


กรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



พระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

พระราชทานแกขาราชการพลเรอืน 

เนือ่งในโอกาสวนัขาราชการพลเรอืน ปพทุธศกัราช ๒๕๕๖ 

   

  งานของแผนดนินัน้ เปนงานสวนรวม มผีลกวางขวาง เกีย่วของกบับานเมอืงและบคุคลทกุฝาย เมือ่

เปนงานสวนรวมและมผีลเกีย่วของกบัคนหมูมาก ปญหาขอขดัแยงตางๆ อนัเนือ่งมาจากความคดิเหน็ไม

ตรงกนั กย็อมเกดิมขีึน้บางเปนปกตธิรรมดา ขาราชการ ผูปฏบิตับิรหิารงานของแผนดนิ ตลอดจนทกุคน

ทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงตองมีใจที่หนักแนน และเปดกวาง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง แมกระทั่งคำ

วิพากษวิจารณอยางมีสต ิ ใชปญญาและเหตุผลเปนเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือวาความคิดเห็นและคำ

วิพากษวิจารณนั้น คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลายจากทุกคนทุกฝาย เพื่อ

ประโยชนแกการปฏบิตับิรหิารงานและการแกไขปญหาตางๆ ใหงานทกุสวนทกุดานของแผนดนิ สำเรจ็ผล

เปนความเจรญิมัน่คงแกประเทศชาตแิละประชาชนอยางแทจรงิ 

 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช 

 วนัที ่๓๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 



นกัวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนษุยธรรม 

ภาพทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลั 

นกัวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนษุยธรรม 

 

  ผูบรหิารของสหภาพวทิยาศาสตรทางดนินานาชาต ิ (International Union of Soil Sciences: 

IUSS) เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อวันที ่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕          

เพือ่ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลันกัวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนษุยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist) เปนการสดดุพีระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 



ก
รมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน

หนวยงานหลักทางดานวิชาการพัฒนาที่ดินที่มีความ

เชีย่วชาญและชำนาญงานดานการวางแผนการพฒันา

ทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน เพื่อให ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรดินและน้ำเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีทั้งการปองกันและแก ไข

การสูญเสียความอุดมสมบูรณ มีการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมใหสามารถใชประโยชน ได

อยางคุมคา และยั่งยืนตลอดไป โดยทรัพยากรดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการผลิตภาค

การเกษตร แตปจจุบันทรัพยากรดินเหลานี้ ไดเสื่อมโทรมลงทุกวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช

พื้นที่ทำการเกษตรอยางตอเนื่อง ขาดความรูและการจัดการดินที่เหมาะสม อีกทั้งขาดการ

พัฒนาฟนฟูดินและน้ำอยางถูกวิธ ี กอรปกับปญหาเกี่ยวกับสภาพดิน ไมวาจะเปนดินเปรี้ยว 

ดนิเคม็ ดนิกรด หรอืแมกระทัง่ดนิบนพืน้ทีส่งูทีด่อน อนัมคีวามเสีย่งตอการชะลางพงัทลายของ

ดิน ลวนแลวแตเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เมื่อเกิดปญหา การชะลาง

พังทลายของดินในพื้นที่ไมเพียงแตเกษตรกรเทานั้น ที่ไดรับความเสียหาย แตความเสียหายที่

เกดิขึน้ จะมผีลกระทบกระเทอืนตอชมุชนในบรเิวณนัน้ และประเทศชาตโิดยสวนรวม  

  ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดิน ไดดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่ ๑๑ โดยยดึหลกั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ที่ใหคนเปนศนูยกลาง

ของการพฒันาและสรางสมดลุการพฒันาในทกุมติ ิ จากนโยบายดงักลาวจะเปนการดำเนนิการ

ขบัเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิ มุงเนนทีผ่ลลพัธ (output) และผลสมัฤทธิ ์(outcome) ของงาน โดย

เปาหมายสำคัญคือชวยใหเกษตรกรสามารถลดรายจาย เพิ่มรายได และมีความยั่งยืนในงาน

อาชพี ทัง้นีเ้รือ่งเรงดวนทีก่รมฯจะตองเรงรบีดำเนนิการม ี ๕ ดานไดแก (๑) งานโครงการพระ

ราชดำร ิ โดยเฉพาะหญาแฝก (๒) การกำหนดเขตการใชทีด่นิ (Zoning) สำหรบัพชืเศรษฐกจิ           

(๓) งานบรูณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะโครงการการบรหิารจดัการนำ้ 

ในพื้นที่เขตชลประทานรวมกับกรมชลประทาน จัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่

นอกเขตชลประทาน จัดทำโครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน รวมกับกรมประมง (๔) งานดาน

ความมัน่คงทางอาหารและสนิคาปลอดภยั โดยจดัดำเนนิงานโครงการเกษตรปลอดภยั ลดการ

ใชสารเคม ี สงเสริมการทำเกษตรอินทรีย และ (๕) งานดานการเตรียมความพรอมการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สรางความรวมมือระหวางประเทศดานวิชาการและการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

   นอกจากนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดิน ยังมีการดำเนินงานสนองตาม

นโยบายเรงดวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยเฉพาะการทำงานแบบบรูณาการรวมกบั

หนวยงานตางๆ และการจัดทำเขตเศรษฐกิจการปลูกพืช เพื่อชวยลดตนทุน สรางเสถียรภาพ

ราคา และรายไดที่แนนอน ใหเกษตรกร เพื่อการแขงขันรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 

กรมพฒันาทีด่นิ 

คำนำ 

ทรัพยากรดินและน้ำเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีทั้งการปองกันและแก ไข



 สวนที ่๑  ขอมลูภาพรวมของหนวยงาน  

  วสิยัทศัน ๑๗ 

  พนัธกจิ คานยิมองคกร ๑๘ 

  ภารกจิ อำนาจหนาทีต่ามกฏหมาย ๑๙ 

  โครงสรางองคกรและเปาหมาย การทำงานของกรมพฒันาทีด่นิ ๒๐  

  อตัรากำลงัขาราชการ ลกูจาง และพนกังานราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๑ 

  งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๖ ๒๒ 

  ประเดน็ยทุธศาสตร ๒๓ 

 สวนที ่๒  ผลการปฏบิตัริาชการของหนวยงาน  

  ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) ๒๗ 

  ผลการปฏบิตัริาชการภายใตแผนปฏบิตัริาชการประจำปของหนวยงาน ๓๐ 

 สวนที ่๓  รายงานการเงนิ  

  งบแสดงฐานะการเงนิ  ๕๓ 

  งบรายไดและคาใชจาย  ๕๕ 

 สวนที ่๔  ผลงานสำคญัของกรมพฒันาทีด่นิในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๖  

  ขาราชการพลเรอืนดเีดน ๕๗ 

  หมอดนิอาสาดเีดน ๕๘ 

  รางวลับรกิารภาครฐัแหงชาต ิป ๒๕๕๖ ๕๙ 

  การประเมนิความโปรงใส รางวลัดชันวีดัความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั ๖๐  

  เขตพฒันาทีด่นิดเีดน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๑ 

  โครงการฟนฟทูรพัยากรดนิและนำ้ในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลาแบบชมุชนมสีวนรวม ๖๙ 

  การจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคาเกษตร ๗๒ 

  เมอืงเพยีโมเดล ๗๖ 

  ผลการดำเนนิงานตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ป ๒๕๕๖ ๘๓ 

  โครงการความรวมมอืทางวชิาการะหวางกรมพฒันาทีด่นิและสถาบนั Institut de Recherche ๘๖ 

  pour le Développement (IRD) ประเทศฝรัง่เศส 

  โครงการตามแผนความรวมมอืทางเศรษฐกจิและแผนปฏบิตักิารไทย-กมัพชูา-พมา-ลาว (ACMECS) ๘๘ 

  การจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้รวมกบัผลติภณัฑราไตรโคเดอรมาเพือ่ฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิ ๙๐ 

  และควบคมุโรคของทเุรยีน 

  รายชือ่ หมายเลขโทรศพัท และไปรษณยีอเิลคทรอนกิสของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ ๙๖ 

 

 สารบญั 



นายเกรยีงศกัดิ ์ หงษโต 

อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

นายเกรยีงศกัดิ ์ หงษโต

ผูบรหิารกรมพฒันาทีด่นิ 



    นายสรุเดช  เตยีวตระกลู นางกลุรศัมิ ์ อนนัตพงษสขุ 

 รองอธบิดดีานปฏบิตักิาร รองอธบิดดีานวชิาการ 

นายอนสุรณ จนัทนโรจน 

รองอธบิดดีานบรหิาร   

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘ 



 นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข นางสาวภทัราภรณ  โสเจยยะ   

 เลขานกุารกรม ผูอำนวยการกองการเจาหนาที ่  

 ผูบรหิารสวนกลาง 

 นางกญัญาภคั ทองจนัทร นายสรุพล หริญัวฒันศริิ 

 ผูอำนวยการกองคลงั ผูอำนวยการสำนกัวศิวกรรม 

  เพือ่การพฒันาทีด่นิ 

 นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข นางสาวภทัราภรณ  โสเจยยะ นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข นางสาวภทัราภรณ  โสเจยยะ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๙ 



 นางตลุญา จงสกลุ นายบญุรกัษ พฒันกนก  

 ผูอำนวยการกองแผนงาน ผูอำนวยการสำนกัเทคโนโลยี 

  การสำรวจและจดัทำแผนที่ 

 ผูบรหิารสวนกลาง 

 นางอรนาถ โอวาทตระกลู นายปรชีา โพธิป์าน  

 ผูอำนวยการศนูยสารสนเทศ ผูอำนวยการสำนกัวจิยั       

  และพฒันาการจดัการทีด่นิ   

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๐ 



 นางอรทยั ศกุรยีพงศ นายศรจติร  ศรณีรงค 

 ผูอำนวยการสำนกัวทิยาศาสตร ผูอำนวยการสำนกัสำรวจดนิ 

 เพือ่การพฒันาทีด่นิ และวางแผนการใชทีด่นิ 

 ผูบรหิารสวนกลาง 

 นางณฐัยิา  หริญัวฒันศริ ิ นางสาวสำเภา  จนัตะศลิป 

 ผูอำนวยการกลุมพฒันาระบบบรหิาร ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๑ 



 นายเขมแขง็  ยตุธิรรมดำรง นายภญิโญ  สวุรรณชนะ 

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๒  

 ผูบรหิารสวนภมูภิาค 

 นายสรุชยั  หมืน่สงัข นายถาวร  มชียั 

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๓ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๔ 

 นายเขมแขง็  ยตุธิรรมดำรง นายภญิโญ  สวุรรณชนะ  นายเขมแขง็  ยตุธิรรมดำรง นายภญิโญ  สวุรรณชนะ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๒ 



 นายพสิทุธิ ์ ศาลากจิ นายปราโมทย  ยาใจ 

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๖ 

 ผูบรหิารสวนภมูภิาค 

 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท นายประศาสน  สทุธารกัษ   

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๗ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๘  

 นายพสิทุธิ ์ ศาลากจิ นายปราโมทย  ยาใจ นายพสิทุธิ ์ ศาลากจิ นายปราโมทย  ยาใจ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๓ 



 ผูบรหิารสวนภมูภิาค 

 นายชมุพล  คงอนิทร นายปรดีา  ศรสีวุรรณ  

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๑ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๒ 

 นายบญุณรงค  ธานรีตัน นายประเสรฐิ  เทพนรประไพ 

 ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๙ ผูอำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๐ 

 นายบญุณรงค  ธานรีตัน นายประเสรฐิ  เทพนรประไพ  นายบญุณรงค  ธานรีตัน นายประเสรฐิ  เทพนรประไพ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๔ 





รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๖ 



รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๗ 



 พนัธกจิ 

  ๑. สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 

  ๒. วิจัย พัฒนา ใหบริการ และถายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพรอมทั้งกำหนดเขตการใช

ทีด่นิทีเ่หมาะสม เพือ่การผลติและใหบรกิารขอมลูเชงิพืน้ทีด่านตางๆ ทีถ่กูตอง ทนัสมยั  

  ๓. พฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานการพฒันาทีด่นิและนำ้ โดยการอนรุกัษดนิและนำ้ การฟนฟู

ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ภายใต

กระบวนการทีช่มุชนมสีวนรวม   

  ๔. พฒันาหมอดนิอาสา ยวุเกษตรกร เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมคีวามรู ความเขาใจ

การพฒันาทีด่นิ เพือ่เปนรากฐานการดำเนนิชวีติอยางพอเพยีง    

   ๕. ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. พฒันาทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  

 คานยิมองคกร 

  - รกัองคกร โดยมทีศันคตทิีด่ตีอองคกร และยดึประโยชนขององคกรเปนหลกั 

  - รกัศกัดิศ์ร ีโดยมคีวามภาคภมูใิจในการเปนขาราชการและปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สตัย 

   สจุรติ 

  - รูสามคัค ีโดยทำงานเปนทมี มคีวามพรอมเพรยีง และชวยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

  - รอบรูมคีณุธรรม โดยมคีวามยตุธิรรม ซือ่สตัยตอตนเองและผูอืน่ 

  - รเิริม่สรางสรรค โดยมคีวามคดิเพือ่ใหเกดิการเปลีย่นแปลงและพฒันา ในสิง่ทีเ่ปน  

   ประโยชนตอองคกร 

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๘ 



 

  ใหกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน ในพื้นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดิน 

บรเิวณทีม่กีารใชหรอืทำใหเกดิการปนเปอนของสารเคมหีรอืวตัถอุืน่ใด การอนรุกัษดนิและนํา้ การ

ปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดาน

การพัฒนาที่ดนิ ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดนิเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมกีารใช

ประโยชนทีด่นิอยางยัง่ยนื โดยใหมอีำนาจหนาทีด่งัตอไปนี้ 

  (๑) ดำเนนิการตามกฎหมายวาดวยการพฒันาทีด่นิและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ 

  (๒) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห และจำแนกดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน 

การกำหนดบรเิวณการใชทีด่นิ การควบคมุการใชทีด่นิบรเิวณทีม่กีารใชหรอืทำใหเกดิการปนเปอน

ของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การกำหนดเขตการอนุรักษดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ

สภาพการใชทีด่นิ 

  (๓) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษดินและน้ำ การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไรนา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช

ประโยชนทีด่นิเพือ่สรางมลูคาเพิม่และลดตนทนุการผลติทางการเกษตร 

  (๔) ใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุย พรอมใหคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง

บำรงุดนิ การอนรุกัษดนิและนำ้ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาทีด่นิ 

  (๕) ศึกษา วิเคราะห และผลิตแผนที่ภาพถาย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่

ฐานเพือ่เปนขอมลูในการวางแผนการใช การพฒันาการผลติ การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานทางการ

เกษตรและอืน่ๆ 

  (๖) ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสราง

เครือขายหมอดินอาสาและกลุมเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลย ี                

และการมสีวนรวมในการพฒันาทีด่นิและในดานอืน่ๆ 

  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 ภารกจิ อำนาจหนาทีต่ามกฎหมาย 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๙ 



โครงสรางองคกรและเปาหมาย การทำงานของกรมพฒันาทีด่นิ 

กรมพฒันาทีด่นิ 

กลุมพฒันาระบบบรหิาร 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 

 สำนกังานเลขานกุารกรม กองการเจาหนาที ่ กองคลงั กองแผนงาน 

  

  

