
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โครงการกำหนดใหมีชุมชน 360 ชุมชนเขารวมโครงการ และใชระยะเวลา 4 ปในการดำเนินการ ซึ่งจะใหกำลังการ
ผลิตสุทธิ คือ 144 MW แตละโครงการคาดวาจะสามารถลดคารบอนไดออกไซดได 936 ตัน และหากมีการดำเนินโครงการ
ครบทั้ง 360 ชุมชนจะสามารถลดคารบอนไดออกไซดได 336,960 ตันตอป

ภาพที่ 5 โรงงานแก็สซิฟเคชั่น อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

ภาพที่ 6 การคำนวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาแกลบจากพื้นที่นาขาว 1 ไร
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จากการคำนวณที่อัตราดอกเบี้ย 0.75 % หากดำเนินโครงการเปนระยะเวลา 21 ป ผูลงทุนจะไดรับประโยชน
สุทธิจากการขายไฟเปนเงินประมาณ 5 แสนบาทตอป คืนทุนในระยะเวลา 8 – 19 ป และถาขายคารบอนเครดิตดวยจะได
ประโยชนสุทธิประมาณ 7 แสนบาทตอป คืนทุนในระยะเวลา 6 – 14 ป
นอกจากนี้ยังมีการแบงสัดสวนประโยชนแก รัฐจากการจัดเก็บภาษีของโครงการ 7 % ประมาณ 70,000 – 105,000
บาทตอป และหนวยงานที่ทำการศึกษาวิจัยในสัดสวน 6 % ประมาณ 60,000 – 90,000 บาทตอป
ประโยชนจากการดำเนินโครงการ
ประเทศชาติ
1.
สรางความมั่นคงทางดานพลังงานและวางรากฐานพัฒนาพลังงานทางเลือกจากวัสดุทางการเกษตร
2.
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด
3.
สรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจใหกับภาคเกษตรกรรม
1.
2.
3.

ชุมชนเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นและมั่นคง ลดความเสี่ยงของรายรับจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไมแนนอน
ลดคาใชจา ยจากปุย เคมี โดยการประยุกตใชเถาชีวมวล หรือ Biocharcoal ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารปรับปรุงบำรุงดิน
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เนื่องจากลดการเผาวัสดุทางการเกษตร

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขาวโพด
ที่มีการใช Biocharcoal รวมกับปุยเคมี
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การจัดทำฐานขอมูลภาพถาย
ทางอากาศ(ขาว-ดำ)
หลักฐานของชาติ
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

หองภาพถายทางอากาศหลักฐานชาติ สถานที่ตั้ง อาคาร UN ชั้น 3 หรือ อาคารสำรวจดิน

ความเปนมา

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดินไดเก็บรวบรวมภาพถาย
ทางอากาศ(aerial photo) เปนภาพขาว-ดำ ทีไ่ ดสง่ั ซือ้ จากกรมแผนทีท่ หาร เพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ านสำรวจดิน สำหรับ
แปลภาพถายดวยกลองแปลภาพ 3 มิติ เห็นสภาพพื้นที่ที่แตกตางกันจากภาพถายทางอากาศ และนำผลที่ไดจาก
การแปลภาพ ถายนั้น กำหนดเปนจุดเจาะสำรวจดิน ทำการตรวจเช็คจุดเจาะดินในพื้นที่จริงของแตละสภาพพื้นที่
นั้นๆ เพื่อลากเสนขอบเขตดิน และจัดทำแผนที่ดินตอไป
สำหรับภาพถายทางอากาศที่มีอยูนี้ มีหลายโครงการไดแก
- โครงการ WWS มาตราสวน 1:50000 ถายป พ.ศ. 2475
- โครงการ น.ส.3 มาตราสวน 1:50000 ถายป พ.ศ. 2517
- โครงการออกโฉนดกรมที่ดิน 1:50000 ถายป พ.ศ. 2517-2538
พบวาภาพถายบางสวนมีการบันทึกจุดเจาะสำรวจดินภาคสนาม และภาพถายบางสวนอยูใ นสภาพดี มีเปน
จำนวนมากเกือบทัง้ ประเทศ และปจจุบนั นีไ้ มสามารถสัง่ ซือ้ จากกรมแผนทีท่ หารได เนือ่ งจากเปนภาพถายทีเ่ กาและ
ฟลมตนฉบับบางสวนสูญหาย ดังนั้นภาพถายทางอากาศที่มีอยูในสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ เปนหลักฐานที่
สำคัญของชาติ จึงสมควรจัดทำเปนตนฉบับดิจติ อล โดยทำการสแกนภาพถายทางอากาศ และจัดเก็บไวในแผน ดีวดิ ี
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ภาพถายทางอากาศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดการสแกนภาพถายทางอากาศทุกภาพดวยความละเอียด 1200 dpi
และจัดทำดัชนีสืบคน (index) บันทึกขอมูลที่สแกนได ลงบนแผนดีวิดี จำนวน
2 ชุด ทำการจัดแกไขพิกัดภูมิศาสตร ใหกับภาพถายทางอากาศ ตามระบบ
WGS84 เพื่อใหงายตอการสืบคน พรอมจัดทำดัชนีสืบคน(index) เมื่อภาพถาย
ถูกปรับแกพิกัดภูมิศาสตรเรียบรอยแลว ใหเขียนลงบนแผนดีวิดี จากนั้นจัดทำ
รายการจุดเจาะสำรวจดินจากภาพถายทางอากาศที่ไดสำรวจไวแลว ทายที่สุด
จัดทำคลังขอมูลภาพถายทางอากาศยอนหลัง และขอมูลหลุมเจาะจากภาคสนาม

แบงหมวดหมูภาพถายทางอากาศ
เครื่องสแกนภาพถาย

เก็บอนุรักษภาพถายทางอากาศ

ปรับตั้งคาภาพถายดิจิตอล
ตรวจสอบความถูกตอง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนขอมูลดิจติ อลภาพถายทางอากาศทีม่ พี กิ ดั ภูมศิ าสตรของประเทศ ยอนหลังในชวงเวลาตางๆ เพือ่ ประโยชนใน
กิจกรรมตางๆ ดานหลักฐานภาคพืน้ ดินของชาติ และสะดวกในการสืบคนยอนหลังรวบรวมจุดเจาะดินทีป่ รากฏบนภาพถาย
ทางอากาศยอนหลัง จากการสำรวจดินภาคสนามโดยมีพิกัดภูมศาสตรที่ถูกตอง สามารถสืบคนไดรวดเร็วและเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากำหนดขอบเขตดินที่จะทำการสำรวจดินตอไป
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อุทกภัย : น้ำทวมที่เปลี่ยนไปเปนภัยพิบัติ

ไพฑูรย คดีธรรม 1
อุทกภัย
เปนภาวะที่เกิดสภาพน้ำทวมพื้น
ที่ใดๆ ที่ไมใชภาวะปกติ และสรางความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใหกับชีวิต ทรัพยสิน การดำรงชีวิต
พื้นที่หรือสิ่งปลูกสราง หรือสาธารณประโยชน หรือการ
ใชที่ดินประเภทตางๆ ซึ่งสวนใหญ ไดแก ที่ดินการเกษตร
และชุมชน ตนเหตุหลักๆ มาจากธรรมชาติกละการกระทำ
ของมนุษย ซึ่งเปนปจจัยเรงใหเกิดมากขึ้นทั้งดานความ
รุนแรงและความถี่ในการเกิด

สาเหตุจากธรรมชาติ ประกอบดวย
1)
ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลา
หลายๆ ชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไมอาจไหลลงสูตนน้ำลำธารไดทันจึงทวมพื้นที่ที่อยูในที่ต่ำ มักเกิดในชวง
ฤดูฝนหรือในฤดูรอน
2)
ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน โดยเฉพาะขณะที่พายุนี้ประจำอยู
แหงใดแหงหนึ่งเปนเวลานานหรือแทบไมเคลื่อนที่
จะทำใหบริเวณนั้นๆ
มีฝนตกหนักติดตอกันตลอดเวลา
ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เชน มีความรุนแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุน เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทำใหที่นั้นเกิด
พายุลมแรงฝนตกหนักเปนบริเวณกวางและมีน้ำทวมขัง นอกจากนี้ถาความถี่ของพายุที่เคลื่อนที่เขามาหรือเคลื่อน
ผานเกิดขึ้นตอเนื่องกัน ถึงแมจะในชวงสั้นๆ แตก็มักจะทำใหเกิดน้ำทวมเสมอ
3)
ฝนตกหนักในปาบนภูเขา ทำใหปริมาณน้ำบนภูเขาหรือแหลงตนน้ำ
มาก มีการไหลและเชี่ยวอยางรุนแรงลงสูที่ราบเชิงเขา เกิดน้ำทวมขึ้นอยางกะทันหัน เรียกวาน้ำทวมฉับพลัน เกิดขึ้น
หลังจากที่มีฝนตกหนักในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดกอนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในลำธารเล็กๆ โดยเฉพาะตอน
ที่อยูใกลตนน้ำของบริเวณลุมน้ำ ระดับน้ำจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จังหวัดที่อยูใกลเคียงกับเทือกเขาสูง เคยมีปรากฎการณเชนนี้อยูเสมอ

1ผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน
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4)
ผลจากน้ำทะเลหนุน
ในระยะที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรอยูในแนวที่ทำใหระดับ
น้ำทะเลขึ้นสูงสุด น้ำทะเลจะหนุนใหระดับน้ำในแมน้ำสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่น้ำปาและจากภูเขาไหล
ลงสูแมน้ำทำใหน้ำในแมน้ำไมอาจไหลลงสูทะเลได ทำใหเกิดน้ำเออลนตลิ่งและทวมเปนบริเวณกวาง ยิ่งถามีฝนตกหนัก
หรือมีพายุเกิดขึ้นในชวงนี้ ความเสียหายจากน้ำทวมชนิดนี้จะมีมากมายทีเดียว
5)
ผลจากลมมรสุมมีกำลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงเปนมรสุมทีพ่ ดั พาความชืน้ จากมหาสมุทรอินเดีย
เขาสูประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมรสุมนี้มีกำลังแรงเปนระยะเวลาหลายๆ วัน ทำใหเกิดคลื่นลมแรง
ระดับน้ำในทะเลตามขอบฝง จะสูงขึน้ ประกอบกับมีฝนตกหนักทำใหเกิดน้ำทวมได ยิง่ ถามีพายุเกิดขึน้ ในทะเลจีนใตกจ็ ะยิง่
เสริมใหลมมรสุดดังกลาวมีกำลังแรงขึ้นอีก สวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเขาสูประเทศไทย ปะทะขอบ
ฝงตะวันออกของภาคใต มรสุมนี้มีกำลังแรงเปนครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีกำลังแรงขึ้นจะทำ
ใหมีคลื่นคอนขางใหญในอาวไทย และระดับน้ำทะเลสูงกวาปกติ บางครั้งทำใหมีฝนตกหนักในภาคใต ตั้งแตจังหวัดชุมพร
ลงไปทำใหเกิดน้ำทวมเปนบริเวณกวาง
6)
ผลจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมือ่ เกิดแผนดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใตนำ้
ระเบิด เปลือกของผิวโลกบางสวนจะไดรบั ความกระทบกระเทือนตอเนือ่ งกัน บางสวนของผิวโลกจะสูงขึน้ บางสวนจะยุบลง
ทำใหเกิดคลื่นใหญในมหาสมุทรซัดขึ้นฝง เกิดน้ำทวมตามหมูเกาะและเมืองตามชายฝงทะเลได เกิดขึ้นบอยครั้งใน
มหาสมุทรแปซิฟก
สาเหตุจากมนุษย มีดังนี้
1)
การตัดไมทำลายปา ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทำใหอัตราการไหลสูงสุด (Peak
discharge) เพิม่ มากขึน้ และไหลมาเร็วขึน้ เปนการเพิม่ ความรุนแรงของน้ำในการทำลายและยังเปนสาเหตุของดินถลมดวย
นอกจากนี้ยังทำใหดินและรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองน้ำ ทำใหทองน้ำตื้นเขินไมสามารถระบายน้ำได
ทันที รวมทั้งกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางดานทายน้ำ
2)
การขยายเขตเมืองลุกล้ำเขาไปในพื้นที่ลุมต่ำ (Flood plain) ซึ่งเปนแหลงเก็บน้ำธรรมชาติทำให
ไมมีที่รับน้ำ ดังนั้นเมื่อน้ำลนตลิ่งก็จะเขาไปทวมบริเวณที่เปนพื้นที่ลุมต่ำซึ่งเปนเขตเมืองที่ขยายใหมกอน
3)
การกอสรางโครงสรางตางๆ ขวางทางน้ำธรรมชาติทำใหมีผลกระทบตอการระบายน้ำและกอ
ใหเกิดปญหาน้ำทวม
4)
การออกแบบทางระบายน้ำของถนนไมเพียงพอ ทำใหน้ำลนเออในเขตเมือง ทำความเสียหาย
ใหแกชุมชนเมืองใหญ เนื่องจากการระบายไดชามาก
5)
การบริหารจัดการน้ำที่ไมดีเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดน้ำทวมโดยเฉพาะบริเวณดานทายเขื่อน
หรืออางเก็บน้ำ
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อุทกภัยมีอยูห ลายประเภท หลายลักษณะทีพ่ บอยูเ สมอๆ
ไดแก
1) น้ำทวมหรือน้ำขัง เกิดจากปริมาณน้ำที่สะสมจำนวน
มากไหลเขาทวม อาคาร บานเรือน ไรนา พื้นที่การเกษตร
ไดรับความเสียหาย มักเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องเปน
เวลานาน หรืออาจเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง

2) น้ำทวมฉับพลัน เปนภาวะที่เกิดสภาพน้ำขึ้นสูงอยาง
รวดเร็วมากผิดปกติ จากการทีฝ่ นตกหนัก หรือการระบาย
น้ำจากเขื่อนอยางรวดเร็ว หรืออางเก็บน้ำ/เขื่อนพัง และ
ปริมาณน้ำก็อาจลดลงอยางรวดเร็วเชนกัน

3) น้ำปาไหลหลาก เกิดขึน้ จากน้ำทีไ่ หลบาลงสูท ร่ี าบต่ำ
เบื้องลางอยางรวดเร็ว เนื่องจากฝนตกหนักหรือตกตอ
เนือ่ งเปนเวลานานบนพืน้ ทีส่ งู หรือภูเขา อาจทำความเสียหาย
ใหกบั ชีวติ และทรัพยสนิ ทีอ่ ยูบ ริเวณเสนทางทีน่ ำ้ ไหลผาน

4) น้ำลนตลิ่ง เกิดจากฝนตกหนักเปนเวลานานในลุมน้ำ
ทำใหปริมาณน้ำทามากกวาความจุของลำน้ำ จึงไหลลน
ตลิง่ เขาทวมพืน้ ทีส่ องฝง ลำน้ำ ความรุนแรงขึน้ อยูก บั ขนาด
ของแมน้ำ ปริมาณฝนที่ตก
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5) Storm Surge เกิดบริเวณชายทะเล จากพายหมุน
ในทะเลกอใหเกิดคลื่นใหญซัดเขาหาฝงจึงมีความ
รุนแรงมาก ทำความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
โดยฉับพลัน