 
ศนูยสารสนเทศ

 สำนกังานวจิยัและพฒันา สำนกัวทิยาศาสตร สำนกัเทคโนโลยี 

  การจดัการทีด่นิ เพือ่การพฒันาทีด่นิ การสำรวจและทำแผนที่ 

  

  

 สำนกัสำรวจดนิ สำนกัวศิวกรรม สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ 

 และวางแผนการใชทีด่นิ เพือ่การพฒันาทีด่นิ เขต ๑ เขต ๒ 

  

  

 สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ 

 เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ เขต ๖ 

  

  

 สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ 

 เขต ๗ เขต ๘ เขต ๙ เขต ๑๐ 

   

   

  สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ 

  เขต ๑๑ เขต ๑๒ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๐ 



 

อตัรากำลงัขาราชการ ป ๒๕๕๖ (ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) 

จำนวนขาราชการจำแนกตามการศกึษา 

อตัรากำลงัขาราชการ ลกูจาง และพนกังานราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

อตัรากำลงัพนกังานราชการ ป ๒๕๕๖ (ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) 

จำนวนลกูจางประจำและพนกังานราชการจำแนกตามระดบัการศกึษา 

 

 ตำแหนงประเภท ระดบั

   วฒุกิารศกึษา 

   ตำ่กวา ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม 

   ปรญิญาตรี 

 

บรหิาร

 สงู - - ๑ - ๑ 

  ตน - ๑ ๒ - ๓ 

 
อำนวยการ

 สงู - ๓ ๑๔ ๒ ๑๙ 

  ตน - ๑ ๒ - ๓ 

 

วชิาการ

 เชีย่วชาญ - ๑ ๘ ๑ ๑๐ 

  ชำนาญการพเิศษ  - ๑๔๘ ๑๕๙ ๗ ๓๑๔ 

  ชำนาญการ - ๑๗๕ ๑๙๔ ๑๓ ๓๘๒ 

  ปฏบิตักิาร - ๑๕๒ ๘๓ ๓ ๒๓๘ 

 

ทัว่ไป

 อาวโุส ๑๙ ๓๗ ๕ - ๖๑ 

  ชำนาญงาน ๒๑ ๒๓๑ ๑๘ - ๒๗๐ 

  ปฏบิตังิาน ๕๑ ๘๐ ๓ - ๑๓๔ 

  รวม  ๙๑ ๘๒๙ ๔๘๙ ๒๖ ๑,๔๓๕ 

 ตำแหนงประเภท

   วฒุกิารศกึษา 

  ตำ่กวาปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม 

 ลกูจางประจำ ๙๐๗ ๑๑๓ ๑ - ๑,๐๒๑ 

 พนกังานราชการ ๘๗ ๙๗๗ ๓๕ ๑ ๑,๑๐๐ 

 รวม  ๙๙๔ ๑,๐๙๐ ๓๖ ๑ ๒,๑๒๑ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๑ 



งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๖  

 

  กรมพฒันาทีด่นิ ไดรบัทัง้สิน้ ๕,๓๓๗,๘๔๐,๗๐๐ บาท 

   ๑. จำแนกตามประเภทงบรายจาย 

    ๑.๑ งบบคุลากร  ๙๓๒,๒๐๖,๗๐๐ บาท 

    ๑.๒ งบดำเนนิงาน  ๑,๓๕๖,๕๖๘,๔๐๐ บาท 

    ๑.๓ งบลงทนุ   ๓,๐๓๖,๗๐๑,๕๐๐ บาท 

    ๑.๔ งบเงนิอดุหนนุ            ๙๒๒,๐๐๐ บาท 

    ๑.๕ งบรายจายอืน่       ๑๑,๔๔๒,๑๐๐ บาท 

งบบคุลากร 

งบดำเนนิงาน 
งบลงทนุ 

งบเงนิอดุหนนุ งบรายจายอืน่    

   ๒. จำแนกตามยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ 

    ๒.๑ โครงการพฒันาแหลงนำ้ชมุชน   ๖๘,๕๑๘,๐๐๐ บาท 

    ๒.๒ โครงการกอสรางแหลงนำ้ในไรนานอกเขตชลประทาน ๑,๔๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๓ โครงการสงเสรมิอาชพีดานการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๔ ผลผลติเขตการใชทีด่นิเพือ่การเกษตร ๒๓๗,๔๑๔,๘๐๐ บาท 

    ๒.๕ ผลผลติเกษตรกรไดรบัการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพดานการพฒันาทีด่นิ  ๕๒๙,๓๔๘,๘๐๐ บาท 

    ๒.๖ ผลผลติทรพัยากรทีด่นิและนำ้ไดรบัการพฒันา ๒,๙๓๙,๐๕๙,๑๐๐ บาท 

 

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๒ 



 

 ประเดน็ยทุธศาสตร 

  ๑. การขบัเคลือ่นแผนการใชประโยชนทีด่นิ 

  ๒. การอนรุกัษดนิและนำ้ 

  ๓. การวจิยัและถายทอดเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีด่นิ 

  ๔. การสรางและพฒันาภาคเีครอืขายพฒันาทีด่นิ 

  ๕. การพฒันาองคกร 

 เปาประสงคหลกั 

  ๑. จดัทำแผนการใชทีด่นิเพือ่การวางแผนพฒันาในพืน้ที่ 

  ๒. สงเสรมิเกษตรกรทำการผลติตามความเหมาะสมของดนิ 

  ๓. พืน้ทีเ่กษตรไดรบัการปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิ 

  ๔. พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดรบัการฟนฟแูละปรบัปรงุดนิ 

  ๕. พฒันางานวจิยัและนวตักรรมการพฒันาทีด่นิ 

  ๖. เกษตรกรนำเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิไปใชประโยชน 

  ๗. สรางและพฒันาตอยอดภาคเีครอืขายพฒันาทีด่นิใหเขมแขง็ และยัง่ยนื 

 

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๓ 

ประเดน็ยทุธศาสตร 



 ตวัชีว้ดั  

  ๑. รอยละของหนวยงานทีน่ำแผนการใชทีด่นิไปใชระดบัตำบล (รอยละ)  

  ๒. รอยละของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่กีารใชประโยชนทีด่นิตามศกัยภาพของดนิ (รอยละ)  

  ๓. พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ำเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน (

ลานไร)  

  ๔. พืน้ทีเ่กษตรกรรมที่ไดรบัการจดัการและฟนฟทูรพัยากรดนิ (ลานไร) 

  ๕. รอยละความสำเร็จของโครงการวิจัยที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการของ

กรมฯ และดำเนนิการแลวเสรจ็ตามแผน (รอยละ) 

  ๖. ระดบัความสำเรจ็ในการพฒันาระบบงานวจิยั (ระดบั) 

  ๗. รอยละของเกษตรกรทีน่ำเทคโนโลยทีี่ไดรบัจากกรมพฒันาทีด่นิไปใชประโยชน (รอยละ) 

  ๘. รอยละของหมอดินอาสาและกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียที่ ไดรับการพัฒนาและมี

กจิกรรมตอเนือ่ง (รอยละ) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๔ 



 



ใ
นปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิได

รับงบประมาณเปนเงิน ๕,๓๓๗.๘๔๐,๗๐๐ 

ลานบาท โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนด

นโยบายแล ะว างแผนการ ใช ที่ ดิ น ในพื้ นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การ

อนรุกัษดนิและนำ้ และการปรบัปรงุบำรงุดนิ โดย

การใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการ

พัฒนาที่ดิน ขอมูลดิน และการใชประโยชนที่ดิน 

เพือ่มุงพฒันาทีด่นิใหสมบรูณ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๖ 



 

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๗ 



ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตอ)  

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๘ 



 

ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตอ)  

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๙ 



ใ
นปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณ

เปนเงิน ๕,๓๓๗.๘๔๐,๗๐๐ ลานบาท โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ

การกำหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษดินและน้ำ  

และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใหบริการและถายทอด

เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดิน และการใชประโยชน

ที่ดิน เพื่อมุงพัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ในทิศทางการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการ       

มีสวนรวม โดยดำเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำในพื้นที่

ได ๒,๑๘๐,๘๓๒ ไร คิดเปนรอยละ ๑๐๕.๗๐ ของเปาหมาย          

(๒,๐๖๓,๒๗๑ ไร) เกษตรกรไดรับประโยชน ๗๐๘,๑๘๑ ราย          

คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๑๗ ของเปาหมาย (๗๐๐,๐๐๐ ราย)               

รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน ดงันี้ 

ใ
นปงบประมาณ ๒๕๕๖

ผลการปฏบิตัริาชการ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๐ 



 

 โครงการที ่๑ : โครงการพฒันาแหลงนำ้ชมุชน 

  กจิกรรมหลกัที ่๑ การกอสรางแหลงนำ้ชมุชน โดยดำเนนิการขดุแหลงนำ้ เพือ่เปนตนแบบ  

การพฒันาแหลงนำ้ชมุชน ทีม่กีารบรหิารจดัการอยางครบวงจร ดำเนนิการได ๑๐ แหง คดิเปน

รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของเปาหมาย (๑๐ แหง) ไดแก จังหวัดชัยนาท สระแกว รอยเอ็ด สกลนคร  

ลำปาง แพร อตุรดติถ นครสวรรค ราชบรุ ีและระนอง  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๑ 



 โครงการที ่๒ : โครงการกอสรางแหลงนำ้ในไรนานอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมหลักที ่ ๒  การกอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน โดยดำเนินการขุด 

สระนำ้ในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลกูบาศกเมตร ซึง่เกษตรกร มสีวนรวมในการ

สมทบคาใชจาย ๒,๕๐๐ บาท/บอ ภาครฐัสนบัสนนุงบประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท/บอ เปนการเพิม่

ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว ใช ในพื้นที่เกษตรกรรม แก ไขปญหาการขาดแคลนน้ำ และความ

ตองการน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที ่ นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่สงน้ำไปไมถึง 

ดำเนนิการได ๘๔,๘๕๐ บอ คดิเปนรอยละ ๑๐๖.๐๖ ของเปาหมาย (๘๐,๐๐๐ บอ)  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๒ 



 

 โครงการที ่๓ : โครงการสงเสรมิอาชพีดานการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต   

  กิจกรรมหลักที ่ ๓ สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการ

ปรบัปรงุฟนฟนูาราง จดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ ขดุคยูกรอง เพือ่ปลกูปาลมนำ้มนั และปรบัปรงุ

พื้นที่นารางเพื่อปลูกขาว เปนการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรในพื้นที ่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต          

(สงขลา สตูล ยะลา ปตตาน ี และนราธิวาส) ใหสามารถกลับมาใชประโยชน ในการปลูกพืช

เศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ดำเนินการได ๒๗,๓๒๖ ไร คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๒๑ ของ

เปาหมาย (๒๗,๐๐๐ ไร) 

 จดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้ ขดุค-ูยกรอง เพือ่ปลกูปาลมนำ้มนั   ปรับปรุงพื้นที่นารางเพื่อปลูกขาว  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๓ 



 ผลผลติที ่๑ : เขตการใชทีด่นิเพือ่การเกษตร  

  กิจกรรมหลักที ่ ๔ กำหนดเขตการใชที่ดิน โดยการจัดทำเขตการใชที่ดิน ตามความ

เหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ยางพารา ปาลมน้ำมัน           

มันสำปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว การจัดทำเขตการใชที่ดินระดับตำบล ๕๐๐ ตำบล และ

วางแผนการใชที่ดินระดับลุมน้ำสาขา ๔๕ ลุมน้ำสาขา ดำเนินการได รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ

เปาหมาย (๕ ชนดิพชื) 

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๔ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๕ สรางนิคมการเกษตร โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ และ

ปรบัปรงุบำรงุดนิในพืน้ทีน่คิมการเกษตร ใน ๑๘ จงัหวดั ไดแก สพุรรณบรุ ี ฉะเชงิเทรา จนัทบรุ ี

รอยเอด็ ตาก นครศรธีรรมราช (2 แหง) ยโสธร กระบี ่เชยีงใหม กำแพงเพชร อตุรดติถ สโุขทยั  

(๒ แหง) สรุนิทร อทุยัธาน ี ชมุพร อบุลราชธาน ี อำนาจเจรญิ และแพร ดำเนนิการได รอยละ 

๑๐๐.๐๐ ของเปาหมาย (๒๐ แหง) ครอบคลมุพืน้ที ่๓๑,๘๕๐ ไร 

  กิจกรรมหลกัที ่ ๖ การวจิัยพัฒนาทีด่นิและเทคโนโลยชีวีภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ โดยการ

วิจัยในสาขาที่ใชวิธีการทางเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม การใช

ประโยชนหญาแฝก การจัดการดิน (ดานอนุรักษดินและน้ำ และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมี

และทางพชื) การจดัการดนิทีม่ปีญหา (ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ดนิทีม่ปีญหาเนือ่งจากขาดอนิทรยีวตัถ)ุ  

เกษตรอินทรีย/เกษตรลดใชสารเคมีทางการเกษตร และดานเศรษฐสังคม และประเมิน          

ผลดำเนนิการได รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของเปาหมาย (๑๐๓ โครงการ) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๕ 



 ผลผลติที ่๒ : เกษตรกรไดรบัการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพดานการพฒันาทีด่นิ  

  กิจกรรมหลักที ่ ๗ คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ โดยรวมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที ่ คลินิก

เกษตรเคลือ่นที ่และคลนิกิดนิเคลือ่นที ่โดยการใหบรกิารวเิคราะหดนิ และใหคำแนะนำ การใชปุย 

การจัดการ ดิน-น้ำ-พืช สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริม

การผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกร 

ดำเนนิการได ๗๐๘,๑๘๑ ราย คดิเปนรอยละ ๑๐๑.๑๗ ของเปาหมาย (๗๐๐,๐๐๐ ราย) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๖ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๘ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ โดยการสาธิต

สงเสรมิการอนรุกัษดนิและนำ้ และปรบัปรงุบำรงุดนิ รกัษาคณุภาพดนิและสิง่แวดลอม นอกจากนี้

กรมฯ ยังเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิและศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิรวมทัง้

การพัฒนาศูนยศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และแหลงใหความรูการพัฒนาทรัพยากรดินดานตางๆ ใหกับ

เกษตรกร นกัเรยีน และผูสนใจทัว่ไป ดำเนนิการได ๑๕๖,๖๒๘ ไร คดิเปนรอยละ ๑๐๔.๕๖ ของ

เปาหมาย (๑๔๙,๘๐๐ ไร) 

 

 การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ   การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๗ 



  กิจกรรมหลักที ่ ๙ การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน โดยการฝกอบรมถายทอด

ความรู ใหกับหมอดินอาสาใหมีความรูความเขาใจ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการจัดการ

ทรพัยากรดนิอยางจรงิจงั และตอเนือ่ง เพือ่เปนกลไกขบัเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิใหเขาถงึเกษตรกร

ในระดบัตำบล/หมูบาน และโรงเรยีน ดำเนนิการได ๘๒,๓๑๒ ราย คดิเปนรอยละ ๑๐๕.๕๓ ของ

เปาหมาย (๗๘,๐๐๐ ราย) 

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๘ 



 

  กจิกรรมหลกัที ่ ๑๐ ศนูยถายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ โดยจดัทำเปนศนูยถายทอด

เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิในพืน้ทีข่องหมอดนิอาสาเพือ่เปนจดุศกึษาดงูาน เปนศนูยเรยีนรู ในการ

พฒันาทีด่นิใหเกษตรกรไดเขา ศกึษาเรยีนรูอยางตอเนือ่ง มจีดุเรยีนรูตางๆ เชน จดุเรยีนรูการทำ