สำหรับประเทศไทยก็เคยเกิดสภาพน้ำทวมใหญมาแลวหลายครัง้ ในอดีต ตัง้ แตปพ .ศ. 2460 พ.ศ. 2485 โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สวนสภาพน้ำทวมปกติก็จะเกิดขึ้นเปนประจำ ทำใหประชาชนคุนเคยกับสภาวะ
น้ำทวมทุกป และไมเคยคิดวานั่นคือ “ภัยพิบัติ” จนกระทั่งสภาพธรรมชาติ การพัฒนาบานเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา สภาพน้ำทวมก็ทวีความรุนแรงขึ้น ปริมาณน้ำมากขึ้น ระยะเวลาการทวมขังก็นานขึ้น สภาพความสูญเสีย
ยอมเกิดมากขึ้นไปดวย น้ำทวมเปลี่ยนจากคุณอนันตกลายเปนโทษมหันต สภาพอุทกภัยหรือภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นเรื่อยมา
และเทาที่มีการบันทึกไว เปนเหตุการณสำคัญ มีดังนี้
1)
ป พ.ศ. 2518 อุทกภัยเกิดขึ้นในภาคใตตั้งแตตนป จากลักษณะอากาศแปรปรวนอยาง
รุนแรงในภาคใตตอนลางเกิดฝนตกหนักติดตอหลายวัน และเกิดน้ำทวมฉับพลันทั่วไปตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปมีผูเสียชีวิต
จากอุทกภัยครัง้ นีม้ ากกวา 300 คน พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและบานเรือนราษฏรเสียหายอยางมาก นอกจากนีใ้ นชวงเดือน กันยายน
ไดเกิดน้ำทวมอีกครั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอยางหนัก เนื่องจากมีพายุหมุนเขตรอน
เคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบน
2)
ป พ.ศ. 2524 จากพายุหมุนเขตรอน 3 ลูก ทีเ่ คลือ่ นตัวเขามาสลายตัวใกลบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนในเวลาใกลเคียงกันคือในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ทำใหมฝี นตกหนักติดตอกันและเกิดสภาวะน้ำทวมขึน้
หลายจังหวัดในบริเวณประเทศไทยตอนบน นอกจากนี้ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ตอเนื่องถึงตนเดือนธันวาคม เกิด
น้ำทวมใหญอีกครั้งในภาคใต เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ทำใหเกิดความ
เสียหายอยางหนักทั้งชีวิตและทรัพยสิน
3)
ป พ.ศ. 2526 จากพายุโซนรอน “คิม” ที่เคลื่อนผานภาคตะวันออกและภาคกลางตอน
ลางในชวงวันที่ 17-18 ตุลาคม เกิดฝนตกหนักเปนบริเวณกวางตามแนวที่พายุเคลื่อนผาน บริเวณที่มีฝนตกหนักมากสวน
ใหญจะอยูใตแนวทางเดินพายุ ประกอบกับเปนชวงที่น้ำทะเลหนุนสูง ทำใหเกิดน้ำทวมในหลายพื้นที่ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
4)
ป พ.ศ. 2531 เปนอีกอุทกภัยหนึ่งที่รุนแรงมากในรอบหลายสิบป จากลักษณะอากาศ
แปรปรวนบริเวณภาคใตตอนลางในชวงปลายปเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากอิทธิพลของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย
ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่
ปกคลุมภาคใตตอนลางทางดานตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เคลื่อนผานภาคใตตอนลางลงสูทะเลอันดามัน แลวทวี
กำลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่นและไซโคลนในอาวเบงกอล ในชวงวันที่ 19-23 พฤศจิกายน มีฝนตกหนักมากติดตอกันเปน
เวลาหลายวันตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ไดเกิดน้ำปาไหลหลากและดินถลมที่บานคีรีวง
อำเภอลานสกา และที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำหรับที่ตำบลกะทูน ไดรับความเสียหายหนัก
มากที่สุดทั้งจากอุทกภัยและดินจากภูเขาถลม ติดตามดวยทอนซุงจำนวนมากลงมาทับถม ทำใหมีผูเสียชีวิตถึง 230 คน
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บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 1,500 หลัง พื้นที่การเกษตร 6,150 ไร เปนมูลคาความเสียหายที่ตำบลกะทูน ถึง 1,000
ลานบาท อุทกภัยในครั้งนี้นับเปนภัยธรรมชาติที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย
5)
ป พ.ศ. 2532 จากไตฝุน “เกย” เคลื่อนตัวจากอาวไทยตอนลาง เขาสูภาคใตตอน
บนของประเทศไทย บริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน กอใหเกิดความเสียหายรุนแรงมากทั้งจากอุทกภัย
และวาตภัย เนื่องจากเปนพายุลูกแรกที่เคลื่อนที่เขาสูประเทศไทย ขณะมีกำลังแรงเปนไตฝุน ดวยความเร็วลมสูงสุด
ใกลศูนยกลางประมาณ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งไมเคยปรากฎมากอนตั้งแตป พ.ศ. 2494 เปนตนมา
6)
ป พ.ศ. 2543 เกิดขึ้นในบริเวณภาคใต สาเหตุจากหยอมความกดอากาศต่ำ
กำลังแรงในทะเลจีนใตตอนลางเคลื่อนตัวผานอาวไทยเขาปกคลุมภาคใตตอนลางและตอนกลาง
ระหวางวันที่
21-24 พฤศจิกายน ทำใหเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วไปและเกิดน้ำทวมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เกิดน้ำทวมสูงรุนแรงในเขตเทศบาลตอเนื่องกัน 3-4 วัน ทำใหเกิดความเสียหายอยางหนัก
มีมูลคาความเสียหายหลายพันลานบาท
7)
ป พ.ศ. 2544 ไดเกิดเหตุการณน้ำทวมฉับพลันและพัดพาดินและโคลนถลม
ลงมาสูหมูบานซึ่งอยูเชิงเขา ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในวันที่ 4 พฤษภาคม มีผูเสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน
บานเรือนเสียหาน 18 หลัง เปนมูลคาความเสียหายประมาณ 100 ลานบาท และเมื่อนวันที่ 11 สิงหาคม ก็ไดเกิด
เหตุการณที่รุนแรงกวาที่ตำบลน้ำกอ อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ทำใหมีผูเสียชีวิตถึง 136 คน บาดเจ็บ 109
คน สูญหาย 4 คน บานเรือนพังทลาย 188 หลัง เสียหาย 411 หลัง มูลคาความเสียหาย 645 ลานบาท
8)
ป พ.ศ. 2545 ไดเกิดอุทกภัยขึ้นในวงกวางทั้งประเทศ เปนปที่มีปริมาณน้ำ
ในลุมน้ำเจาพระยามากกวาป พ.ศ. 2539 ในปนี้เกิดน้ำทวมขึ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่ 72 จังหวัด มีผูเสียชีวิตรวม 216
คน และไดรับผลกระทบ 5,080,692 คน ถนนไดรับความเสียหาย 13,294 สาย พื้นที่การเกษตร 10,437,115 ไร
และมูลคา ความเสียหายรวมสูงถึง 13,385,316,549 บาท
9)
ป พ.ศ. 2546 ทั้งปมีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศรวมสูงถึง 17 ครั้ง
ดวยกัน ในพื้นที่ 66 จังหวัด มีผูเสียชีวิตรวม 54 ราย ประชาชนไดรับผลกระทบ 1,768,313 คน และมีถนนไดรับความ
เสียหาย 5,611 สาย พื้นที่การเกษตร 2,004,033 ไร คิดเปนมูลคาความเสียหายรวม 2,066,078,476 บาท
10) ป พ.ศ. 2548 มีพายุใตฝุนและพายุดีเปรสชั่นพัดเขามาทำใหเกิดอุทกภัยในพื้น
ที่ตางๆ หลายครั้งดวยกัน โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในภาคเหนือ สรุปพายุ
ที่สำคัญไดแก พายุใตฝุนวาชิ พายุใตฝุนวีเชนเต และพายุใตฝุนดอมเลย
11) ป พ.ศ. 2549 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม 2549 ระยะนั้นประเทศไทยได
รับอิทธิพลจากรองมรสุมตะวันตกเฉียงใต และรองความกดอากาศต่ำพาดผานและไดทวีความรุนแรงเปนพายุดเี ปรสชัน่
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“พระพิรุณ” ในเดือนสิงหาคมและ “ชางสาร” ในเดือนตุลาคม ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในหลายๆ พื้น
ที่ตั้งแตภาคเหนือถึงภาคใต ตามชวงเวลาดังนี้
- วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2549 เกิดน้ำปาไหลหลาก ดินโคลนถลม ที่จังหวัดอุตรดิตถ
แพร และสุโขทัย สงผลใหเกิดสภาพน้ำทวมอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกและภาคใต จนถึงเดือนกรกฎาคม
- ตนเดือนสิงหาคม ระหวางวันที่ 13-18 สิงหาคม และ วันที่ 19-21 สิงหาคม
เกิดพายุดีเปรสชั่น “พระพิรุณ” ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต รองความกดอากาศต่ำ ทำใหเกิดสภาพน้ำทวมตั้งแตภาคเหนือ
ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก จนถึงภาคใตตนอบน จังหวัดที่ไดรับผลกระทบมากไดแก
อุบลราชธานี นาน ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง
- ระหวางวันที่ 9-23 กันยายน 2549 เกิดเหตุการณเชนเดียวกันอีกประกอบกับมี
ลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทยหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต กลายเปนพายุดีเปรสชั่น
“ชางสาร” ทำใหเกิดฝนตกหนักทั่วไปเกือบทั้งประเทศ
เหตุการณดังกลาวทั้งหมดสงผลให เกิดความเสียหายตอชุมชนเมือง พื้นที่การเกษตร ประมาณ 6 ลานไร
ประชาชนเสียชีวิต 340 คน ใน 47 จังหวัด รัฐตองใชงบประมาณในการฟนฟูสูงถึง 2 หมื่นกวาลานบาท
สวนในป 2551 และ 2552 ก็เกิดสภาพอุทกภัยหลายครั้งในหลายพื้นที่ สรางความเสียหายตอพื้นที่การเกษตร
บานเรือน ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนจำนวนมากเชนกัน
พื้นที่ที่มักจะเกิดสภาพน้ำทวมเปนประจำในประเทศไทยมีอยูหลายพื้นที่ซึ่งแบงออกเปน แบบน้ำทวมฉับพลัน
สวนใหญจะเปนพื้นที่ที่เปนภูเขามีความลาดชันของพื้นที่สูง และมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเปนจำนวนมาก ไดแก
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย และตาก เปนตน สวนอุทกภัยแบบน้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง สวนใหญจะเปนพื้นที่ใน
ที่ลุมริมฝงแมน้ำ เชน ลุมน้ำปง (เชียงใหม ลำพูน) ลุมน้ำยม (แพร สุโขทัย) ลุมน้ำนาน (พิษณุโลก พิจิตร) ลุมน้ำเจาพระยา
(ตั้งแตนครสวรรคลงมา) ลุมน้ำมูล (อุบลราชธานี) ลุมน้ำชี (รอยเอ็ด) ลุมน้ำตาป (สุราษฎรธานี) คลองทาตะเภา (ชุมพร)
เปนตน

พื้นที่เหลานี้คือ พื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ลานไรเศษ ดังรายละเอียด
ภาค

เนื้อที่น้ำทวมซ้ำซาก (ไร)
ประจำ

บอยครั้ง

เปนครั้งคราว

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต
ตะวันออก
กลาง

713,471
165,817
-

1,717,383
1,131,498
548,208
-

1,254,296
1,108,215
2,789,034
1,150,040

รวม

879,288

3,397,089

6,301,585
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สภาพน้ำทวมเปนปรากฎการณธรรมชาติท่ี
เกิดขึน้ เปนประจำกับภูมภิ าคในเขตมรสุมซึง่ สวนหนึง่
ก็คือประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมตางๆ โดย
ปกติน้ำทวมมีทั้งคุณและโทษ โดยเฉพาะดานการ
เกษตร วิถีชีวิตของชนบท แตเมื่อหลายๆ อยางแปร
เปลี่ยนไป คุณประโยชนจากสภาพน้ำทวมก็คอยๆ
ลดนอยถอยลง พิษภัยจากน้ำกลับทวีความรุนแรง
มากขึ้น น้ำทวมก็กลับกลายเปนภัยพิบัติที่ไมมีใคร
อยากใหเกิดขึ้นอีกเลย
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งานพัฒนาแหลงน้ำ

กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผน
การใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษดินและ
น้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดาน
การพัฒนาที่ดิน ขอมูลดิน และการใชประโยชนที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร และใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน
อนึง่ ในการอนุรกั ษดนิ และน้ำ เปนการใชประโยชนทด่ี นิ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด ไดเนนการปองกันการชะลางพังทลายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของ
ดินใหคงอยูและเก็บกักน้ำไวในพื้นที่ใหไดมากที่สุด
งานพัฒนาแหลงน้ำเปนสวนหนึง่ ทีส่ ำคัญของระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ
ซึ่งจะชวยอนุรักษและเก็บเกี่ยวน้ำ โดยการจัดการใหน้ำฝนที่ตกลงมาถูกกัก
เก็บไวใหไหลซึมลงใตดินเปนประโยชนในรูปของความชื้นแกพืชพรรณที่ขึ้น
อยู ไมใหไหลบาไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนลางใหเกิดความเสียหาย รวมทั้งกัก
เก็บน้ำไวใชเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแตป 2524 – 2552
ดำเนินการไปแลวจำนวน 116,908 แหง จำแนกการดำเนินงานออกเปน 2
ประเภท คือ
1. งานพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ เปนการกอสรางแห
ลงน้ำในพื้นที่สาธารณะ ดำเนินการตั้งแตป 2524 – 2552 จำนวนทั้งสิ้น 6,647
แหง ประกอบดวย
1.1)
งานพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ดำเนินการไปแลว
5,580 แหง ไดแก สระเก็บน้ำ อางเก็บน้ำ การ
ขุดลอกหนองน้ำ คลอง ลำหวย และฝายตนน้ำ เพื่อเปนการอนุรักษน้ำ
รักษาความชุม ชืน้ ในดิน และกักเก็บน้ำแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำเพือ่ การเกษตร
1.2)
งานปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบสงน้ำในไรนา
เล็ก ดำเนินการไปแลว 1,002 แหง จำแนกเปนคลองสงน้ำในไรนา และ
ระบบทอสงน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากแหลงน้ำและรักษา
ความชุมชื้นในดิน
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ดำเนินการโดย
1) แตงตั้งคณะทำงานเขตพัฒนาที่ดินระดับ
พืน้ ที่ โดยรองผูว า ราชการจังหวัด/นายอำเภอเปนประธานหัวหนา
สถานีพัฒนาที่ดินเปนเลขานุการ คณะทำงานประกอบดวย ผู
แทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นายก อบต. กำนัน ผูใหญบาน
หมอดินอาสา และเกษตรกร
2) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผน
การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ และคัดเลือกพื้น
ที่กอสรางแหลงน้ำรวมกับเกษตรกร โดยเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
เชน เอกสารรายงานการประชุม เอกสารยินยอมใหเขาใชประโยชน
ในพื้นที่ เปนตน พรอมทั้งใหบันทึกขอมูลคาพิกัดไวดวย
3) สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จัดสงพืน้ ทีพ่ รอม คาพิกดั
ใหกับหนวยงานเพื่อตรวจสอบเบื้องตนประกอบดวย
- สำนักสำรวจและวางแผนการใช
ที่ดิน เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน
- สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและ
ทำแผนที่ ตรวจสอบเขตปา
4) สำนักสำรวจและวางแผนการใชทด่ี นิ และ
สำนั ก เทคโนโลยี ก ารสำรวจและทำแผนที ่ จ ั ด ส ง ข อ มู ล ให
กองชาง หากขอมูลเบือ้ งตนมีความเหมาะสมและไมอยูใ นเขตปา
ใหกองชางจัดสงเจาหนาทีล่ งพืน้ ทีด่ ำเนินการสำรวจความเหมาะสม
ของโครงการ โดยประสานเจาหนาที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
(ตรวจสอบความ สามารถในการกักเก็บน้ำ และเขตปาสงวน
ในพื้นที่จริงอีกครั้ง)
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5) สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ประชุม สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ และแตงตัง้ คณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง โดยใหหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน เปนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย วิศวกร 2 คน และธุรการ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เปนเลขานุการ (มีหนาที่บันทึกราย งานการประชุมเพียงอยางเดียว) ดำเนินการกำหนดราคากลาง
เสนอ ผูอำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต ใหความเห็นชอบ และแจงกรมฯ เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานประจำปตอไป
6) กองแผนงาน และ กองชาง จัดทำแผนงานประจำป เสนอของบประมาณรายจายประจำป เมือ่
งบประมาณผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณ
ประจำป และวุฒิสภาแลว จึงแจงพื้นที่ใหกับ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ประสาน อบต. ยืนยันการกอสรางแหลงน้ำตาม
แบบฟอรมการยืนยันใหดำเนินการกอสรางแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษและน้ำที่แนบ (แบบฟอรมการยืนยันใหดำเนิน
การกอสรางแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษและน้ำ)
7) สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต / สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ดำเนินการขออนุมัติกรมฯ เพื่อจัดซื้อจัดจาง
โดยประสานกับกองชาง เพื่อขอรับแบบ และรายละเอียดที่เกี่ยวของ และดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุ
8) การควบคุมงานและติดตามรายงานผล
- การควบคุมงานกอสราง – ใหชางผูควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานกอสรางใหเปน
ไปตาแผน และตามระเบียบพัสดุ
- การติดตามรายงานผล
- กองชาง รายงานผลการกอสรางบน web site ทุกสัปดาหแรกของเดือน
- สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต และ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ รายงานผลงานมายังกองแผนงาน
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจางและการ เบิกจายงบประมาณมายังกองคลัง ทุกวันอังคารของสัปดาห
9) สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ดำเนินการสงมอบงานพัฒนาแหลงน้ำที่ดำเนินการเรียบรอยแลว ให อบต.
ดูแลการใชประโยชนและบำรุงรักษาและซอมแซมตามบันทึกการสงมอบภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่แนบ (บันทึกการสงมอบภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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2. การกอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน
ดำเนินการขุดสระน้ำในไรนาขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่
ทำการเกษตรของเกษตรกร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
ไวใชในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปญหา
ภัยแลง โดยการขุดสระน้ำในไรนา และเพิ่มผลผลิตและรายได
ใหแกเกษตรกรโดยเกษตรกรมีสว นรวมในการสนับสนุนคาใชจา ย
ในการดำเนินการขุดสระน้ำ จำนวน 2,500 บาท/บอ ดำเนินการ
ตั้งแตป 2548 – 2552 จำนวน 110,261 บอ