ปุยหมกั การไถกลบตอซงั การปรบัรปูแปลงนา การปรบัปรงุบำรงุดนิดวยปุยพชืสด และนำ้หมกั

ชวีภาพ เปนตน ดำเนนิการได ๒,๔๑๒ แหง คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๑๗ ของเปาหมาย (๒,๔๐๘ แหง) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๙ 



  กจิกรรมหลกัที ่๑๑ การสรางและพฒันาเกษตรกรรุนใหม โดยสนบัสนนุการพฒันา แปลง

ที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร เปนการบูรณาการหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และในสวนของกรมฯ ยังไดสนับสนุนการปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐาน

ในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาดวย ดำเนินการได ๗๗ แหง และพัฒนาแปลงที่ดินทำกินรายแปลง

ของเกษตรกรได ๗,๓๘๐ ราย คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ของเปาหมาย (๗,๓๘๐ ราย) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๐ 



 

 ผลผลติที ่๓ : ทรพัยากรทีด่นิและนำ้ไดรบัการพฒันา  

  กจิกรรมหลกัที ่ ๑๒ ปรบัปรงุคณุภาพดนิ ในพืน้ทีท่ีม่ปีญหาทางกายภาพ โดยดำเนนิการ

พฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้วสงเสรมิการใชปนูมารล และสงเสรมิการใชหนิปนูฝุนปรบัปรงุพืน้ทีด่นิเปรีย้ว

ดนิเคม็ภาคใต การปรบัปรงุพืน้ที ่ดนิกรดโดยสงเสรมิการใชโดโลไมท และสงเสรมิการพฒันาพืน้ที่

ดนิเคม็ ดำเนนิการได ๑๙๘,๓๒๐ ไร คดิเปนรอยละ ๑๐๔.๕๒ ของเปาหมาย (๑๘๙,๗๕๐ ไร) 

 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มดวยปุยพืชสด  

 การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยสงเสริมการใชโดโลไมท  

 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มดวยปุยพืชสด  

 การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยสงเสริมการใชโดโลไมท  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๑ 

 พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวโดยสงเสริมการใชปูนมารล 



  กจิกรรมหลกัที ่๑๓ ปรบัปรงุระบบขอมลูสารสนเทศ  ดำเนนิการได รอยละ ๑๐๐.๑๘ ของ

เปาหมาย (๒ ระบบ) โดย 

  - พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือขาย

คอมพวิเตอร ระบบเครอืขายและบรกิาร internet จดัทำรปูแบบการอนรุกัษดนิและนำ้ และการ

พฒันาทีด่นิโดยใชรปูแบบหุนจำลอง และการพฒันาบคุลากรดานคอมพวิเตอร และสารสนเทศ 

  - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

การจัดทำฐานขอมูลและบริการแผนที่

ออร โธสีฯ มาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ 

ประกอบดวย การบริการแผนที่ออรโธส ี

มาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ โดยการใหบริการ

ขอมูลแผนที่และขอมูลทางแผนที่ของกรม

แลว ๕๐๑,๘๔๖ ระวางการประยกุตใชแผน

ทีอ่อรโธส ี มาตราสวน ๑:๔,๐๐ โดยจดัทำ

แผนทีภ่าพถายออรโธสเีชงิเลขมาตราสวน 

๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่ที่ ไมมีรูปถายทางอากาศ

ของกระทรวง โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาพถายออรโธสีดวยขอมูลจากดาวเทียม

รายละเอยีดสงู เปนตน  

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๒ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๔ ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการรณรงคและ

สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดิน

ทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่ลุม–ดอน เนนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง การอนุรักษดินและน้ำเพื่อ

ปองกนัและบรรเทาอทุกภยั     

  ในพืน้ทีเ่สีย่งตอดนิถลม และในพืน้ทีเ่กษตรทีม่คีวามวกิฤตตอการสญูเสยีหนาดนิ ดำเนนิการ

ได ๙๒๕,๓๐๗ ไร คดิเปนรอยละ ๑๑๒.๓๒ ของเปาหมาย (๘๒๓,๘๒๑ ไร) 

 รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๓ 



 จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่ลุม-ดอน 

 จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๔ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๕ การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ โดยการบำรุงรักษาระบบฯ ตาม

โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในเขตทุงกุลารองไห และการปรับปรุงบำรุง

ดนิดวยปุยพชืสดได ๑๐๐,๐๓๐ ไร การพฒันาลุมนำ้ทะเลสาบสงขลาโดยการอนรุกัษดนิและนำ้เพือ่

ปองกันการชะลางพังทลายของดินและการอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่นาราง เพื่อการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ ฟนฟูพื้นที่ลุมน้ำแมตาว โดยการกอสรางระบบ

อนุรักษดินและน้ำพื้นที่ลุมน้ำแมตาวและกอสรางระบบโครงสราง และการพัฒนาพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์

โดยการปรบัปรงุดนิดวยปุยพชืสด และการจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้ ดำเนนิการได ๑๙,๘๕๗ ไร 

คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๘๐ ของเปาหมาย (๑๙,๗๐๐ ไร) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๕ 



  กิจกรรมหลักที ่ ๑๖ สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อนิทรยี  โดยการพฒันาเกษตรกรของกลุมเดมิทีเ่ขมแขง็ และพฒันากลุมเกษตรกร สูการรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี อกีทัง้พฒันาตอยอดกลุมเดมิทีเ่ขมแขง็แลว โดยมกีารพฒันาตอยอดกลุม

เกษตรกรใชสารอนิทรยีลดการใชสารเคมทีางการเกษตร และพฒันาเตรยีมความพรอมเกษตรกร

สูการผลิตระบบเกษตรอินทรีย รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชสารอินทรียลดการใช

สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรียตามความตองการของกลุม สงเสริมการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

สงเสริมเกษตรอินทรียในโรงเรียน รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช สนับสนุนโครงการวิจัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปจจัยการ

ผลติทางการเกษตร (Q) ซึง่มผีูยืน่ขอรบัรองฯ แลว ๑,๙๐๖ ตวัอยาง ดำเนนิการได ๑,๐๑๑,๘๔๕ ไร 

คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๖๘ ของเปาหมาย (๑,๐๐๕,๐๐๐ ไร) 

 พัฒนาตอยอดกลุมเดิมที่เขมแข็ง  

 สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตรพัฒนาเกษตรกรของกลุมที่เขมแข็ง  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๖ 



 

 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 สงเสริมการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

 สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๗ 



 สงเสริมเกษตรอินทรียในโรงเรียน 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๘ 

 รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช 



 

  กจิกรรมหลกัที ่๑๗ การรองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและลดโลกรอน โดยดำเนนิการ

จดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้พรอมปลกูไมยนืตนโตเรว็ การลดการเผาพืน้ที่โลงเตยีนเพือ่บรรเทา

ภาวะโลกรอน และการรณรงคไถกลบตอซงัเพือ่บรรเทาภาวะโลกรอนได ดำเนนิการได ๑๕,๐๐๒ ไร 

คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๐๑ ของเปาหมาย (๑๕,๐๐๐ ไร) 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔๙ 

 โครงการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ พรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว  โครงการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ พรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว 

 โครงการรณรงคและประชาสัมพันธงดการเผาตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน 



  กิจกรรมหลักที ่ ๑๘ พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ โดยดำเนินการกอสราง 

แหลงน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบสงน้ำในไรนา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใช

ทางการเกษตร และมีน้ำใชในชวงฝนทิ้งชวงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การอนุรักษน้ำและรักษา ความชุมชื้นในดิน ดำเนินการได ๑๕๙ แหง คิดเปนรอยละ ๑๔๕.๘๗ 

ของเปาหมาย (๑๐๙ แหง)  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๐ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๙ โครงการหลวง โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำเกษตร        

ทีส่งู โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก ไขปญหาการ

ปลกูฝนอยางยัง่ยนื ดำเนนิการได ๑๐,๕๐๑ ไร คดิเปนรอยละ ๑๐๕.๐๑ ของเปาหมาย (๑๐,๐๐๐ ไร) 

 จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำเกษตรที่สูง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๑ 





 

(หนวย:บาท) 

     หมายเหต ุ  

 สนิทรพัย    

  สนิทรพัยหมนุเวยีน   

   เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ๒         ๖๓,๙๙๖,๐๙๘.๗๙  

   ลกูหนีร้ะยะสัน้ ๓         ๑๕,๑๘๙,๙๓๙.๐๐  

   รายไดคางรบั ๔           ๒,๓๖๗,๔๘๑.๔๐  

   สนิคาและวสัดคุงเหลอื          ๑๐,๗๗๖,๗๘๔.๙๐  

   รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน          ๙๒,๓๓๐,๓๐๔.๐๙  

     

  สนิทรพัยไมหมนุเวยีน   

   ลกูหนีร้ะยะยาว ๕           ๒,๕๓๖,๒๗๙.๓๑  

   ทดีนิ อาคารและอปุกรณ (สทุธ)ิ ๖       ๖๖๗,๔๖๐,๐๑๐.๑๗  

   สนิทรพัยไมมตีวัตน (สทุธ)ิ ๗           ๖,๓๙๒,๑๐๑.๒๐  

   รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน        ๖๗๖,๓๘๘,๓๙๐.๖๘  

  รวมสนิทรพัย        ๗๖๘,๗๑๘,๖๙๔.๗๗  

     

     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี 

 

กรมพฒันาทีด่นิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๖ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๓ 



กรมพฒันาทีด่นิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๖  

(หนวย:บาท)  

     หมายเหต ุ  

 หนีส้นิ    

  หนีส้นิหมนุเวยีน   

   เจาหนีร้ะยะสัน้ ๘         ๖๙,๒๑๘,๙๑๗.๕๘  

   คาใชจายคางจาย ๙         ๑๗,๒๘๗,๙๖๐.๒๑  

   เงนิรบัฝากระยะสัน้ ๑๐           ๕,๙๕๙,๓๕๑.๘๘  

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ๑๑         ๓๙,๑๔๔,๑๖๐.๔๙  

   รวมหนีส้นิหมนุเวยีน        ๑๓๑,๖๑๐,๓๙๐.๑๖  

     

  หนีส้นิไมหมนุเวยีน   

   รายไดรอการรบัรูระยะยาว ๑๒           ๕,๔๗๙,๗๕๑.๖๖  

   เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว            ๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

   หนีส้นิไมหมนุเวยีนอืน่                 ๒๔,๒๐๐.๐๐  

   รวมหนีส้นิไมหมนุเวยีน          ๑๑,๐๒๓,๙๕๑.๖๖  

   รวมหนีส้นิ        ๑๔๒,๖๓๔,๓๔๑.๘๒  

 สนิทรพัยสทุธ ิ        ๖๒๖,๐๘๔,๓๕๒.๙๕  

     

 สนิทรพัยสทุธ ิ   

   ทนุ  ๑๓       ๗๔๘,๕๐๑,๑๐๓.๙๖  

   รายไดสงู (ตำ่) กวาคาใชจายสะสม ๑๓     (๑๒๒,๔๑๖,๗๕๑.๐๑) 

   รวมสนิทรพัยสทุธ ิ        ๖๒๖,๐๘๔,๓๕๒.๙๕  

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี ้   

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๔ 



 

กรมพฒันาทีด่นิ 

งบรายไดและคาใชจาย 

สำหรบัป สิน้สดุวนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๖ 

(หนวย:บาท) 

     หมายเหต ุ  

 รายไดจากการดำเนนิงาน   

  รายไดจากรฐับาล   

   รายไดจากงบประมาณ ๑๔     ๖,๑๔๘,๒๑๐,๘๑๘.๙๒  

   รวมรายไดจากรฐับาล      ๖,๑๔๘,๒๑๐,๘๑๘.๙๒  

    รายไดจากแหลงอืน่   

   รายไดจากการขายสนิคาและบรกิาร ๑๕               ๒๗๖,๔๒๖.๐๘  

   รายไดจากเงนิชวยเหลอืและเงนิบรจิาค ๑๖            ๒,๙๑๓,๑๙๔.๕๓  

   รายไดอืน่ ๑๗        ๙๓๗,๐๑๒,๖๕๒.๓๗  

   รวมรายไดจากแหลงอืน่         ๙๔๐,๒๐๒,๒๗๒.๙๘  

 รวมรายไดจากการดำเนนิงาน      ๗,๐๘๘,๔๑๓,๐๙๑.๙๐  

  คาใชจายจากการดำเนนิงาน   

   คาใชจายบคุลากร ๑๘     ๑,๑๙๗,๙๒๑,๓๒๑.๑๑  

   คาบำเหนจ็บำนาญ ๑๙        ๔๕๐,๓๖๕,๔๘๔.๓๕  

   คาใชจายในการฝกอบรม ๒๐          ๗๖,๒๓๘,๓๑๘.๑๑  

   คาใชจายในการเดนิทาง ๒๑        ๒๐๐,๗๕๙,๒๑๗.๑๐  

   คาวสัดแุละคาใชสอย ๒๒     ๓,๐๐๕,๒๐๖,๘๖๕.๘๖  

   คาสาธารณปูโภค ๒๓          ๕๔,๓๑๘,๔๘๖.๒๑  

   คาเสือ่มราคาและคาตดัจำหนาย ๒๔        ๑๑๕,๖๗๓,๒๖๐.๖๓  

   คาใชจายเงนิอดุหนนุ ๒๕               ๖๕๗,๔๖๖.๗๔  

   คาใชจายอืน่ ๒๖     ๒,๐๓๙,๒๑๘,๙๕๘.๒๗  

  รวมคาใชจายจากการดำเนนิงาน      ๗,๑๔๐,๔๕๙,๓๗๘.๓๘  

  รายไดสงู(ตำ่)กวาคาใชจายจากการดำเนนิงาน          (๕๒,๐๔๖,๒๘๖.๔๘) 

  รายได/คาใชจายที่ ไมเกดิจากการดำเนนิงาน   

   ขาดทนุสทุธจิากการจำหนายสนิทรพัย ๒๗         (๑๐,๓๓๖,๙๒๖.๓๙) 

   รวมรายได/คาใชจายที่ ไมเกดิจากการดำเนนิงาน          (๑๐,๓๓๖,๙๒๖.๓๙) 

  รายไดสงู (ตำ่) กวาคาใชจายสทุธ ิ          (๖๒,๓๘๓,๒๑๒.๘๗) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๕ 





 

๑. นายจำเรญิ  นาคคง      

 นกัวชิาการเกษตรชำนาญการพเิศษ    

 สถานพีฒันาทีด่นินครศรธีรรมราช  

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๑ 

 

รางวลัแหงความภาคภมูใิจ 

๒. นายประยงค  นกแยม   

 พนกังานขบัรถ ส ๑    

 สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๗ 



ชือ่-สกลุ นายนมิติร  ทกัโลวา   

เกดิวนัที ่ ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

อาย ุ  ๔๒ ป   

ตำแหนง หมอดนิอาสาประจำตำบล  

ทีอ่ยู   บานเลขที ่๖๖ หมูที ่๑ บานนางวั ตำบลนางวั 

    อำเภอนำ้โสม จงัหวดัอดุรธาน ี  

โทรศพัท ๐๘๑-๕๗๖๗๐๗๗ 

การศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย  

สถานภาพ สมรสกบั นางหอมหวล  ทกัโลวา  มบีตุรธดิา ๒ คน 

อาชพี  เกษตรกรรม 

รางวลัแหงความภาคภมูใิจ 

 ผลงานและความสำเรจ็ 

  นายนิมิตร ทักโลวา ไดนำเอาความรูดานการพัฒนาที่ดิน ภูมิปญญาที่ประยุกตจากการ

ศกึษาคนควาดวยตนเอง ไปใชในพืน้ที ่โดยยดึหลกัเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ในพืน้ทีท่ำการเกษตรทีม่ปีญหาดนิตืน้ เปนดนิลกูรงั และมคีวามลาดเท ศกัยภาพไมคอย