ดำเนินการโดย

2.1 การคัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ำ
2.1.1 คัดเลือกพืน้ ทีข่ ดุ สระน้ำตามเงือ่ นไขของ
โครงการเปนลำดับแรก คือเปนพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บ
กักน้ำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เปน
ดินทรายจัด และพื้นที่เกลือขึ้นเปนดินเค็ม หากขุดไปจะทำให
ไมสามารถเก็บกักน้ำไวใชไดนาน และคุณภาพน้ำไมดี สถานี
พัฒนาทีด่ นิ และหมอดินอาสาจะเขาไปตรวจสอบพืน้ ทีท่ ค่ี ดั เลือก
และสอบถามเกษตรกร
2.1.2 นำความตองการของเกษตรกรทีม่ าแจง
ความจำนงในการขุดสระน้ำในไรนา จัดทำแผนตามสัดสวน
ความตองการมาพิจารณากำหนดเปาหมาย
2.1.3 จัดกลุมเปาหมายใหมีขนาดของกลุม
เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล
2.2) การคัดเลือกเกษตรกร
2.2.1 คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความตอง
การสระน้ำที่เกษตรกรไดมายื่นความจำนงไวแลว
2.2.2 สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา
ประจำตำบล/หมูบ า น สำรวจศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละความพรอม
ของเกษตรกรที่แจงความตองการขุดสระน้ำไวแลว
- เกษตรกรมีความตั้งใจประกอบ
อาชี พ ทางการเกษตรมี ค วามพร อ มเข า ร ว มโครงการ
และสามารถ มีสวนรวมในการสนับสนุนคาใชจายในการดำเนิน
การขุดสระน้ำ บอละ 2,500 บาท
- พื้นที่ขุดสระน้ำ จะตองเปนพื้นที่
ทำการเกษตรทีเ่ กษตรกรเปนเจาของมีเอกสารสิทธิ์ และมีหนังสือ
ยินยอมใหเขาดำเนินการขุดสระน้ำ
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2.2.3 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ / หมอดินอาสา
ประจำตำบล จัดประชุมชี้แจงรวมกลุมเกษตรกรที่คัดเลือก
แลว เพือ่ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการดำเนินงานและซักซอมความเขาใจ
2.2.4 จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่
มีความพรอมที่จะดำเนินการขุด หลังผานการชี้แจง
2.2.5 จัดทำแผนการขุดสระน้ำ เกษตรกร
เจาของที่ดินเปนผูคัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ำ โดยกรมพัฒนา
ที่ดินใหคำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบความเหมาะสม เลือก
รูปแบบของสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. ซึ่งสามารถปรับได
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และวางแนวการขุดสระน้ำ
ตามที่ตองการ ตามแบบที่กรมฯ กำหนด
2.2.6 ผูรับผิดชอบในการขุดสระน้ำรวม
กับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำแผนปฏิบัติการขุดสระน้ำ
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การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายจัดทำเขตพัฒนาที่ดินขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2549 เพื่อแกไขปญหาการใชประโยชนที่
ดินในกรอบพื้นที่ลุมน้ำ เปนการจัดการแบบองครวม มีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ของกรมฯ ในพื้นที่ที่มีปญหา ซึ่ง
สภาพปญหาแตละแหงแตละทองที่ก็มีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ และตามการใชประโยชนที่ดิน
เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นที่ลุมน้ำที่ไดรับการคัดเลือกใหพัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ของกรมพัฒนาที่ดิน เชน การสำรวจและวางแผนการใชที่ดิน การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ การพัฒนาแหลงน้ำ
การปรับปรุงบำรุงดินที่มีปญหา และการฟนฟูดินเสื่อมโทรม เปนตน โดยมุงหวังใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเปนพื้นที่สาธิตการพัฒนาที่ดินอยางเปนระบบ

แนวคิดในการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ

กิจกรรมสนับสนุน
- การปรับปรุงบำรุงดินและแกไขปญหาดินดวยผลิตภัณฑ
กรมฯ ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ำ ปุยพืชสด หินฝุน ปูนมารล
- การตั้งกลุมเกษตรอินทรีย ธนาคารเมล็ดพันธุ
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โดยกรมพัฒนาที่ดินใหสถานีพัฒนาที่ดินคัดเลือกพื้นที่ทำการเกษตรที่ประสบปญหาการใชประโยชนที่
ดินรูปแบบตางๆ ที่สงผลกระทบตอเกษตรกรในพื้นที่ขึ้นมาอยางนอยจังหวัดละ 1 แหงตอป สำหรับประกาศ
ใหเปนเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งพื้นที่ที่ไดรับการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาที่ดิน แลวจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
เขตพัฒนาที่ดินที่มีผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
เปนประธาน
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินระดับ
จังหวัด ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน และคณะทำงานพัฒนาที่ดินระดับอำเภอ มีนายอำเภอเปนประธาน
ซึ่งคณะกรรมการ ทั้งหมดจะทำหนาที่ในการประชุมหารือรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำเปน
แผนพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ โดยมีหนวยงานพัฒนาอื่นที่เกี่ยวของรวมบูรณาการอยางตอเนื่อง

รูปแบบการดำเนินงานเริ่มจาก
1. การเตรียมขอมูลกอนดำเนินการ โดยเจาหนาที่จะเขาสำรวจขอมูลสภาพพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ทั้งเรื่องที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพดิน น้ำ และปาไม ภาวะเศรษฐกิจและสังคม การใชประโยชน
ที่ดิน ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดการและแกไข รวมทั้งวางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอด
คลองกับความตองการของเกษตรกร
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2.
การวิเคราะหปญหา
เจาหนาที่จะรวมกับเกษตรกรวิเคราะ
หสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ
เพื่อกำหนดเปนแผนงานตอไป

3. การจัดทำแผน ปฏิบตั กิ าร
จะแบงกิจกรรมเปน 2 สวน คือ
- กิจกรรมทั่วไปที่
สามารถดำเนินการไดเต็มพื้นที่เขต
พัฒนาทีด่ นิ เชนการจัดตัง้ กลุม เกษตรกร
ใช ส ารอิ น ทรี ย  ท ดแทนสารเคมี /
เกษตรอินทรีย การรณรงคงดเผาฟาง
และตอซังพืช จัดทำศูนยเรียนรูการ
พั ฒ นาที ่ ด ิ น ตามแนวเศรษฐกิ จ พอ
เพียง การอบรมหมอดินอาสา การสง
เสริมปรับปรุงบำรุงดินดวยอิ น ทรี ย
วัตถุ การปลูกหญาแฝก เปนตน ทั้งนี้
ในการสงเสริมหรือใหคำแนะนำในการ
ปลูกพืช ควรแนะนำพืชทีส่ รางรายได
ใหกับเกษตรกร เชน การปลูกไมผล
และพืชอื่นๆ ที่สามารถสรางรายได
ได ฯลฯ
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- กิจกรรมเฉพาะจุดที่จะทำการสาธิตเพื่อการขยายผล ไดแก การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่ สูง
ที่ดอน หรือพื้นที่ลุมจะมีลักษณะแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตปลูกพืชรูปแบบตางๆ งานพัฒนาแหลง
น้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ
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อยางไรก็ตาม การดำเนินงานทุกขัน้ ตอนจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะทำงานเขตพัฒนาทีด่ นิ ทุกระดับ และมี
การติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะ สำหรับระยะเวลาดำเนินการในแตละแหงจะอยูระหวาง 3 – 5 ป ตามขนาดของ
สภาพปญหาในพื้นที่
เกษตรกรที่อยูในเขตพัฒนาที่ดินนอกจากจะไดรับการชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังจะไดรับการถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและ
ไดประโยชนสูงสุด ซึ่งนำมาซึ่งรายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป
ดังนัน้ เขตพัฒนาทีด่ นิ จึงเปนจุดเรียนรูแ ละแปลงสาธิตดานการบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ นิ ทีม่ ขี นาดใหญและเปน
ระบบมากที่สุด ตั้งแต ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กลาวคือ ในพื้นที่ตนน้ำตองรักษาพื้นที่ปาสำหรับเปนแหลงน้ำตนทุน
กรมพัฒนาที่ดินจะนำระบบอนุรักษดินและน้ำเขาไปชวยปองกันปญหาการชะลางพังทลายของดิน เมื่อน้ำไหลลงมาก็มี
การวางแผนการกักเก็บน้ำไวใชประโยชน สวนพื้นที่เกษตรที่มีปญหาดินจะนำเทคโนโลยีของกรมฯ ไปชวยปรับปรุงบำรุง
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ พรอมกันนี้จะสงเสริมการทำการเกษตรอยางถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหกับเกษตรกร
ซึ่งจะทำ ใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินเพื่อทำการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
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การแกไขปญหาการปนเปอน
แคดเมียมตามแผนแมบทเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำแมตาว

โดย...คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำแมตาว อ. แมสอด จ.ตาก

ความเปนมา
ภายหลังจากสถาบันการจัดการน้ำนานาชาติ (International Water Management Institute : IWMI) รวม
กับกรมวิชาการเกษตรรายงานผลการวิจัยวาในพื้นที่ลุมน้ำแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัดตาก มีการปนเปอนของ
สารแคดเมียมในดินและขาว หากมีการนำขาวที่ปลูกในบริเวณดังกลาวมาบริโภคแลวจะเกิดปญหาดานสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อแกไขปญหาดังกลาวรัฐบาลไดมอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกันแกไขปญหาดังกลาว โดยคณะ
รัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณฟนฟูสภาพดินและสงเสริมใหเกษตรกร
ใชประโยชนที่ดินในการประกอบอาชีพในบริเวณดังกลาวตามความเหมาะสมตอไป ซึ่งตอมากระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ
จากการศึกษาขอเท็จจริงตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ำแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัดตาก กรมพัฒนาที่ดินพบวา
มีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนการปลูกขาว เพื่อตัดหวงโซอาหาร โดยการปลูกพืชทดแทนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งตอ
มามีความเห็นวาควรปลูกออยเพื่อผลิตเอทานอล โดยสงใหโรงงานผลิตที่ไดจัดตั้งขึ้นในบริเวณดังกลาว อยางไรก็
ตามสภาพพื้นที่เดิมซึ่งเคยปลูกขาวนั้นเปนพื้นที่ลุมต่ำมีน้ำขัง หากนำมาปลูกออยแลวจะตองมีการปรับสภาพพื้น
ที่เพื่อระบายน้ำออกรวมทั้งการจัดทำถนนเพื่อขนสงออยออกจากพื้นที่ปลูกสูโรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน
ใหมีความอุดมสมบูรณ ตลอดจนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกออย กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทำแผน
แมบทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ในชวงป พ.ศ. 2552- 2555 ขึ้นโดยมีวัตถุ
ประสงคนอกจากเปนการตัดหวงโซอาหารแลวยังเปนการเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่ลุม
น้ำแมตาวอีกดวย

เปาหมาย

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของดินบริเวณลุมน้ำแมตาว จำนวน 46,038 ไร ใหสามารถปลูกออยได
ไดแกพื้นที่นาขาวเดิม 19,529 ไร พื้นที่แปลงออยในปจจุบันที่มีปญหาน้ำทวมขัง 7,240 ไร และพื้นที่เพาะปลูกพืชไร
19,269 ไร โดยพัฒนาพื้นที่ในเขต 1 แลวใน พ.ศ. 2552 จำนวน 6,200 ไร และจะพัฒนาในป 2553 จำนวน
14,482 ไร ป 2554 จำนวน 16,596 ไร และป 2555 จำนวน 8,760 ไร

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำแมตาว รวมพืน้ ทีด่ ำเนินการ 3 ตำบล ( ตำบลแมตาว ตำบลพระธาตุ ผาแดง) ต. แมกุ (23 หมูบาน) ในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก
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แผนการดำเนินงาน
1. การจำแนกพื้นที่โครงการ
จำแนกพื้นที่โครงการออกเปน 4 เขต ตามสภาพภูมิประเทศ คือเขตที่ 1 เปนที่ราบลุมต่ำ
ความลาดชัน 0-2% ( 23,722 ไร) เขตที่ 2 เปนที่ราบลุม ความลาดชัน 0-2% ( 14,228ไร) เขตที่ 3 เปนพื้นที่
ลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 0-20% ( 20,744ไร) เขตที่ 4 เปนพื้นที่สูงอยูในเขตปาไม ( 47,633ไร) รวมพื้น
ที่ศึกษาทั้งหมดประมาณ 106,357 ไร (แสดงดังตารางที่ 1) อยางไรก็ตามไดมีการกำหนดเปาหมายเรงดวนในพื้
นที่แตละเขตเพื่อนำมาพัฒนาโดยเขตที่ 1 2 และ 3 มีพื้นที่เปาหมายเรงดวนรวม 46,038 ไร สำหรับพื้นที่เขต 4
เปนพื้นที่ปาไม กรมพัฒนาที่ดินรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ
เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารแคดเมียมตอไป
ตารางที่ 1 แสดงการจำแนกพื้นที่โครงการการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำแมตาว
เขต

1
2
3
4

ลักษณะพื้นที่

เนื้อที่

สภาพปญหา

ที่ราบลุม
น้ำทวมขัง
ที่ราบ
น้ำทวมขัง
ที่ราบและลูกคลื่นลอนชัน
น้ำทวมขังเปนบางสวน
พื้นที่สูง
การชะลางพังทลายของดิน
รวม

ไร

รอยละ

23,722
14,228
20,744
47,633

22.31
13.37
19.53
44.79

106,357

100.00

ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสราง
การผลิตพืช

2. แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาในแตละเขต
เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนการใชทิ่ดินจากนาขาวไปเปนการปลูกพืชชนิดอื่นที่ไมอยูในหวงโซ
อาหาร พรอมทั้งติดตามสถานการณการปนเปอนของสารแคดเมียมในดิน จึงไดกำหนดแผนงาน 5 แผนดังนี้
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1. งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โดยการสรางเสนทางลำเลียงผลิตผลเกษตรจากไรนา เพื่อใหเกษตรกรสามารถลำเลียง
ผลผลิตการเกษตรไปสูตลาดไดทันตอเวลาภายหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบระบบสงน้ำใน
พื้นที่การเกษตรซึ่งถือเปนมาตรการเสริมของโครงการที่ตองจัดทำหากมีความจำเปน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ำตนทุนไว
ใชสอยตลอดทั้งปโดยเฉพาะในฤดูแลง และ การจัดทำระบบระบายน้ำ การปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมทอลอดถนน
สายหลักเพื่อปองกันน้ำทวมแปลงเกษตรกรและเปนแนวทางในการเรงระบายน้ำใหทันในฤดูฝน

2

ภาพที่ 2- 3 การจัดทำระบบระบายน้ำ การปรับปรุง

3

ถนนลูกรัง บริเวณพื้นที่โครงการ

2.งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ
การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ (ตามความตองการของเกษตรกร) ในพื้นที่ทั้ง 3 เขต
โดยวิธีการจัดรูปแปลงนา แบบที่ 2 สำหรับการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ำประกอบดวยการทำคันดินขวาง
ตามความลาดเท ขั้นบันไดดิน การปรับรูปแปลงนา บอดักตะกอนในพื้นที่ที่เหมาะสม การทำคันคูระบายน้ำ
การสรางเสนทางลำเลียงขนาดเล็กในไรนา และการใชแถบพืช (แฝก) เพื่อใหยึดหนาดินและปองกันการกัดเซาะพัง
ทลายของดินและปองกันการแพรกระจายของสารแคดเมียม

4

ภาพที่ 4- 5 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ
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การปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่2
(ขุดคูและยกระดับคันดินเพื่อปลูกพืช)

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงวิธีการจัดรูปแปลงนา แบบที่ 2
3. งานติดตามตรวจสอบสารแคดเม่ียมในดิน
กำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบการสะสมของสารแคดเมี่ยมในพื้นที่ เขต 1 เขต 2
และ เขต 3 ตลอดระยะเวลาของโครงการและสุมเก็บตัวอยางดินทั้งลุมน้ำ โดยการเก็บตัวอยางดินอยางละเอียด
และพืช เพื่อวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของผลกระทบแคดเมียมที่มีตอการใชประโยชนที่ดินและหาแนวทาง
แกไขทางวิทยาศาสตร
4. งานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกออย
กำหนดใหมโี ครงการวิจยั เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกออย โดยใชผลิตภัณฑเทคโนโลยี
ชีวภาพ กรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ลดตนทุนการผลิตเพิม่ คุณภาพและเพิม่ ผลผลิตออยในพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยแบงการวิจยั
เปน 2 ประเภท ไดแก การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกออยในพื้นที่นาขาวเดิม (ที่ลุม) และ การวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกออยในพื้นที่เพาะปลูกพืชไร (ที่ดอน)
5. งานสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยอาศัย 2 มาตรการ คือ
5.1 การสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพืชเปนการปลูกออย
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7

8

ภาพที่ 7-8 การปลูกออยในพื้นที่นาขาวเดิม
(ที่ลุม)และโรงงานเอทานอล

9

มีมาตรการ 2 มาตรการ คือ (1) มาตรการสราง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน โดยการสนับสนุนคาใชจาย
ในการปรับเปลีย่ นพืชเปนการปลูกออยไรละ 3,350 บาท
และ การประกันราคาผลผลิตออยโดยโรงงาน เอทานอล
รับซือ้ ออยจากพืน้ ทีใ่ นราคาไมตำ่ กวาราคาประกันของรัฐ
(ระหวาง 800-900 บาท/ตัน) (ขอมูล ณ ธ.ค. 2551)
ปจจุบนั โรงงานเอทานอลมีกำลังการผลิต วันละ 200,000
ลิตร ตองการออย 5,000 ตัน/วัน หรือ 800,000
ตัน/ป พื้นที่ปลูก 55,000 ไร แตในป 2551- 2552
มีปริมาณออยเขาหีบ ประมาณ 160,000 ตัน เปนออย
ที่มาจากพื้นที่สงเสริมของโรงงาน ในเขตนาขาวที่รัฐบาล
จายเงินชดเชย เพียง 5,758 ไร นอกเขต 38,689 ไร
ซึ่งยังขาดพื้นที่อีกมาก
5.2 การสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดตนทุน
การผลิตใหแกเกษตรกร โดยแนะนำการใชเทคโนโลยี
ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการเพิ่มผลผลิต อาทิสารเรง
จุลนิ ทรียเ พือ่ การเกษตร (สารเรง พด.1 พด. 2 พด. 3 พด. 7)
การปรับปรุงบำรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การผลิตและการ
ใชพืชปุยสด การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียน้ำ การใชปุย
และปูนตามความตองการของพืช

ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2552

10

ในป 2552 กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดรบั งบประมาณ
สนับสนุน 19.582 ลานบาท และไดดำเนินการพัฒนา
ในระยะแรก ตามแผนงาน 5 แผนงานดังกลาว ในพื้นที่
ที่มีการจัดทำกิจกรรมกอสรางระบบอนุรักษดินและ น้ำ
จำนวน 6,200 ไร และในป 2553 ไดรับงบประมาณ
เบือ้ งตน 34.105 บาท สำหรับจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และ
น้ำจำนวน 14,300 ไร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
11

ภาพที่ 9 - 11 การสงเสริมการผลิตปุยอินทรียน้ำ
การใชพืชปุยสด และ หญาแฝก เพื่อเพิ่มผลผลิต
114