เหมาะสมตอการปลกูพชืไร พชืผกั ผลไม และทำนา จนสามารถปลกูพชืได สรางรายได และไมมี

หนีส้นิ   

  มีการวางแผนการปลูกพืช โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                    

คอื ปลกูพชืเสรมิ ปลกูพชืแซม เชน ปลกูผกัหวานปา ดอกกระเจยีวใตตนลำไย ปลกูผกัเพือ่เปน

อาหารในครอบครวั และปลกูมะละกอ กลวย ไผ รอบบอนำ้ เพือ่การบรโิภค และเปนอาหารให

สัตวเลี้ยงในบาน (ปลา และเปดเทศ) ปลูกพืชหมุนเวียนนาขาวสลับกับพืชตระกูลถั่วโดยไมตอง         

ซือ้ปุย ปลกูตนไมใหญ ไวทำเชือ้เพลงิ ใหรมเงา และใหลกูหลานใชสรางบานเรอืนในอนาคต ปลกูตนไผ 

และยคูาลปิตสั เปนแนวรัว้ เพือ่ใชประโยชนในการบรโิภค เปนแนวกนัลม ปองกนัแมลง รวมถงึ

เอาไวสรางโรงเรอืน คอกสตัว และเผาถาน  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๘ 



 

  “กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษาวิจัยคัดเลือกจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพและผลิตเปน

ผลติภณัฑจลุนิทรยี เรยีกวา ผลติภณัฑจลุนิทรยี พด. สงเสรมิใหเกษตรกรใชเพือ่เปน

ปจจยัการผลติทางการเกษตร โดยสารเรงซปุเปอร พด.๑ ใชในการผลติปุยหมกัใหมี

ระยะเวลาเรว็ขึน้และไดปุยหมกัทีม่คีณุภาพ สารเรงซปุเปอร พด.๒ ใชในการผลตินำ้

หมักชีวภาพ ชวยใหการหมักสั้นลงและใชวัสดุในการหมักไดหลากหลายขึ้นผู ไดรับ

ประโยชน โดยตรง คอื เกษตรกร โดยเกษตรกรหลกัทีเ่ปนเครอืขายของกรมพฒันา

ที่ดิน ไดแก หมอดินอาสา กลุมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย 

ลดการใชสารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี สถาบนัการศกึษา องคกรภาครฐั

และเอกชนประชาชนทีส่นใจ” 

 

รางวลัแหงความภาคภมูใิจ 

 สำนกังาน กพร. จดัพธิมีอบรางวลั ณ หอประชมุกองทพัเรอื ในวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ สำนกังาน กพร. จดัพธิมีอบรางวลั ณ หอประชมุกองทพัเรอื ในวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ไดศึกษาวิจัยคัดเลือกจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพและผลิตเปน

 สงเสรมิใหเกษตรกรใชเพือ่เปน

ปจจยัการผลติทางการเกษตร โดยสารเรงซปุเปอร พด.๑ ใชในการผลติปุยหมกัใหมี

ระยะเวลาเรว็ขึน้และไดปุยหมกัทีม่คีณุภาพ สารเรงซปุเปอร พด.๒ ใชในการผลตินำ้

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๙ 



 “พธิมีอบรางวลัดชันวีดัความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั” เมือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ สำนกังาน ป.ป.ช. 

รางวลัแหงความภาคภมูใิจ 

“พธิมีอบรางวลัดชันวีดัความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั” เมือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ สำนกังาน ป.ป.ช. 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๐ 



 

เขตพฒันาทีด่นิดเีดน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑. หลกัการและเหตผุล 

  ทรพัยากรดนิและทีด่นิเปนปจจยัพืน้ฐานทีส่ำคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ ปจจุบันทรัพยากรดินอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มของประชากร ทำใหมีการใช

ประโยชนทีด่นิในกจิกรรมตางๆ ซึง่สวนใหญยงัคงใชประโยชนทีด่นิไมถกูตองและขาด

ความระมดัระวงั ไมมมีาตรการอนรุกัษดนิและนำ้มกีารบกุรกุพืน้ทีป่าไมในพืน้ทีภ่เูขาสงู 

ซึง่เปนแหลงตนนำ้ลำธาร สงผลใหเกดิภยัธรรมชาตติามมาและปญหาอืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย 

อนักอใหเกดิผลเสยีหายตอความเปนอยูของประชากรและระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทำโครงการในรูปแบบของเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ำ เพื่อแก ไข

ปญหา ปรับปรุง และฟนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดินในรูปแบบของพื้นที่ลุมน้ำ 

รวมทัง้เปนการบรูณาการงานของกรมพฒันาทีด่นิกบัหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหเกษตรกร

สามารถใชประโยชนทีด่นิไดอยางมปีระสทิธภิาพและอยางยัง่ยนื 

 ๒. สภาพทัว่ไปและสภาพภมูปิระเทศของพืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

  ลุมนำ้คลองละแม เปนสวนหนึง่ของลุมนำ้สาขาภาคใตฝงตะวนัออกสวนที ่๒ (รหสั ๒๑๐๔)     

มเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๒๔๖.๗๒ ตารางกโิลเมตร หรอื ๑๕๔,๒๐๐ ไร ตัง้อยูระหวางพกิดั E๔๘๖๗๐๕-

๕๑๗๔๓๐ ถึง N๑๐๙๙๕๑๙-๑๐๗๒๒๘๐ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตำบลบางมะพราว และ

ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน บางสวนของตำบลทุงคาวัด ตำบลละแม และตำบลทุงหลวง 

อำเภอละแม จงัหวดัชมุพร 

   สภาพภูมิประเทศทางดานทิศตะวันตกของลุมน้ำ เปนบริเวณรอยตอของอำเภอละแม 

และอำเภอพะโตะ ซึง่มลีกัษณะเปนพืน้ทีภ่เูขาสงูเปนตนกำเนดิของคลองละแม โดยจะมสีภาพพืน้ที่

เปนภเูขา เนนิเขา หรอืเปนลกูคลืน่ลอนลาด ลกัษณะของพืน้ทีจ่ะลาดลงมาทางดานทศิตะวนัออก 

และมีที่ราบระหวางหุบเขาสลับเปนแนวยาวลงมาตามลำน้ำ คลองละแมเปนคลองสายหลัก          

ที่สำคัญซึ่งจะไหลลงสูอาวไทย สวนบรเิวณตอนกลางของลุมนำ้ บรเิวณบานหวยทรายขาว บาน

เขากลาง บานทุงเชงิด ี บานฝายคลองมลีกัษณะเปนทีด่อนสลบักบัพืน้ทีเ่กอืบราบ และมพีืน้ทีร่าบ

ตามลำนำ้ สวนบรเิวณขอบทางดานตะวนัออกของลุมนำ้ซึง่ตดิกบัชายฝงทะเล จะมสีภาพพืน้ทีเ่ปน

ทีร่าบลุมถงึคอนขางราบเรยีบ และแนวภเูขาเสรจ็มาขวาง 

ประโยชนทีด่นิในกจิกรรมตางๆ ซึง่สวนใหญยงัคงใชประโยชนทีด่นิไมถกูตองและขาด

ความระมดัระวงั ไมมมีาตรการอนรุกัษดนิและนำ้มกีารบกุรกุพืน้ทีป่าไมในพืน้ทีภ่เูขาสงู 

ซึง่เปนแหลงตนนำ้ลำธาร สงผลใหเกดิภยัธรรมชาตติามมาและปญหาอืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๑ 



 แผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีเ่ขตพฒันาทีด่นิลุมนำ้คลองละแม และการเดนิทางเขาพืน้ที่ แผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีเ่ขตพฒันาทีด่นิลุมนำ้คลองละแม และการเดนิทางเขาพืน้ที่ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๒ 



 

  จากการศึกษาสภาพทั่วไป สภาพภูมิประเทศ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมแลว ไดนำมา

วิเคราะหรวมกับทรัพยากรตางๆ ในพื้นที ่ เพื่อใหทราบจุดแข็งจุดออน ปญหาอุปสรรค และ

ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ลวจงึไดวางแผนในการดำเนนิงานเพือ่พฒันาพืน้ที ่ 

 แผนทีแ่ผนการใชทีด่นิ พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

 แผนทีก่ารชะลางพงัทลายของดนิ พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

แผนทีแ่ผนการใชทีด่นิ พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

แผนทีก่ารชะลางพงัทลายของดนิ พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๓ 



 แผนทีง่านจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ บนพืน้ทีลุ่ม-ดอน พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

 ผลการดำเนนิงานป ๒๕๕๒-๒๕๕๖ พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

แผนทีง่านจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ บนพืน้ทีลุ่ม-ดอน พืน้ทีลุ่มนำ้คลองละแม 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๔ 



 

 ภาพกจิกรรมการดำเนนิงานเขตพฒันาทีด่นิลุมนำ้คลองละแม 

 ประชมุเกษตรกรเพือ่ชีแ้จงโครงการและหาความตองการในการดำเนนิกจิกรรมในพืน้ที่ 

 งานกอสรางระบบอนรุกัษดนิและนำ้ สำรวจพืน้ทีเ่พือ่วางแผนจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้ พืน้ที ่หมูที ่๙ ตำบลทุงคาวดั งานกอสรางระบบอนรุกัษดนิและนำ้ สำรวจพืน้ทีเ่พือ่วางแผนจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้ พืน้ที ่หมูที ่๙ ตำบลทุงคาวดั 

ประชมุเกษตรกรเพือ่ชีแ้จงโครงการและหาความตองการในการดำเนนิกจิกรรมในพืน้ที่ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๕ 



 กจิกรรมบอดกัตะกอน พืน้ที ่หมูที ่๑๙ ตำบลละแม กจิกรรมบอดกัตะกอน พืน้ที ่หมูที ่๑๙ ตำบลละแม 

 กจิกรรมสงเสรมิการปรบัปรงุบำรงุดนิ พืน้ที ่หมูที ่๑๗ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๖ 



 

 กจิกรรมสงเสรมิการใชสารอนิทรยีลดใชสารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี พืน้ที ่หมูที ่๑๖ ตำบลละแม 

 สงเสรมิการผลติและการใชปุยอนิทรยี-ชวีภาพคณุภาพสงู พืน้ที ่หมูที ่๑๖ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๗ 



 กจิกรรมการดำเนนิงานแหลงนำ้ในไรนานอกเขตชลประทาน พืน้ที ่หมูที ่๑๗ ตำบลละแม 

 แหลงนำ้ขนาดเลก็ในไรนาเพือ่การอนรุกัษดนิและนำ้ พืน้ที ่หมูที ่๙ และ หมูที ่๑๗ ตำบลละแม 

กจิกรรมการดำเนนิงานแหลงนำ้ในไรนานอกเขตชลประทาน พืน้ที ่หมูที ่๑๗ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๘ 



 

  ลุมน้ำสาขาทะเลสาบสงขลามีพื้นที่รับน้ำประมาณ ๓,๓๔๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย                 

ลุมน้ำยอยคลองอูตะเภา มีคลองอูตะเภาเปนลำน้ำสายหลักความยาวประมาณ ๖๘ กิโลเมตร 

คลองอูตะเภา จะไหลผานเขตอำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา และลงสูทะเลสาบ

สงขลาที่บานแหลมโพธิ ์ ตำบลคูเตา อำเภอหาดใหญ ความจลุำนำ้ประมาณ ๔๒๐ ลบ.ม./วินาท ี         

มีความกวางของลำน้ำเฉลี่ย ๑๐-๓๔ เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ (Average Slope) 

ประมาณ ๑:๓๐๐๐-๑:๒๐๐ ลุมน้ำยอยคลองรัตภูม ิ มีคลองรัตภูมิเปนลำน้ำสายหลักความยาว

ประมาณ ๖๓ มพีืน้ทีร่บันำ้ประมาณ ๒๐๔ ตารางกโิลเมตร มคีลองสายสัน้ๆ ที่ไหลผานพืน้ที ่ไดแก 

คลองสำโรง คลองพะวง เปนตน 

  ทะเลสาบตอนลาง (ทะเลสาบสงขลา) เริ่มจากบาน

ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ไปจน    

ถึงจุดที่เชื่อมตอกับอาวไทยที่ปากรองน้ำทะเลสาบสงขลา 

พืน้ทีข่องทะเลสาบตอนลางประมาณ ๑๘๒ ตารางกโิลเมตร 

มีความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑.๕ เมตร ยกเวนที่ปากรองน้ำ

ทะเลสาบสงขลา จะลึกประมาณ ๑๒-๑๔ เมตร มีคลอง

หลายสายทีร่ะบายนำ้ลงสูทะเลสาบตอนลาง ไดแก คลองอู

ตะเภา คลองรัตภูม ิ คลองบางโหนด คลองพะวง เปนตน  

เมื่อน้ำคลองไหลลงมาผสมในน้ำเค็มเปนน้ำกรอยนั้น ไดพัด

เอาโคลนตมตะกอนดินกอเกิดงอกเงยเปนพื้นดินอัน         

อุดมสมบูรณ คุณภาพน้ำในทะเลสาบตอนลางทางดานทิศใตตั้งแตปากคลองอูตะเภา คลองบาง

โหนด คลองพะวง เรื่อยไปจนถึงปากคลองขวางจึงคอนขางเสื่อมโทรมจนถึงเสื่อมโทรม คลอง

ขวางและคลองสำโรงซึ่งไหลผานชุมชนแออัดหลายแหงรวมถึงบริเวณที่เปนตลาดสด ปากคลอง

เหลานีจ้ดัอยูในเกณฑเสือ่มโทรม มคีาบีโอดแีละธาตอุาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสัสงู อกีทัง้ยงั 

มลีกัษณะทางกายภาพของนำ้กอใหเกดิทศันยีภาพที่ไมสวยงาม นำ้มสีดีำและสงกลิน่เหมน็ ในบางชวง

โดยเฉพาะในชวงทีม่ปีรมิาณนำ้นอย ในขณะทีท่ะเลสาบสงขลา ซึง่เปนแหลงนำ้สำคญัของจงัหวดั

สงขลาก็ประสบปญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเนื่องจากน้ำที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลามีปญหาเรื่อง

นำ้เสยี จงึสงผลตอคณุภาพนำ้ในทะเลสาบสงขลาดวย รวมทัง้ปจจบุนัทะเลสาบสงขลายงัประสบ

ปญหาน้ำตื้นเขิน สัตวน้ำไมสามารถอาศัยอยู ไดสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการสะสมของ         

สารอนิทรยีทีอ่ยูในนำ้เสยี และมกีารสะสมเปนระยะเวลานานโดยไมมกีารจดัการ 

 

โครงการฟนฟทูรพัยากรดนิและนำ้ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๖๙ 



 วตัถปุระสงค 

  ๑. วิจัยแนวทางการใชจุลินทรียเพื่อการบำบัดน้ำเสียและลดปริมาณตะกอนอินทรียในพื้นที่

ทะเลสาบสงขลา 

  ๒. สรางเครือขายชุมชนมีสวนรวม อบรม สาธิต ถายทอดองคความรูการใชผลิตภัณฑ

จลุนิทรยี พด. เพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

  ๓. รณรงค ประชาสมัพนัธ ขยายผล ใหชมุชนเขารวมการดำเนนิการฟนฟทูรพัยากรดนิและ

นำ้ในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา 

  ๔. เพือ่การฟนฟลูดตะกอนอนิทรยีในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลาแบบบรูณาการ 