พื้นที่ลุมน้ำแมตาว ไดรับการปรับโครงสรางพื้น
ฐาน และพัฒนาระบบการผลิตพืช โดยตัดหวงโซอาหาร
อยางถาวร 46,038 ไร เกษตรกรมีความปลอดภัยจาก
การปรับระบบการปลูกพืช โดยตัดหวงโซอาหารอยาง
ถาวร มีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม2
แบบบูรณาการ ป 2552
ปงบประมาณ 2552 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการขึ้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดขอนแกน โดยมี วัตถุประสงคเพือ่
พัฒนาพืน้ ทีม่ ปี ญ
 หาดินเค็มใหเห็นเปนรูปธรรม 2,750 ไร
ดังนี้
1) ฟน ฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัดลดความรุนแรง
ของปญหาดินเค็มและน้ำเค็ม
2) เพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่ดินเค็ม
น อ ยและเค็ ม ปานกลางโดยการปรั บ รู ป แปลงนา
เพิ่มความอุดมสมบูรณดิน และปลูกตนไมบนคันนา
3) ปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม
โดยวิธีการทางพืชและวิธีกลควบคุมระดับน้ำใตดินเค็ม

2 ดร.อรุณี ยูวะนิยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผูอ ำนวยการสวนวิจยั และพัฒนาการจัดการดินเค็ม
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิจยั และพัฒนาการ จัดการ
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โดยบูรณาการทัง้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและกิจกรรม ใหสอดคลองกับลักษณะปญหาดินเค็มทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ดังนี้
1.
สำรวจออกแบบและกอสรางระบบโครงสรางพืน้ ฐาน เพือ่ ควบคุมทิศทางการไหลและระดับน้ำ
เชนคันดินและคูเบนน้ำ ถนนทางลำเลียงในไรนา ประชุมชีแ้ จงเกษตรกรในพืน้ ทีด่ ำเนินการใหเขาใจวัตถุประสงคและ
ใหความรวมมือ หนวยงานทีร่ ว มบูรณาการ: กองชาง สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 3 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดขอนแกน
1.1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ประกอบดวยพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด 500 ไร พืน้ ทีด่ นิ เค็ม
นอยและเค็มปานกลาง 1500 ไร

จังหวัดนครราชสีมา
1.2 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแกน ประกอบดวยพืน้ ที่
ดินเค็มจัด 250 ไร พืน้ ทีด่ นิ เค็มนอยและเค็มปานกลาง
500 ไร

จังหวัดขอนแกน
2. ฟน ฟูแกไขพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด 750 ไร
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พื้นที่ดินเค็มจัดเปนพื้นที่วางเปลา มีคราบเกลือที่ผิวดิน ปลูกพืชไมได มีพืชทนเค็มจัดเทานั้นที่ขึ้นได เชน
หนามพุงดอ หนามพรม ซึ่งไมมีคาทางเศรษฐกิจ สามารถฟนฟูแกไขสภาพเสื่อมโทรมของพื้นที่ดินเค็มจัด เปลี่ยน
แปลงสภาพจากพื้นที่วางเปลามีคราบเกลือใหสามารถทำการเพาะปลูกได โดยวิธีทางวิศวกรรม และวิธีการทางพืช
2.1 การชะลางเกลือดวยระบบระบายน้ำใตดิน (internal drainage) ที่ ต.พระบุ อ.พระยืน
จ.ขอนแกน รวมบูรณาการโดย กองชาง สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เค็ม และสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5

2.2
การปรับพื้นที่ดวยระบบคันดินและคูน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำเค็ม ดำเนินการในพื้นที่ดิน
เค็มจัดที่มีน้ำขังหลังฝนตก ปรับปรุงดินดวยปุยคอกและแกลบ ปลูกพืชทนเค็มจัดเพื่อเปนพืชนำรอง ซึ่งมีทั้งไมโต
เร็วและหญาทนเค็ม เชน หญาดิกซี (Sporobolus virginicus) และตนกระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps)
ชวยลดการระเหยของน้ำไมใหพาเกลือขึ้นมาสะสมบนผิวดินมากขึ้น และใชเปนอาหารสัตวได รวมทั้งกิ่งและใบ
ที่ลวงหลนชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหดินดวย เมื่อสภาพแวดลอมดีขึ้นสามารถปลูกไมพื้นเมือง เชน สะเดา ขี้เหล็ก
มะขาม และมะขามเทศ ในบางพื้นที่สามารถกลับมาปลูกขาวไดอีก ดำเนินการที่ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา รวมบูรณาการโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการพื้นที่ดินเค็ม

3. จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำใตดินในนาดินเค็มนอย-ปานกลาง 2,000 ไร

ดินเค็มนอยและเค็มปานกลาง สวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินทำนา เนื่องจากเปนที่ลุมมีน้ำขังในฤดูฝน
เนือ้ ดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณของดินต่ำ ชวงแลงบนผิวดินมีคราบเกลือ ทำใหตน ขาวตายเปนหยอมๆ
หรือแคระแกรน ไมแตกกอ ผลผลิตต่ำ เฉลี่ย 10-15 ถังตอไร ในฤดูฝนมีวัชพืชขึ้นแขงกับขาว เชน หญาแดง (Cyperus spp.) หญาขี้กราก (Xylis capensis)
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ปรับรูปแปลงนาดวยระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำตามความเหมาะสมกับลักษณะพืน้ ทีร่ ว มบูรณาการโดยสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน
ก) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1

ปรับระดับหนาดินในนาใหสม่ำเสมอ ปรับคันนาปลูกตนไมทนเค็ม เชน สะเดา ยูคาลิปตัส แนะนำใหเกษตรกร
ใชวสั ดุปรับปรุงดิน ไดแก แกลบ ปุย คอก ปุย หมัก ปุย พืชสด (โสนอัฟริกนั ) พันธุข า วทนเค็มทีแ่ นะนำคือขาวดอกมะลิ
105 ปกดำกลาขาวอายุ 30 วัน ปกดำระยะ 25*25 ซม. ใสปุยเคมีที่เหมาะสม รวมกับ พด.2
ข) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2

ปรับระดับหนาดินในนาใหสม่ำเสมอ ขุดคูเพือ่ รับเกลือทีถ่ กู ชะลางจากหนาดิน และชวยรักษาระดับน้ำใตดนิ
ไมใหพาเกลือขึน้ มาสะสมทีด่ นิ ชัน้ บน ปรับคันนาปลูกตนไมทนเค็ม เชน สะเดา ยูคาลิปตัส แนะนำใหเกษตรกรใชวสั ดุ
ปรับปรุงดิน ไดแก แกลบ ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด (โสนอัฟริกัน) พันธุขาวทนเค็มที่แนะนำคือ ขาวดอกมะลิ 105
ปกดำกลาขาวอายุ 30 วัน ปกดำระยะ 25*25 ซม. ใสปุยเคมีที่เหมาะสม รวมกับ พด.2 ดำเนินการโดยสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3
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4. จัดระบบการใชน้ำเพื่อลดระดับน้ำใตดินบนพื้นที่รับน้ำ
พื้นที่รับน้ำ (recharge area) คือ พื้นที่ที่ปลอยน้ำมาเพิ่มเติมในระ
บบน้ำใตดินที่อยูในที่ลุม การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่รับ
น้ำจากพื้นที่ปามาปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำใหเกิดการแพรกระจายดินเค็ม ในที่
ลุมได หากพื้นที่ลุมนั้นมีน้ำใตดินเค็ม น้ำใตดินเค็มจะยกระดับสูงขึ้น ทำให
เกลือแพรขึ้นมาสะสมใกลผิวดิน
ป 2552 กรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการเจาะบอ ขนาด 2.5 นิ้ว ลึก
30-40 เมตร จำนวน 7 บอ และบอสังเกตการ 1 บอ นำน้ำใตดินบนพื้นที่รับ
น้ำใหเกษตรกรใชประโยชนทำการเกษตรกรรม เพื่อการควบคุมการแพร
กระจายดินเค็ม ที่ ต.บึงออ อ.ขามทะเลสอ ซึ่งเปนพื้นที่เนินที่อยูทางทิศ
ใตของพื้นที่โครงการฯ มีการใชประโยชนที่ดินปลูกมันสำปะหลัง รวมบูรณาการโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และภาควิชาเทคโนธรณี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เกษตรกรผูรวมโครงการใชน้ำจากบอบาดาลเพื่อการเพาะปลูกพืช
ในชวงฤดูแลง (พ.ย.52–เม.ย.53) ดังนี้
1. นายสนอง ธงสันเทียะ ปลูกมะมวง ไผหวาน สะเดา
ผักหวาน บอปลานิล พื้นที่ 10 ไร
2. นางพเยา ธงสันเทียะ ปลูกขาวโพดหวาน ดาวเรือง
พื้นที่ 5 ไร
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3. นายประเจียร เดือนขุนทด ปลูกพริก ยางนา ดาวเรือง พื้นที่ 3 ไร
4. นายอยู โนนขุนทด ปลูกดาวเรือง ขาวโพดหวาน พื้นที่ 5 ไร
5. นายทวี เมธาวิรัตน ปลูกดาวเรือง พื้นที่ 5 ไร
6. นายชูชาติ เมธาวิรัตน ปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ 3 ไร
7. นายธนวัฒน โชคกำทอง ปลูกไผหวาน ฝรั่งกลมสาลี่ กลวยน้ำวา ขาวนาปรัง ไมยืนตน พืชผัก
สวนครัว และบอปลา พื้นที่ 10 ไร
5. การติดตามประเมินทางวิชาการ
สวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ทำหนาที่ประเมินผลกระทบ
การจัดการโดยวิธีกล และวิธีการทางพืช ตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใตดินเค็ม
การฟนฟูแกไขความเสื่อมโทรม ของดิน การเจริญเติบโตของพืช และผลผลิตของขาว

ติดตัง้ ทอสังเกตน้ำใตดนิ (piezometer) ลึก 3 เมตร เพือ่ ทีศ่ กึ ษาผลกระทบโครงการพัฒนาฯ ตอการเปลีย่ น
แปลงระดับน้ำใตดินและคุณภาพน้ำใตดิน คุณภาพดินและน้ำบนผิวดิน รวมทั้งการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช
6. ประโยชนที่ไดรับ
6.1 พื้นที่ดินเค็มไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งระบบอยางเปนรูปธรรม
6.2 หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของรวมกันปฏิบตั งิ านภาคสนาม เปนการเพิม่ ประสบการณการประยุกต
ใชวิชาการดานตางๆ ในพื้นที่มีปญหา
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รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-5100 http://www.ldd.go.th
หนวยงาน		

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
อธิบดี
                  0-2561-1954
0-2562-0313
dgldd@ldd.go.th
รองอธิบดีดานบริหาร
                  0-2561-4990            0-279-1560
ddga@ldd.go,th
รองอธิบดีดานวิชาการ
                  0-2579-9532            0-2561-1959
ddgt@ldd.go.th
รองอธิบดีดานปฏิบัติการ
                  0-2579-1939            0-2561-3029
ddgo@ldd.go.th
สำนักผูเชี่ยวชาญ          
                     0-2561-2948
         ods_1@ldd.go.th
งานตรวจสอบภายใน
                  0-2579-2529
         aud_1@ldd.go.th
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
                  0-2579-7740                       adg_1@ldd.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม
                  0-2579-5128            0-2941-2227
ofs_1@ldd.go.th
กองการเจาหนาที่
                  0-2941-2608            0-2941-2142
psd_1@ldd.go.th
กองคลัง
                  0-2579-2583            0-2579-8517
fid_1@ldd.go.th
กองชาง
                  0-2941-2116            0-2941-2078
egd_1@ldd.go.th
กองแผนงาน
     0-2579-1096            0-2579-2990
pld_1@ldd.go.th
กองแผนที่
                  0-2579-0904            0-2579-0808
0SM_1@ldd.go.th
ศูนยสารสนเทศ
                  0-2579-4885            0-2579-7767
cit_1@ldd.go.th
สำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน                   0-2561-3521            0-2561-3167
osd_1@ldd.go,th
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                   0-2579-5122            0-2941-1924
osl_1@ldd,go.th
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน                   0-2941-2924            0-2579-1565       
ord_1@ldd.go.th
สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน      0-2579-5214                       -                   
ofi_1@ldd.go.th
สำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน                   0-2579-9162            0-579-3504
irw_1@ldd.go.th
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
                  0-2579-2875            0-2579-2875
osb_1@ldd.go.th
สำนักพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     0-2941-2724            0-2979-7687
ori_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)       
     0-2577-3370-3         0-2577-1141
r01_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี)
                  038-351-409-10       038-351-617
r02_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (นครราชสีมา)
     044-953-223-6        044-953-222
r03_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี)
     045-312-646            045-312-646
r04_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)
     043-246-668            043-243-913
r05_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม)
     053-121-174            053-121-000
r06_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (นาน)
     054-771-588            054-771-664
r07_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (พิษณุโลก)
     055-321-256            055-321-255
r08_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (นครสวรรค)
     056-881-247            056-881-241
r09_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี)
     032-373-515-6         032-373-516
r10_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (สุราษฎรธานี)
     077-240-647            077-312-924
r11_1@ldd.go.th
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา)
     074-333-212            074-333-213
r12_1@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
                  0-2577-3375            0-2577-3375
ptm01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
     037-391-298            037-391-612
nyk01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
      036-733-126-7
036-733-127              sri01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
                  034-355-186            034-355-189
npt01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
           
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา            
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
           
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
           
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
           
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
           
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
           
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
           
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
           
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
           
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
           
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
           
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน
   
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง            
สถานีพัฒนาที่ดินนาน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท
      035-525-356
      035-615-745-6
      056-466-184
      036-658-356
      0-2595-0626
      035-345-893
      0-2174-4002
      036-524-580
      0-2579-1268
      038-389-107
      037-241-197
      038-531-200
      038-636-364
      039-491-041
      039-599-313
      037-454-106

หมายเลขโทรสาร
   035-525-356
   035-615-746
   056-466-185
   036-658-355
   0-2595-0641
   035-345-882
   0-2174-4004
   036-524-579
   0-2579-1268
   038-389-106
   037-241-669
   038-532-029
   038-636-365
   039-358-628
   039-599-314
   037-454-106

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
spb01@ldd.go.th
atg01@ldd.go.th
cnt01@ldd.go.th
lri01@ldd.go.th
ntb01@ldd.go.th
aya01@ldd.go.th
smp01@ldd.go.th
sbr01@ldd.go.th
bkk01@ldd.go.th
cbi01@ldd.go.th
sko01@ldd.go.th
cco01@ldd.go.th
ryg01@ldd.go.th
cti1@ldd.go.th
trt01@ldd.go.th
pri01@ldd.go.th

      038-599-105-6
      044-953-229
      044-614-899
      044-124-114
      044-515-692
      045-202-095-6
      042-503-586-7
      043-532-533
      045-773-129
      045-616-866
      042-643-772
      045-452-887
      043-246-759
      042-295-063
      043-777-212
      043-601-054
      042-747-121
      042-311-727
      042-012-535
      053-121-171
      053-611-853
      053-976-652
      054-269-569
      053-890-103
      054-752-215
      053-706-165

   038-599-117
   044-953-229
   044-614-899
   044-124-114
   044-518-935
   045-245-633
   042-503-588
   043-532-533
   045-773-127-8
   045-616-414
   042-643-773
   045-452-887
   043-343-264
   042-207-864
   043-777-612
   043-601-055
   042-747-212
   042-311-674
   042-012-535
   053-121-169
   053-613-014
   053-511-477
   054-269-570
   053-121-173
   054-752-469
   053-776-577

chk_1@ldd.go.th
nma01@ldd.go.th
brm01@ldd.go.th
cpm01@ldd.go.th
srn01@ldd.go.th
ubn01@ldd.go.th
npn01@ldd.go.th
ret01@ldd.go.th
yst01@ldd.go.th
ssk01@ldd.go.th
mdh01@ldd.go.th
anc01@ldd.go.th
khn01@ldd.go.th
udn01@ldd.go.th
mkm01@ldd.go.th
ksn01@ldd.go.th
snk01@ldd.go.th
nbl01@ldd.go.th
nki01@ldd.go.th
cmi01@ldd.go.th
msn01@ldd.go.th
lpn01@ldd.go.th
lpg01@ldd.go.th
cnr_1@ldd.go.th
nan01@ldd.go.th
cri01@ldd.go.th
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หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
สถานีพัฒนาที่ดินแพร
     054-597-294
054-597-509
pre01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
     054-410-567
054-411-091
pyo01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
     055-865-134
        plk01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
     055-438-295
055-428-296
utt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ
     056-736-092
056-736-094        pbno01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินเลย
     08-6451-3783
08-6-451-3783
lei01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
     056-655-423
056-990-034
pct01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
     056-247-213
056-247-212
nsn01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
     055-512-299
055-512-888
tak01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
     055-708-735
055-708-172
kpt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
     056-982-624
056-982-624
uti01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
     055-614-046
055-614-046
sti01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
     032-373-717-8
032-373-717
rbr01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
     034-564-290
034-564-291
kri01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
     032-448-376-8
032-448-376
pbi01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
     034-839-913
034-839-913
skn01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
     034-712-882
034-713-883
skm01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ
     032-602-580
032-602-580
pkn01@ldd.go.th
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค      032-571-138
032-571-138
r10_8@ldd.go.th
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แมฟาหลวง
     032-571-138
032-571-138
r10_9@ldd.go.th
โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม      032-226-744                       r10_10@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี
     077-288-640
077-274-120
sni01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
     077-840-190
077-840-189
rng01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
     076-461-532
076-461-532
pna01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
     075-378-609
075-378-609
nrt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
     077-653-087
077-653--086
cpn01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
     075-618-150
075-618-153
kbi01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
     076-617-245
076-617-245
pkt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
     074-477-462
074-477-460
ska01@ldd.go.tg
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
     074-752-079
074-737-077
stno1@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี
     073-340-272
073-437-253
ptn01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
     073-297-025
073-297-160
yla01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
     074-681-208
074-682-167
plg01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
     073-538-200                       nwt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
     075-224-674
075-501-059
trg01@ldd.go.th
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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