 

  เพื่อแก ไขปญหาดังกลาวกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีเทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย              

และขจดักลิน่โดยใชสารเรงซปุเปอร พด.๖ เปนจลุนิทรยีทีม่คีณุสมบตัใินการยอยสลายสารอนิทรยี

ในนำ้เสียประกอบดวยจุลินทรีย ๕ กลุม ไดแก ยีสต แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียยอย

สลายโปรตีนแบคทีเรียยอยสลายไขมัน รวมทั้งแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ จึงไดดำเนิน

โครงการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาแบบชุมชนมีสวนรวม โดยในป ๒๕๕๖ 

ดำเนนิการรวมกบัหนวยงานในทองถิน่ ประชาชน จดัการนำ้เสยีในพืน้ทีค่ลองทัง้ ๓ แหง  

 ผลการดำเนนิการ ป ๒๕๕๖ 

  ๑. ดำเนนิโครงการวจิยัจลุนิทรยียอยสลายตะกอนอนิทรยีในทะเลสาบสงขลา  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๐ 



 

  ๒. สรางเครือขายชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    

โดยคดัเลอืกพืน้ทีเ่ปาหมายในการบำบดันำ้เสยี และขจดักลิน่เหมน็ของชมุชน โดยนำรอง ๑ ชมุชน 

และจัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ดีเดย ๑ ครั้ง หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดิน

สงขลา สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๒ ผลการดำเนนิงาน 

   ๒.๑ อบรม ชี้แจง การดำเนินงานเครือขายชุมชนมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม บรรยาย สาธิต และฝกปฏิบัติการผลิตและใชสารบำบัดน้ำเสียและ

ขจดักลิน่เหมน็ โดยใชสารเรงซปุเปอร พด.๖ และนำ้ยาเอนกประสงค และสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ

ในการผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.๖ ไดแก สารเรง          

ซุปเปอร พด.๖ กากน้ำตาล ตัวอยางผลิตภัณฑพรอมใช สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น          

ณ คลองบานนารงันก ตำบลแมทอม อำเภอบางกลำ่ จงัหวดัสงขลา 

   ๒.๒ กจิกรรมรณรงค ประชาสมัพนัธ ดเีดย 

   สถานพีฒันาทีด่นิสงขลา ดำเนนิการขยายเชือ้สารเรงซปุเปอร พด.6 เพือ่ใชในการบำบดั

นำ้เสยีและขจดักลิน่เหมน็ โดยใชสารเรงซปุเปอร พด.๖ ทีข่ยายเชือ้ อตัรา ๑ ลติรตอนำ้เสยี ๑๐ 

ลกูบาศกเมตร และดำเนนิกจิกรรมรณรงค ประชาสมัพนัธ ดเีดย รณรงค ประชาสมัพนัธ รวมใจ

คลองสวย นำ้ใส ในพืน้ทีเ่ปาหมาย ณ คลองบานนารงันก ตำบลแมทอม อำเภอบางกลำ่ จงัหวดั

สงขลา  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๑ 



  จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการแกปญหาผลผลิตสินคาเกษตรที่มีปริมาณมากเกิน

ความตองการของตลาดสงผลใหผลผลติการเกษตรราคาตำ่ และสนิคาบางชนดิ/บางสวนยงัไมได

มาตรฐานของตลาด การดำเนินงานจึงใชการบริหาร

จดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคาเกษตร (Zoning) 

มาเปนเครือ่งมอืในการปรบัความสมดลุปรมิาณการผลติ

กับความตองการสินคาการเกษตรและเพิ่มคุณภาพ

สินคาเกษตร ในพื้นที่ปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขต

เหมาะสมนอย/ไมเหมาะสม และพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลติในเขตทีเ่หมาะสมสงู/ปานกลาง   

  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรม

พัฒนาที่ดินจัดทำฐานขอมูลตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสม

สำหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิ ทัง้หมด ๑๓ ชนดิ  ไดแก 

ขาว มนัสำปะหลงั ยางพารา ปาลมนำ้มนั ออยโรงงาน ขาวโพดเลีย้งสตัว เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ 

มะพราว กาแฟ สบัปะรดโรงงาน และลำไย   

 กรอบแนวคดิในการจดัทำเขตเหมาะสมสำหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิ 

  การจัดทำเขตเหมะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ใชวิธีการประเมินความเหมาะสมที่ดิน          

(Qualitative Land Evaluations) ตามหลักการของ FAO Framework ซึ่งพิจารณาตาม

ศักยภาพของหนวยทรัพยากรที่ดินตอปจจัยที่มีผลตอการเจริญของพืชแตละชนดิ ซึ่งปจจัยที่มีผล

ตอการเจริญของพืชที่มีขอมูลสามารถนำมาพิจารณาประกอบดวย ๙ ปจจัย ไดแกความชุมชื้นที่

เปนประโยชนตอพืช (m) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) ความเปนประโยชน

ของธาตอุาหาร (s) สภาวะการหยัง่ลกึของราก (r) ความเสยีหายจากนำ้ทวม (f) การมเีกลอืมาก

เกนิไป (x) สารพษิ (z) ศกัยภาพการใชเครือ่งจกัร (w) ความเสยีหายจากการกดักรอน (e)  

  นอกจากปจจยัที่มีผลตอการเจรญิเติบโตของพืชในแตละดานที่แตกตางกนัแลว คุณลักษณะ 

ที่แตกตางกันของดินยังมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่แตกตางกัน จากแผนที่ดิน (soil map) 

สามารถแสดงขอมลูสมบตัดินิ (soil property) เพือ่ใชในการจดัระดบัความเหมาะสมตามปจจยัที่

มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแกเนื้อดิน การระบายน้ำของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของพืช (CEC) ความอิ่มตัวดวยดาง (BS) ความลึกของดิน 

ปรมิาณกรวด คาการนำไฟฟาของดนิ ความลกึของชัน้จาโรไซด ปฏกิริยิาดนิ (pH) ความลาดชนั

เปนตน  

จดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิ 

ขาว มนัสำปะหลงั ยางพารา ปาลมนำ้มนั ออยโรงงาน ขาวโพดเลีย้งสตัว เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๒ 



 

  วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินหรือประเมินความเหมาะสมของที่ดินนั้นใชวิธีการจับคู                

(Matching) ระหวางคณุลกัษณะของดนิและปจจยัทีม่ผีลตอการเจรญิของพชื โดยพจิารณาวาพชื

มีความเหมาะสมอยู ในระดับใดตามชนิดของหนวยที่ดินที่พบในพื้นที ่ สามารถจัดลำดับความ

เหมาะสมของพชืออกเปน ๔ ระดบั ไดแก  

   S๑ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมสงู (Highly suitable) 

   S๒ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 

   S๓ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมเลก็นอย (Marginally suitable) 

    N :  ชัน้ที่ไมมคีวามเหมาะสม (Not suitable) 

 ขัน้ตอนและการคดัเลอืกพืน้ทีต่ามแนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  ๑. นำแผนที่ดิน (Soil map) มาซอนทับกับขอมูลเสนน้ำฝน (isohyets map) เพื่อจัด         

ทำขอมลูสมบตัดินิทีม่ปีรมิาณนำ้ฝนรวมดวย 

  ๒. วิเคราะหขอมูลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามเงื่อนไขภายใตหลักเกณฑการ 

จบัคู (Matching) ระหวางคณุลกัษณะของดนิและปจจยัทีม่ผีลตอการเจรญิเตบิโตของพชื 

  ๓. ไดแผนทีค่วามเหมาะสมของทีด่นิ (land suitability map) 

  ๔. วเิคราะหแผนทีเ่ขตปาไมตามกฎหมายโดยการซอนทบัแผนทีเ่ขตอทุยานแหงชาต ิ เขตรกัษา 

พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตปาสงวนแหงชาต ิ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ         

นคิมสหกรณเพือ่การเกษตร ภายใตเงือ่นไขพืน้ทีป่าไมทีย่กใหสำนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ปาไมที่นิคมสหกรณเพื่อการเกษตรขอใชจะแยกเปนพื้นที่

เกษตรกรรม  

  ๕. ซอนทับแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability map) กับเขตปาไมตาม

กฎหมาย เพือ่กนัขอบเขตปาและเขตเกษตรกรรมออกจากกนั  

  ๖.  ซอนทบัขอมลูที่ไดจากขอ ๕ กบัขอมลูสภาพการใชทีด่นิและขอบเขตการปกครอง 

  7. คัดเลือกพื้นที่ประกาศตามแนบทายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตเงื่อนไข  

คดัเลอืกพืน้ที่ในเขตเกษตรกรรมทีม่คีวามเหมาะสมสงู (S๑) และเหมาะสมปานกลาง (S๒) ทีซ่อนทบั

กับพื้นที่ที่มีการปลูกพืชนั้นๆ อยูโดยพื้นที่ปลูกตองมากกวา ๔๐ ไรขึ้นไป ประกาศรายชื่อตาม

ขอบเขตตำบล อำเภอ และจงัหวดั 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๓ 



 กรอบแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ที่ 

  การขับเคลือ่นเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคาเกษตร (Zoning) รฐัมนตรวีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดมนีโยบายเรือ่ง “การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมของประเทศ” โดย

ขอความรวมมือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โปรดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด         

ทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตรกรรมขึ้น เพื่อ

ขบัเคลือ่นการบรูณาการทกุภาคสวน ทัง้ดานการผลติ การแปรรปู การตลาด การคมนาคม แหลงนำ้ 

การพฒันาดนิ การดแูลสิง่แวดลอม รวมถงึภาคสงัคม 

 ในการดำเนนิการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการพืน้ที ่ ไดมกีารกำหนดกรอบแนวทางการนำขอมลู

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

เศรษฐกิจ ทั้งหมด ๑๓ ชนิด ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน 

ขาวโพดเลีย้งสตัว เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ มะพราว กาแฟ สบัปะรดโรงงาน และลำไย มาวเิคราะห

เพื่อกำหนดพื้นที่ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการใหมีแผนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที ่         

โดยแบงเปนพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเพิม่ผลผลติ (S๑, S๒) และพืน้ททีีค่วรปรบัเปลีย่นการปลกูพชื

ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัศกัยภาพของพืน้ที ่(S๓, N)    

  ๑. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต (S๑,S๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย           

ใหเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพอยูแลวนั้น สามารถลดตนทุนการผลิต และ         

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในเขตพื้นที่เหมาะสม จึงมอบหมายใหคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตรกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนเขตเกษตรโซนนิ่ง         

โดยการจัดทำโครงการแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในเขตพื้นที่เหมาะสม          

(S๑, S๒) เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นในระดบัพืน้ที ่ 

 กรอบแนวคดิแนวทางการกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรบัพชืเศรษฐกจิ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๔ 



 

  ๒. พื้นทีที่ควรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที ่        

(S๓, N) กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินการนำรองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวในพื้นที ่

ไมเหมาะสม ใหปลูกออยโรงงาน โดยมุงหวังใหเกษตรกรเขาใจและหนัมาปรบัเปลี่ยนการปลูกพชื

ใหเหมาะสมและสอดคลอง กบัศกัยภาพของพืน้ทีด่วยความสมคัรใจ อกีทัง้เปนการเพิม่รายไดและ

สามารถปรับสมดุลปริมาณการผลิตกับความตองการสินคาเกษตร การดำเนินงานในพื้นที่

กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหจังหวัดที่มีพื้นที่เปาหมาย ในปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมใหปลูกออย

โรงงาน ดำเนินการสงเสริมและทำความเขาใจใหเกษตรเขารวมดำเนินการภายใต โครงการ       

ดงักลาว โดยพืน้ทีเ่ปาหมายมหีลกัการวเิคราะหพืน้ทีด่งันี้ 

   ๒.๑ คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย/ไมเหมาะสม ที่มีการปลูกขาวในปจจุบัน                  

ซึ่งพบในบริเวณพื้นที่ที่เปนดินดอนมีการระบายน้ำดีหรือคอนขางด ี ดินลึกปานกลางพบชั้นกรวด                         

หนิหรอืปรมิาณนำ้ฝนไมเพยีงพอ  

   ๒.๒ นำขอมูลที่พื้นที่ปลูกขาวที่ไดจากขอ ๒.๑ ซอนทับกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูก

ออยโรงงาน (พืน้ทีเ่หมาะสมสงู/ปานกลางทัง้หมด)  

   ๒.๓ นำตำแหนงโรงงานออยที่มีกำลังการผลิตเหลือในบางพื้นที ่ จำนวนรวม ๒๐ 

โรงงาน (ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม)         

มาพจิารณาโดยกำหนดระยะรศัมไีมเกนิ ๕๐ กโิลเมตรมาซอนทบั  

    ๒.๔ ไดเปนพื้นที่เปาหมายในการจัดทำแผนงานโครงการปรับรูปแบบการผลิต               

จากนาขาวเปนออยโรงงงานพื้นที่รวมทั้งหมด ๒,๓๒๘,๓๗๐ ไร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด         

๓๓ จงัหวดั 

  จากการประกาศพื้นที่เปาหมายตามที่ตั้งโรงงานออยที่มีกำลังการผลิตเหลือในบางพื้นที ่

จำนวน ๒๐ โรงงาน ผูแทนสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ๓ สมาคม ไดขอหารือปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในวนัจนัทรที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชมุสำนกัชลประทานที ่ ๑๑                     

กรมชลประทาน โดยขอใหปรับพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมพื้นที่ตั้งโรงงานออยซึ่งมีทั้งหมด ๕๑ 

โรงงาน ในการนี้ ไดมีขอสั่งการใหกรมพัฒนาที่ดินประสานผูแทนสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย        

เพื่อกำหนดจุดโรงงานเพิ่มเติม และปรับปรุงแผนที่การสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตโดย

กำหนดพื้นที่สงเสริมการปลูกออยในเขตรัศม ี ๕๐ กิโลเมตร ใหครอบคลุมรอบโรงงานน้ำตาล

เพิ่มเติมจากจำนวนโรงงาน ๒๐ โรงงานตามที่กำหนดไวเดิม ผลการวิเคราะหพื้นที่ปรับเปลี่ยน 

จากการปลูกขาวเปนออยโรงงานรัศม ี ๕๐ กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล ๕๑ โรงงานแลว พบวา        

มพีืน้ทีเ่ปาหมายในการสงเสรมิปรบัเปลีย่นการผลติมเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๔,๑๖0,๕๓๕ ไร ครอบคลมุพืน้ที ่

๔๒ จงัหวดั  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๕ 



  ตำบลเมอืงเพยี อำเภอบานไผ จงัหวดัขอนแกน เปนจดุเริม่ตนในการเขาไปแกปญหา

ดนิเคม็และนำ้เคม็ของสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเริม่ตนจากการฟนฟพูืน้ที่

เพยีง ๕๐๐ ไร และมบีคุคลที่ใหการผลกัดนัการฟนฟพูืน้ที่ในขณะนัน้ คอื นายสมิา โมรากลุ อดตี

อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ นายไชยสทิธิ ์ เอนกสมัพันธ อดตีรองอธบิดกีรมพฒันาที่ดนิดานวิชาการ 

ดร.สมศร ีอรณุนิท ผูเชีย่วชาญดานดนิเคม็  และ นายรุงโรจน พึง่พนัธุ ผูอำนวยการสำนกังาน

พฒันาทีด่นิเขต ๕ หลงัจากนัน้ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ ไดรบัการจดัสรรงบประมาณใหดำเนนิงาน

เพิ่มขึ้นเปนปละ ๑๐๐ ไร ซึ่งในชวงนี ้ เปนชวงที่เกษตรกรกำลังปรับตัวใหเกิดความเชื่อใจและ        

ไววางใจกบัเจาหนาทีข่องรฐัตอการแก ไขปญหาวามคีวามจรงิใจและตอเนือ่งหรอืไม เพราะแตกอน

เปนนโยบายการแกปญหาทีเ่กดิจากการ Topdown ลงมาสูเกษตรกร และถาเกษตรกรไมยอมรบั 

ไมสนใจ กจ็ะยกเลกิโครงการจากพืน้ทีน่ัน้ และยายไปสูพืน้ทีอ่ืน่ๆ ตอไปเรือ่ยๆ ไมไดจรงิจงัในการ

แก ไขปญหา และพืน้ทีท่ี่ไดรบัการแก ไขปญหาก็ไมตอเนือ่ง ตอมาจงึปรบัเปลีย่น การทำแผนจาก

ความตองการเกษตรกรและพื้นที่ที่มีปญหาจริงเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร

และเกษตรกรจะเต็มใจและสามารถชวยแกปญหายอมใหความรวมมือทุกๆ ดาน และจากนั้นการ

ขับเคลื่อนโครงการฯจะเปนไปอยางตอเนื่องเพราะ

เกษตรกรเหน็ความสำคญั จงึเปนทีย่อมรบัมากขึน้ และ

สดุทาย ไดมหีนวยงานเอกชน คอื บรษิทั สยามฟอเรสทร ี

จำกัด (SCG) ไดมาขอความรวมมือในการใชพืชเปน

เครือ่งมอื ในการแกปญหาดนิเคม็โดยใชพนัธุยคูาลปิตสั

เนื้อเยื่อทนเค็ม และตอมาก็มีหนวยงานจาก สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาต ิ (สวทช.)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หรอื

แมแต องคการบรหิารสวนตำบล (อบต.) ที่โครงการฯได

เขาดำเนินการในพื้นที ่ ใหการยอมรับและรวมมือในการ

แกปญหากับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และในป              

พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถงึปจจบุนั สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ไดมี โอกาสตอนรับเจาหนาที่จากกองแผนงาน กรม

พัฒนาที่ดินและเจาหนาที่ จากสำนักงบประมาณ               

มาตรวจเยี่ยมและเห็นความสำคัญจนเพิ่มงบประมาณ   

จากปละ ๑,๐๐๐ ไรเปน ๗,๐๐๐ ไร โดยมกีารบรูณาการ

ในหนวยงานภายในและภายนอกสำนักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ๕ ไดแก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ สำนักงาน

พฒันาทีด่นิเขต ๔ เพิม่มากขึน้ 

 

เมอืงเพยีโมเดล 

ไดมี โอกาสตอนรับเจาหนาที่จากกองแผนงาน กรม

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๖ 



 

 พืน้ทีด่นิเคม็ที่ไดรบัการฟนฟมูากกวา ๑๐ ป จนสามารถทำการเกษตรได 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๗ 



 หลกัการของเมอืงเพยีโมเดล 

  ๑. ตองวิเคราะหให ไดวาปญหาดินเค็มเปนปญหาที่แทจริง ในสภาพพื้นที ่ และเปนปญหา

ของเกษตรกรในพืน้ทีจ่รงิๆ  

  ๒. มีการบูรณาการแผนงานรวมกันทั้งภายในองคกรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดย          

ยดึพืน้ทีท่ีม่ปีญหาเปนหลกัเปนพืน้ทีเ่ดยีวกนั (Area Approach) 

  ๓. มีการปรับเทคโนโลยีการแกปญหาที่ผานการวิจัยจากนักวิจัยมาแลวใหทันสมัยและ

สอดคลองกบัสภาพทองถิน่ของเกษตรกร (Appropriate Technology) 

  ๔. การถายทอดเทคโนโลย ี(Transfer technology) ในรปูแบบทีส่รางแรงจงูใจมากขึน้ 

 ขัน้ตอนการดำเนนิการ 

  ๑. ประเด็นปญหาของเกษตรกรในพื้นที ่ ตองทำการสำรวจปญหาและความตองการของ

เกษตรกรโดยใชวธิกีารสำรวจขอมลูแบบเรงดวน (Rural Rapid Appraisal, RRA) อธบิายวธิกีาร  

---> Ranking ปญหา ซึง่ปญหาในลำดบัตนจะตองสอดคลองกบัสภาพพืน้ที่ 

  ๒. การบรูณาการแผนงาน แบงเปน ๒ ขัน้ตอนใหญๆ  คอื 

  ขั้นตอนแรก  บูรณาการระหวางเกษตรกรเจาของแปลง เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน   

เขต ๕ และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ในการทำแผนรวมกันเพื่อให ไดกิจกรรมการฟนฟู

และพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็อยางเปนรปูธรรม โดยใชพืน้ทีเ่ปนหลกั 

 เจาหนาที ่สพข. ๕ พบเกษตรกรและเจาหนาที ่อบต. ในพืน้ทีเ่พือ่ทำแผนรวมกนั 

เจาหนาที่ 

สพข. ๕ 

พืน้ทีโ่ครงการ 

 

เกษตรกรเจาของ 

พืน้ที่ในโครองการ 

อบต. 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๘ 



 

  ขั้นตอนที่สอง บูรณาการระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเปาหมายในการฟนฟู

เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน คือ พื้นที่ โครงการฯ มีความเค็มลดลงสามารถใชประโยชนใน       

การปลกูพชืไดและใหผลผลติไดในระดบัหนึง่และสดุทายสามารถสรางงาน สรางอาชพี เกดิความ

มัน่คง ยัง่ยนื ในความเปนเกษตรกรในพืน้ทีด่นิเคม็ 

เจาหนาที่ 

สพข. ๕ 

อบต. 

พืน้ที่ 

โครงการฯ 

เกษตรกรเจาของ 

พืน้ที่ในโครองการ 

SCG 

กรมการปกครอง 

สวทช. 

 หนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของรวมแรงรวมใจกนัผลกัดนัโครงการฟนฟแูละพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ 

สถาบนัการศกึษา 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๙ 



  ๓. เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

  ๔. การถายทอดเทคโนโลยี 

   ประกอบไปดวยหลกัการดำเนนิงาน ๒ ลกัษณะ 

   ๔.๑ การถายทอดระหวางหนวยงาน 

    ๑) ภายในหนวยงานเดยีวกนั 

ผลการวจิยั แปลงทดสอบ 

แปลงเกษตรกร 

แปลงสาธติ 

วธิ/ืสาธติผล 

ผลการทดลองทีด่ทีีส่ดุ ผลจากแปลงทดลองสอบทีด่ทีีส่ดุ 

ผลการทดสอบเทคโนโลยี 

เหมาะสม/ไมเหมาะสม 
ขย

าย
ผล

ให
เก

ษต
รก

รน
ำไ
ปป

ฏบิ
ตัิ 

ผลการวจิยั 

จาก สวจ. พด. 

สพข. ๕ แปลงเกษตรกร 
สพด. ทีม่ปีระเดน็ 

ปญหาคลายกนั 

ตนแบบ 

ข
ย
า
ย
ผ
ล
 

เก
ษ
ต
ร
ก
ร
ใน
พ
ืน้
ท
ี่ 

ส
พ
ด
. 

 การจดัทำแปลงทดสอบและแปลงสาธติใหเกษตรกรไดเหน็และสามารถนำไปปฏบิตัเิองได 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๐ 



 

    ๒) ระหวางหนวยงานสูหนวยงาน 

   ๔.๒ การถายทอดระหวางเกษตรกร 

    ๑) farmer to farmer 

SCG 

สพข. ๕ สวทช. 

อบต. 

แลกเปลีย่น 

แล
กเ
ปล

ีย่น
 

แล
กเ
ปล

ีย่น
 

แลกเปลีย่น 

เกษตรกร 

ศนูยเรยีนรู 

พฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ 

 

พืน้ทีโ่ครงการ 

เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๑ 



    ๒) Smartfarmer to farmer 

 กอตัง้ศนูยเรยีนรูการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ เพือ่ใหเกษตรกรเขามาศกึษาดงูาน โดยมเีกษตรกรตวัอยางที่ไดรบัการฝกอบรม 

 จากกรมพฒันาทีด่นิเปนผูบรรยาย และถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรดวยกนั 

กอตัง้ศนูยเรยีนรูการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ เพือ่ใหเกษตรกรเขามาศกึษาดงูาน โดยมเีกษตรกรตวัอยางที่ไดรบัการฝกอบรม 

โครงการทีผ่าน 

การอบรม/workshop

เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๒ 



 

ผลการดำเนนิงาน 

  การดำเนนิงานตามอนสุญัญาฯ ในป ๒๕๕๖ เนนการขบัเคลือ่นงาน 

หรอืกจิกรรมในการสรางความตระหนกั การใหความรูเกีย่วกบัอนสุญัญาฯ 

บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ

อนสุญัญาฯและความสำคญัของการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแลงสูหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคกรภาคประชาสังคม อันเปนการ

สรางเครอืขายของผูมสีวนเกีย่วของ โดยกจิกรรมทีด่ำเนนิการมดีงันี้ 

  ๑. การจัดสัมมนาวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก ป ๒๕๕๖            

(World Day to Combat Desertification ๒๐๑๓) ภายใตหวัขอ “UNCCD รวมพลงัไทยแก ไข

ปญหาทรพัยากรดนิ” ในวนัที ่๑๗ มถินุายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวยการเดน โดยผูเขารวมการ

สัมมนาประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัย 

สื่อมวลชน และองคกรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ จำนวน ๑๒๐ คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้

เปนการจดักจิกรรมเพื่อรณรงคในวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก ป ๒๕๕๖ 

ซึ่งผูเขารวมการสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของกับ

อนสุญัญาฯ และบทบาทของภาคสวนตางๆ ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงาน  

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๓ 



  ๒. ดำเนนิโครงการ Dryland Champions เพือ่เผยแพรผลงาน หรอื

ความสำเรจ็ดานการจดัการทรพัยากรทีด่นิอยางยัง่ยนืใหเปนทีร่บัรู อนัเปนการ

เชื่อมโยงกิจกรรมจากระดับทองถิ่นใหเกิดการรับรูสูระดับชาต ิ และระดับโลก 

นอกจากนี ้ เปนการสรางความตระหนักของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอการปองกัน

และฟนฟทูรพัยากรดนิ และเพิม่เครอืขายผูทีม่สีวนรวมในการพฒันาทรพัยากร

ดินไมวาจะเปนบุคคลทั่วไป องคกรเอกชน ภาคธุรกิจในการดำเนินงานที่

เกีย่วของกบัการจดัการทีด่นิอยางยัง่ยนื และสรางการมสีวนรวมในการดำเนนิงาน

ตามอนสุญัญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายอกีทางหนึง่โดย

ในป ๒๕๕๖ ไดมอบประกาศนียบัตรโครงการ Dryland Champions ใหกับหมอดินอาสาดีเดน 

กรมพฒันาทีด่นิในสาขาพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม สาขาการอนรุกัษดนิและนำ้ สาขาการปรบัปรงุ

บำรงุดนิ สาขาการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการเกษตร ในวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปน

ทะเลทรายโลก เมื่อวันที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และความสำเร็จของหมอดินในการจัดการ

ทรพัยากรดนิเพือ่สรางความยัง่ยนืไดถกูเผยแพรในเวบ็ไซตของอนสุญัญา UNCCD  

ในป ๒๕๕๖ ไดมอบประกาศนียบัตรโครงการ Dryland Champions ใหกับหมอดินอาสาดีเดน 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๔ 



 

รายละเอยีดผลงานทีเ่ผยแพรในเวบ็ไซต UNCCD 

http://www.unccd.int/en/programmes Event-and- 

campaigns/Dryland%20Champions/Dryland 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๕ 

  ๓. การประชมุรฐัภาคสีมาชกิอนสุญัญา การประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาวาดวยการตอตานการ

แปรสภาพเปนทะเลทรายสมยัที ่ ๑๑ จดัขึน้ ณ เมอืงวนิฮกุ ประเทศสาธารณรฐันามเิบยี ระหวาง

วนัที ่๑๖-๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖ การดำเนนิการประชมุประกอบดวยการประชมุเตม็คณะ (Plenary 

Session) การประชมุคณะกรรมการทัว่ไป (Committee of the Whole : COW) การประชมุคณะ

กรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (CST) การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

ตามอนสุญัญา (CRIC) และการประชมุระดบัสงู (High level Segment) 

  ประชุมระดับสูงมีที่มาจากการประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ สมัยที ่ ๑๐ (Decision๓๘/

COP๑๐) กำหนดใหจดัการประชมุของผูนำระดบัสงูจากประเทศภาคสีมาชกิในระหวางการประชมุ 

COP๑๑ โดยในครั้งนี้สาธารณรัฐนามิเบียซึ่งเปนประเทศเจาภาพการจัดประชุมรวมกับสำนัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดจัดการประชุม High level Segment ขึ้นในวันที ่ ๒๓-๒๔ กันยายน 

๒๕๕๖ และกำหนดหวัขอการอภปิรายไว ๓ เรือ่ง คอื (๑) Land Degradation Neutral World: 

LDNW (๒) การปฏบิตัทิเีปนเลศิ (Best Practices) และ (๓) Economic of Land Degradation 

  นายอนุสรณ จันทนโรจน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินใน

ฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยไดแสดงความเห็นในการอภิปรายโดย

ใหความสำคัญในประเด็นการทำใหโลกนี้ ไรความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากรดนิ (LDNW) ในการสรางความยัง่ยนืในการใชทีด่นิ โดย

เฉพาะการรกัษาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการผลติ (Productive lands) 

ซึ่งมีจำกัดและเปนแหลงผลิตอาหารใหกับประชากรโลก ให

สามารถผลิตอาหารไดอยางยั่งยืน ประเทศไทยจึงไดนำเสนอ

ตวัอยางนโยบายการดำเนนิงานของรฐับาลทีส่ะทอนถงึการดำเนนิ

งานเพื่อสรางความยั่งยืนในการใชที่ดิน ไดแก การจัดทำเขตการ

ใชทีด่นิระดบัประเทศ (Zoning) นโยบาย Smart Farmer Smart Officer การพฒันาเกษตรกร 

มุงสรางเครือขายเกษตรอาสา และพัฒนาใหเปน Smart Farmer และการสงเสริมใหเกิดความ

รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชแนวคิดการพัฒนาทั้งสามมิติดังกลาวในการดำเนินโครงการ

ความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิกยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-         

แมโขง (ACMECS: Ayeyawade-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)  

อาท ิโครงการพฒันาการเกษตรทีม่กีจิกรรมสงเสรมิการปองกนัและฟนฟคูวามเสือ่มโทรมของทีด่นิ

เพือ่สรางความมัน่คงทางอาหารใหเกดิขึน้ในระดบัภมูภิาค  



  ป ๒๕๕๖ เปนอีกปหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินประสบความสำเร็จในดานปฏิบัติการทั้งในสวน                  

ของการสรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคและการพัฒนาการวิจัยแบบบูรณาการ โดย

ความสำเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคที่สำคัญจะเห็นไดจากการที่กรม

พัฒนาที่ดินไดมีโครงการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน (Capacity Building) ในระดับภูมิภาค 

โดยมีการจัดทำโครงการจัดตั้งหองปฏบิัติการวิจัยรวมระดับนานาชาต ิ (The international mix 

laboratory “Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services”, LMI_

LUSES) โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการฝกอบรม รวมกับสถาบัน Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) ประเทศฝรัง่เศส โดยมสีมาชกิประเทศ เอเชีย่น

จากทัง้สิน้ ๓ ประเทศรวม ๗ หนวยงานอาเชีย่น และ ๒ หนวยงานยโุรปเขารวม ไดแก ประเทศไทย  

(กรมพฒันาทีด่นิ มหาวทิยาลยัขอนแกน และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร) ประเทศลาว ๒ หนวยงาน 

ประเทศเวยีตนาม ๒ หนวยงาน และประเทศฝรัง่เศส ๒ หนวยงาน ซึง่ผลจากความรวมมอืในการ

จดัทำโครงการดงักลาว ทำใหเกดิเครอืขายดานการพฒันาบคุลากรในหลายๆ ดาน  

โครงการความรวมมอืทางวชิาการ 

 การประชมุ Kick Off Meeting โครงการ LMI_LUSES ในระหวางวนัที ่๑๘-๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ ทีห่องประชมุกรมพฒันาทีด่นิ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๖ 



 

  การประชุมหารือและเจรจาความ

รวมมือทางวิชาการดานการจัดการดิน น้ำ

และสิ่งแวดลอม ระหวางกรมพัฒนาที่ดิน 

และ Indo French cell for Water 

Sciences (IFCWS) ที่ เมืองบังกาลอร 

ประเทศอนิเดยี โดยเปนการหารอืการจดัทำ

โครงการความรวมมือวิชาการ ดานการใช

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางดาน remote 

sensing และ crop modeling 

  การประชุมหารือรวมกับผูบริหารและ

นักวิจัยที ่ Department of Agriculture 

Land Management (DALAM) 

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (Nation 

University of Lao, NUoL) และ สถาบนั 

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) เพือ่หารอืเครอืขายงาน

วิจัยและการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายยุทธศาสตรการสรางเครือขายเพื่อมุงสู AEC ในป 

๒๕๕๘ โดยมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากรลาวดานการสำรวจดินและการสรางมาตรฐานการ

วเิคราะหดนิในระดบัภมูภิาค  
 การประชมุ Kick Off Meeting โครงการ LMI_LUSES ในระหวางวนัที ่๑๘-๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ ทีห่องประชมุกรมพฒันาทีด่นิ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๗ 



  เปนโครงการในยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขงของ

รฐับาล รเิริม่ผานทางกระทรวงการตางประเทศ ในยทุธศาสตรนีป้ระกอบดวยประเทศไทยรวมมอื

กบัประเทศเพือ่นบาน ๔ ประเทศ คอื ไทย ลาว กมัพชูา พมา และเวยีดนาม โดยในป ๒๕๕๓ ถงึ 

๒๕๕๖ ไดรับงบประมาณใหดำเนินการในลาวและกัมพูชาอยางตอเนื่องและมีแผนที่จะขยาย

โครงการความรวมมอืไปยงัพมาและเวยีดนามในป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ตามลำดบั  

โครงการตามแผนความรวมมอื 

 โครงการความรวมมอื ป ๒๕๕๖ 

  ๑. สปป. ลาว 

  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาไทย-สปป.ลาว (ACMECS) เปนโครงการที่อยูภาย

ใตโครงการความรวมมอืพฒันาการเกษตรแบบมสีญัญา (AC-4) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

โดยมสีำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเปนหนวยงานหลกั ในสวนของกรมพฒันาทีด่นิไดดำเนนิความ

รวมมือกับ สปป.ลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางดาน

การวางแผนการใชทีด่นิ เพือ่รวมกนักำหนดขอบเขตพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม จดัทำ

ฐานขอมูลเกี่ยวกับดิน การใชที่ดินในแขวงสะหวันนะเขต และแขวงคำมวน เพื่อประเมินพื้นที่ที ่       

มีศักยภาพตอการลุงทนผลิตสินคาทางการเกษตร และเพื่อปรับปรุงระบบ

การผลติสนิคาเกษตรใน สปป.ลาว ใหดขีึน้ใหเปนแหลงวตัถดุบิในการแปรรปู

สินคาเกษตรทั้งสองประเทศใหเพียงพอ และมีคุณภาพตอความตองการ

บริโภคภายในและสงออกของประเทศเหลานี ้ มีเปาหมายรวมทั้งสิ้น ปละ  

๕๐,๐๐๐ ไร ดำเนินการโดยการประสานงานและติดตามผลการดำเนิน

โครงการงาน เปนการประสาน การดำเนินการโครงการรวมกับผูแทน

กระทรวงกสิกรรมและปาไมของ สปป.ลาว การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ          

ใหกับขาราชการกรมคุมครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม สปป. ลาว โดย       

เนนทกัษะภาคปฏบิตั ิใหความรูพืน้ฐานตางๆ ดานการสำรวจดนิ การวางแผนการใชทีด่นิ และการ

ใหความรูพืน้ฐานตางๆ ในการใชโปรแกรมภมูสิารสนเทศ และการประยกุตใชเพือ่การจดัเกบ็ขอมลู 

การวเิคราะห และการประเมนิทรพัยากรดนิสำหรบัสนบัสนนุ contract farming จดัการฝกอบรม

ในประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุการทำการเกษตรแบบมสีญัญา โดยเฉพาะพชืทดแทนพลงังาน เชน 

ปาลมนำ้มนั ถัว่เหลอืง ขาวโพด และการจดัทำฐานขอมลูสภาพพืน้ที ่ ขอมลูดนิ ขอมลูการใชทีด่นิ 

ในแขวงคำมวนและสะหวนันะเขต  

 

เนนทกัษะภาคปฏบิตั ิใหความรูพืน้ฐานตางๆ ดานการสำรวจดนิ การวางแผนการใชทีด่นิ และการ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๘ 



 

  ๒. กมัพชูา 

  โครงการพฒันาการเกษตรแบบมสีญัญาไทย-กมัพชูา (ACMECS) เปนโครงการทีอ่ยูภายใต

โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-๔) โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการ 

เกษตร เปนหนวยงานหลกัดำเนนิงานมาตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๖ ป ในสวนของกรมพฒันา

ทีด่นิไดดำเนนิความรวมมอืกบักมัพชูา เพือ่เพิม่พนูความรูและความสามารถในทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

งานสำรวจดิน การวางแผนการใชที่ดิน และอนุรักษดินและน้ำแกเจาหนาที่เกษตรกัมพูชา เพื่อ

สำรวจขอมูลเชิงพื้นที่และประเมินศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดานการเกษตรแบบมี

สัญญาของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเพื่อตรวจสอบดินและพื้นที่เพื่อสนับสนุน

การศกึษาวจิยั ทดลองและการทำแปลงสาธติของหนวยงาน  

   โดยการวางแผนการดำเนนิงานและประสานงานรวมกบัผูบรหิารกระทรวงเกษตร ปาไม                  

และประมงของกัมพูชา การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพตอการทำการเกษตรแบบมีสัญญา การ        

ฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหกบัเจาหนาทีก่มัพชูาดานการสำรวจและวางแผนการใชทีด่นิในประเทศ

ไทย การสำรวจดิน และวางแผนการใชที่ดินในประเทศกัมพูชา โดยใหเจาหนาที่เกษตรกัมพูชาที่

ผานการฝกอบรมทำหนาที่ผูชวยปฏิบัติงานภาคสนาม ระหวางการสำรวจดินโดยมีเจาหนาที่ของ

ไทยเปนผูนำปฏิบัติงานและเปนวิทยากร สำรวจและทำแผนที่ดิน สำรวจสภาพการใชที่ดิน และ

การสาธิตการใชขอมูลดินและแผนที่ที่จัดทำโดยเจาหนาที่ของไทย จากการสำรวจและวางแผน

ทีด่นิ เพือ่ใหเจาหนาทีก่มัพชูาไดใชประโยชนขอมลูสำหรบัการพฒันาการเกษตรตอไป  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๘๙ 



  การบูรณาการประยุกต ใชเทคโนโลยีชีวภาพรวมกับระบบการจัดการอนุรักษดินและน้ำ              

ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและควบคุมโรครากและโคนเนาของทุเรียนในพื้นที่

ศนูยพฒันาไมผลตามพระราชดำร ิ จงัหวดัจนัทบรุ ี โดยสถานพีฒันาทีด่นิจนัทบรุ ี สำนกังานพฒันา

ทีด่นิเขต ๒ จงัหวดัชลบรุ ีรวมกบัศนูยพฒันาไมผลตามพระราชดำร ิจงัหวดัจนัทบรุ ีไดรวมดำเนนิการ

ปฏบิตักิารทดสอบวจิยันำผลติภณัฑจลุนิทรยีราไตรโคเดอรมาทองถิน่ Trichoderma virens ที่ได

คดัเลอืกใหม มาประยกุตใชในพืน้ทีป่ลกูทเุรยีนพนัธุหมอนทองตามโครงการพระราชดำร ิ สบืเนือ่ง

จากเมื่อวันที ่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดดำเนินการสำรวจตน

ทเุรยีนอาย ุ ๘-๙ ป ทีเ่ปนโรคโคนเนาและโรคใบตดิในพืน้ทีศ่นูย

พฒันาไมผลตามพระราชดำร ิ จงัหวดัจนัทบรุ ี พบวามตีนทเุรยีน

ที่แสดงอาการโรคโคนเนาและโรคใบติด จำนวน ๗๒ ตน จาก

จำนวนตนทุเรียนที่ปลูกทั้งหมด ๕๘๓  ตน และมีระดับอาการ

ของโรคคอนขางรุนแรงมาก โดยแสดงอาการเปลือกโคนลำตน

เนา ใบเหลือง และรวงมาก นอกจากนี้สภาพบริเวณพื้นที่ปลูก

ทุเรียนมีวัชพืชขึ้นมากและขาดการอนุรักษดินและน้ำและการ

ปรบัปรงุบำรงุดนิ 

 

การจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๙๐ 



 

 ผลการสำรวจโรคโคนเนาและโรคใบตดิของทเุรยีน 

  ลักษณะอาการโรคโคนเนาของทุเรียน : จากการสำรวจโรคโคนเนาของทุเรียนมีลักษณะ

อาการของโรคคอนขางรุนแรงมาก โดยประเมินไดจากลักษณะการระบาดหรือการเขาทำลาย

ระบบราก และภายในลำตนของสวนที่เปนทอน้ำทออาหาร ซึ่งเกิดจากการเขาทำลายของเชื้อรา

สาเหตุโรคพืช Phytophthora palmivora สามารถแพรระบาดไดดีในชวงฤดูฝน มีผลทำใหเกิด

การขัดขวาง การเคลื่อนยายของธาตุอาหารและน้ำภายในทอน้ำ ทออาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สารประกอบคารโบไฮเดรท ซึ่งไมสามารถถูกสงผานไปยังใบทุเรียนได จึงสงผลกระทบตอ

กระบวนการสังเคราะหแสงของใบทุเรียน เปลือกโคนตนทุเรียนแสดงอาการจุดฉ่ำน้ำ ในที่สุด

เปลือกโคนลำตนทุเรียนแสดงอาการเปอยเนา และรอนออกจากลำตน เกิดเปนแผลขยายใหญ

มากขึน้นอกจากนี้ ใบทเุรยีนมอีาการเหลอืงและหลดุรวงไป ตนทเุรยีนจะเกดิอาการทรดุโทรมอยาง

มากหากไมไดรบัการดแูลรกัษาและจะสงผลใหตนทเุรยีนยนืตนตายไปในทีส่ดุ 

  ลักษณะอาการโรคใบติดของทุเรียน : จากการสำรวจโรคโรคใบติดของทุเรียนพบวาใบ

ทุเรียนที่เปนโรคใบติดมีลักษณะเปนจุดฉ่ำน้ำและรูปรางไมแนนอน แผลจะขยายใหญขึ้นคลายถูก

น้ำรอนลวกใบมีสีน้ำตาลออน เมื่อใบทุเรียนเริ่มแกขึ้นลักษณะแผลจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลและ       

มีอาการไหมที่บริเวณปลายใบ กลางใบหรือทั้งใบของทุเรียน บริเวณใบทุเรียนที่ถูกเชื้อโรคเขา

ทำลาย จะพบวามีการเจริญของเสนใยเชื้อโรคพืชสีน้ำตาลออนและจะเชื่อมยึดติดกันเปนแผง 

นอกจากนี้เสนใยของเชื้อโรคพืชสามารถ 

เขาทำลายใบทุเรียนที่อยูติดกันได เชื้อ

สาเหตุโรคพืชใบติดของทุเรียนเกิดจาก

เชื้อรา Rhizoctonia solani เชื้อโรคพืช        

ดังกลาวจะแพรระบาดไดดี ในชวงฤดูฝน 

เชนกัน เชื้อโรคพืชเขาทำลายโครงสราง

ภายในเซลลของใบ ทำให ไมสามารถ

สังเคราะหแสงได ใบทุเรียนจะแหงเปน          

สีน้ำตาลแก และรวงหลนสูพื้นดิน หรือ 

หลนลงบนใบทุเรียนปกต ิ ทำให ใบใหมเกิด

การตดิเชือ้โรคพชืดงักลาวไดงาย เปนแหลง

เพาะเชือ้ในการแพรระบาดตอไป  

 

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๙๑ 



 การดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้และประยกุตใชผลติภณัฑราไตรโคเดอรมา : 

  ๑. วิธีการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่ปลูกทุเรียน ดำเนินการกำจัดวัชพืชโดย

การทำการตัดตนวัชพืชในพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อลดปญหาพืชอาศัยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

Phytophthora palmivora และ Rhizoctonia solani โรครากและโคนเนาและโรคใบติดของ

ทเุรยีน จากนัน้ทำการหวานปนูโดโลไมทภายใตทรงพุมทเุรยีนจำนวน ๒๐ กโิลกรมัตอตน เพือ่เพิม่

คาความเปนกรดและดางในดิน แลวทำการหวานเมล็ดพันธุถั่วพราภายใตทรงพุมทุเรียนเพื่อ

เปนการคลมุดนิ ปองกนัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืขึน้ ลดแรงปะทะจากนำ้ฝนทีต่กลงสูพืน้ดนิ เพิม่

การบำรุงดินเนื่องจากจะไดรับประโยชนจากกลุมจุลินทรียบริเวณรากพืชตระกูลถั่ว ชวยรักษา

ความชืน้ในดนิรวมถงึลดการสญูเสยีธาตอุาหารในดนิบรเิวณภายใตทรงพุมทเุรยีน จากการดำเนนิการ

ปลูกถั่วพราเพื่อบำรุงดินและปลูกหญาแฝกกลุมพันธุสงขลาบริเวณรอบทรงพุมตนทุเรียนเพื่อ

ปองกันการสูญเสียหนาดินและชวยการระบายอากาศผิวหนาดิน พบวาตนถั่วพรามีการเจริญ

เติบโตดีมากคลุมพื้นที่บริเวณใตทรงพุมทุเรียนพรอมกับหญาแฝกมีการเจริญเติบโตดีมากและได       

มีการตัดใบหญาแฝกเพื่อการคลุมดินดวย ผลจากการที่ราไตรโคเดอรมา (T. virens )สามารถ

ดำรงชพีอยูในดนิไดเนือ่งจากไดรบัสารอาหารทีเ่ปนประโยชนจากบรเิวณรากพชืตระกลูถัว่และราก 

หญาแฝกโดยเฉพาะรากหญาแฝกมีระบบรากฝอยจำนวนมากและมีการสะสมอินทรียวัตถุบริเวณ

รากฝอยซึ่งเปนแหลงอาหารและพลังงานใหกับกลุมราไตรโคเดอรมาไดด ี จึงมีผลทำใหมีการเพิ่ม

จำนวนประชากรของราไตรโคเดอรมามากขึ้นและสามารถควบคุมและทำลายเชื้อโรคพืชทั้ง          

๒ ชนดิไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

  ๒. วิธีการใชผลิตภัณฑราไตรโคเดอรมาทองถิ่นใน

พืน้ทีป่ลกูทเุรยีน โดยไดทำการผลติหวัเชือ้ราไตรโคเดอรมา

ในระดับขยายขนาด เพิ่มจำนวนราไตรโคเดอรมาโดยใช

อาหารขางฟางผสมรำหยาบ นำผลิตภัณฑราไตรโคเดอรมา

ผสมกับน้ำ โดยใชอัตราสวนของหัวเชื้อ ๕ กิโลกรัมตอน้ำ 

๕๐ ลิตร โดยดำเนินการฉีดพนสารละลายราไตรโคเดอรมา 

ทุกๆ ๑๕ วัน ในชวงเวลาเชาหรือเย็นฉีดพนสารละลาย         

ราไตรโคเดอรมาลงดนิ จำนวน ๑๐ ลติรตอตน ทำการฉดีพน

ลงดนิ ลำตน และทรงพุมทัง้หมดของตนทเุรยีน  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๙๒ 



 

  ผลการดำเนินการใชผลิตภัณฑราไตรโคเดอรมาทองถิ่นเพื่อการควบคุมโรคโคนเนาและ

โรคใบตดิของทเุรยีนในพืน้ทีศ่นูยพฒันาไมผลตามพระราชดำร ิจงัหวดัจนัทบรุี 

  ๑. ผลการใชผลติภณัฑราไตรโคเดอรมาตอสมบตัทิางชวีภาพของดนิในพืน้ทีป่ลกูทเุรยีน : 

ไดดำเนินการติดตามผลการทดสอบใชราไตรโคเดอรมาเปนเวลา ๔ เดือน พบวาการฉีด

สารละลายราไตรโคเดอรมาลงดินทำใหมีจำนวนราไตรโคเดอรมาเพิ่มขึ้นจาก ๑๐๔ เปน ๑๐๗ 

เซลล/กรมัของดนิ มปีรมิาณแบคทเีรยีทัง้หมดในดนิ ๑๐๙-๑๐๑๐ เซลล/กรมัของดนิ และมปีรมิาณ

เชือ้โรคพชื Phytophthora palmivora และ Rhizoctonia solani ลดลงจาก ๑๐๖-๑๐๗ เซลล/

กรมัของดนิ เปน ๑๐๓ เซลล/กรมัของดนิ แสดงใหทราบวาราไตรโคเดอรมามคีวามสามารถในการ

ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตโุรคพชืทัง้ ๒ ชนดิ ไดด ี ผลจากการทีร่าไตรโคเดอรมาสามารถ

ดำรงชพีอยูในดนิไดเนือ่งจากไดรบัสารอาหารทีเ่ปนประโยชนจากบรเิวณรากพชืตระกลูถัว่และราก

หญาแฝกโดยเฉพาะรากหญาแฝกมีระบบรากฝอยจำนวนมากและมีการสะสมอินทรียวัตถุบริเวณ

รากฝอยซึ่งเปนแหลงอาหารและพลังงานใหกับกลุมราไตรโคเดอรมาไดด ี จึงมีผลทำใหมีการเพิ่ม

จำนวนประชากรของราไตรโคเดอรมามากขึ้น และสามารถควบคุมและทำลายเชื้อโรคพืชทั้ง         

๒ ชนดิไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

  ๒. ผลการใชผลติภณัฑราไตรโคเดอรมาทองถิน่

ตอสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทุเรียน :          

จากการสำรวจอาการเปนโรคโคนเนาและโรคใบติด

ของทุเรียน ไดดำเนินการเก็บตัวอยางดินบริเวณตน

ทเุรยีนเปนโรคจำนวน ๑๑ ตน พบวาคา pH ของดนิ

เริม่ตน (กอนใสปจจยัการผลติ) มคีาอยูระหวาง ๔.๐๖-

๔.๕๘ ซึ่งมีความเปนกรดสูง มีผลทำใหเกิดการระบาด

ของโรคโคนเนาและโรคใบติดของทุเรียนไดด ี และ

ทำใหความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชในดินลด

ลง เมื่อทำการฉีดพนราไตรโคเดอรมา เปนระยะเวลา 

๔ เดอืน พบวาคา pH ของดนิมรีะดบัเพิม่ขึน้ระหวาง 

๕.๐๗-๕.๔๖ การฉีดพนราไตรโคเดอรมาจะชวยในการ

ละลายแรธาตุในดิน ซึ่งไดอนุมูลของสารประกอบแร

ธาตทุีเ่ปนประจบุวกเพิม่ขึน้โดยเฉพาะแคลเซยีมละลาย

ออกสูสารละลายดิน ทำใหคา pH ของดินเพิ่มขึ้น 

โดยที่ราไตรโคเดอรมามีคุณสมบัติในการผลิตกรด

อินทรียและผลิต เอนไซมหลายชนิดเพื่อยอยสลาย

อนิทรยีสาร และเพิม่ธาตอุาหารในดนิ นอกจากนี้ ไดมี

การใสปูนโดโลไมทรวมกับการฉีดพนราไตรโคเดอรมา 

พบวาปูนโดโลไมทชวยเพิ่มคา pH ของดินไดมากมีคา

ระหวาง ๕.๖๑-๕.๘๔ การใสปูนชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานและเพิ่มจำนวนเซลลของราไตรโคเดอรมา

และจะชวยเพิ่มการละลายของธาตุอาหารใหเปน

ประโยชนตอพชืมากขึน้  
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  ๓. ผลการใชผลิตภัณฑราไตรโคเดอรมาทองถิ่นรวมกับระบบการอนุรักษดินและน้ำตอ

สมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทุเรียน : จากการนำปจจัยการผลิตแตละชนิดลงในดิน

ประกอบดวย ราไตรโคเดอรมา ปูนโดโลไมท ปลูกถั่วพรา และหญาแฝกพบวามีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินในลักษณะที่ดีขึ้น โดยพบวาความหนาแนนของดินและ

ความชืน้ของดนิ มรีะดบัทีล่ดลงซึง่ในระดบัความลกึของดนิ ๐-๑๕ และ ๑๕-๓๐ เซนตเิมตร มคีา

ความหนาแนนรวมของดินเปลี่ยนแปลงจาก ๑.๕๘ และ ๑.๖๙ เปน ๑.๔๕ และ ๑.๕๘ กรัม/

ลูกบาศกเมตร และคาความชื้นใน

ดินเปลี่ยนแปลงจาก ๒๘.๔๙ และ 

๒๔.๗๑ เปน ๒๕.๖๗ และ ๒๐.๗๙ 

เปอรเซ็นตตามลำดับ การที่ระดับ

ความหนาแนนรวมของดินและ

ความชื้นในดินมีระดับลดลงเปน

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอการ

เพิ่มการระบายอากาศของดินซึ่งมี

ผลทำใหเกดิสภาวะที่ไมเหมาะสมตอ

การเจริญของเชื้อรา โรคพืชทั้ง ๒ 

ชนิดได ทำใหลดสภาพของดินที่มี

ความชืน้และมากเกนิไป 

Phytophthora 

Trichoderma Trichoderma Trichoderma 

Phytophthora Phytophthora 
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  ๔. ผลของใชผลติภณัฑราไตรโคเดอรมาทองถิน่ตออาการโรคโคนเนาและโรคใบตดิของ

ทเุรยีน : หลงัจากการฉดีพนราไตรโคเดอรมาทกุ ๑๕ วนั เปนเวลา ๔ เดอืน และการเจรญิเตบิโต

รวมถงึการออกดอกและตดิผลของทเุรยีนไดบนัทกึการเปลีย่นแปลงอาการของโรคโคนเนาและโรค

ใบติด และวัดขนาดของแผลรวมถึงเนื้อเยื่อที่สรางขึ้นใหมไมปรากฏอาการใบเหลืองของทุเรียน 

แผลทีเ่ปลอืกโคนลำตนของทเุรยีนแหงมากขึน้ มกีารสรางเนือ้เยือ่ใหมบรเิวณขอบแผลของทเุรยีน

เพิ่มขึ้น และมีการแตกกิ่งพรอมใบทุเรียนใหมเพิ่มขึ้น หลังจากที่ ไดทำการฉีดพนสารละลาย        

ราไตรโคเดอรมา พบวา ตนทุเรียนที่เปนโรคเบอร ๗ มีอาการของโรคโคนเนาลดลงโดยแผลมี

ลักษณะแหงมาก มีการสรางเนื้อเยื่อใหมขึ้นชัดเจน ใบเขียวและมีการเจริญเติบโตดีมาก อาการ

แผลแหงชดัเจนทีข่อกิง่ทเุรยีน และโคนตนทเุรยีน นอกจากนีต้นทเุรยีน แสดงอาการโรคใบตดิลด

ลงมากโดยพบวาใบทุเรียนรวงลดลงมาก และไมปรากฏเชื้อสาเหตุโรคพืชใบติดที่เจริญอยูบริเวณ

โคนตน การใชราไตรโคเดอรมา เนือ้เยือ่บรเิวณขอบแผลถกูสรางขึน้มาใหมและแผลมลีกัษณะแหง

มากขึ้น ผลจากการเพิ่มปริมาณราไตรเดอรมาในดินมีผลทำใหระดับปริมาณของราโรคพืช 

Phytophthora palmivora และ Rhizoctonia solani ในดินลดลงมากอยูระหวาง ๑๐
๒
-๑๐

๓ 

CFU/กรัมของดิน ในปริมาณเชื้อราโรคพืชในระดับดังกลาวนี้ทำใหลดลงแพรระบาดและการเขา

ทำลายตนทุเรียนไดอยางมาก นอกจากนี้สามารถสังเกตอาการของโรคโคนเนาและโรคใบติด

ทเุรยีนโดยมผีลลดการแผขยายของแผลบรเิวณโคนตน แผลบรเิวณโคนลำตนแหงไมแสดงอาการ

เยิ้มที่เนื้อเยื่อของผิวเปลือกโคนลำตนทุเรียน ขณะเดียวกันมีการสรางเนื้อเยื่ออยางตอเนื่องที่

บริเวณขอบแผลเดิม การสรางเนื้อเยื่อใหมมีลักษณะขยายใหญขึ้นทุกดานของบริเวณขอบแผล 

นอกจากนีต้นทเุรยีนมกีารออกดอกและสามารถตดิผลของทเุรยีนไดตามปกตแิลว  
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หนวยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี 

  โทรศพัท โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส 

 อธบิด ี 02-561-1954 02-562-0313 dgldd@ldd.go.th 

 รองอธบิดดีานบรหิาร 02-561-4990 02-579-1560 dda@ldd.go.th 

 รองอธบิดดีานวชิาการ 02-579-9532 02-561-1959 ddgt@ldd.go.th 

 รองอธบิดดีานปฏบิตักิาร 02-579-1939 02-561-3029 ddgo@ldd.go.th 

 สำนกัผูเชีย่วชาญ 02-579-7079 02-561-2948 dds_1@ldd.go.th 

 งานตรวจสอบภายใน 02-579-2529 02-579-2529 aud_1@ldd.go.th 

 กลุมพฒันาระบบบรหิาร 02-579-7740 02-579-7740 adg_1@ldd.go.th 

 สำนกังานเลขานกุารกรม 02-579-5128 02-941-2227 of_1@ldd.go.th 

 กองการเจาหนาที ่ 02-9412608 02-941-2142 psd_1@ldd.go.th 

 กองคลงั 02-579-2583 02-5798513 fid_1@ldd.go.th 

 สำนกัวศิวกรรมเพือ่การพฒันาทีด่นิ 02-941-2116 02-941-2078 edg_1@ldd.go.th 

 กองแผนงาน 02-579-1096 02-579-0752 pld_1@ldd.go.th 

 สำนกัเทคโนโลยกีารสำรวจ และทำแผนที ่ 02-579-0904 02-579-0934 osm_1@ldd.go.th 

 สำนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  02-941-2131 02-579-7767 cit_1@ldd.go.th 

 กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ 02-562-5119 02-562-5119 osb.ldd.go.th 

 กองนโยบายและแผนการใชทีด่นิ 02-579-2270 02-579-2270 ofs101.ldd.go.th 

 สำนกัวทิยาศาสตรเพือ่การพฒันาทีด่นิ 02-561-3521 02-561-3167 osd_1@ldd.go.th 

 สำนกัสำรวจและวจิยัทรพัยากรดนิ 02-579-5122 02-941-1924 oss_1@ldd.go.th 

 สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 02-941-2924 02-579-1565 ord_1@ldd.go.th 

 สถาบนัวจิยัและพฒันาหญาแฝก 02-941-2724 02-562-5111 irv_1@ldd.go.th 

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 02-577-3377 02-577-1141 r07_2@ldd.go.th 

  (ปทมุธาน)ี    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2  038-351-409-10 038-351-617 r02_1@ldd.go.th 

 (ชลบรุ)ี    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 044-371-354 044-371-432 r03_1@ldd.go.th 

 (นครราชสมีา)    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4  045-333-669 045-355-416 r04_1@ldd.go.th 

 (อบุลราชธาน)ี    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5  043-246-667 043-243-913 r05_1@ldd.go.th 

 (ขอนแกน)    



 

 

หนวยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี 

  โทรศพัท โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส 

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6  053-121-167 053-121-000 r06_2ldd.go.th 

 (เชยีงใหม) 053-121-176   

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7  054-774-509 054-771-664 r07_1@ldd.go.th 

 (นาน) 054-771-558  r07_2@ldd.go.th 

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8  055-321-253 055-321-255 r08_1@ldd.go.th 

 (พษิณโุลก)    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 056-881-247 056-881-241 r09_1@ldd.go.th 

 (นครสวรรค)    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 032-373-515-7 032-373-515-6 iddre10@ldd.gmail.com 

 (ราชบรุ)ี    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11  077-311-110 077-312-732 r11_1@ldd.go.th 

 (สรุาษฎรธาน)ี    

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12  074-330-237 074-302-237 r12_1@ldd.go.th 

 (สงขลา)    

 ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอน 038-599-105-6 038-599-117 ckh_@ldd.go.th 

 อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ    

 ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทอง 073-631-033-8 073-631-034 cpt_1@ldd.go.th 

 อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ    

 ศนูยปฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง 053-0890-103 053-121-173 cnr_1@ldd.go.th 

 ภาคเหนอื    

 โครงการจดัพฒันาทีด่นิฯ ตาม 032-571-138 032-528-015 r10_0@ldd.go.th 

 พระราชประสงค (หนองพลบั-กลดัหลวง)    

 โครงการมลูนธิชิยัพฒันา-แมฟาหลวง 080-656-6591 032-528-015 r10_9@ldd.go.th 

 โครงการศกึษาวธิกีารฟนฟทูีด่นิเสือ่มโทรม 032-226-744 032-226-744 r10_10@ldd.go.th 

 เขาชะงุม    

 สถานพีฒันาทีด่นิปทมุธาน ี 02-577-5430 02-577-3375 ptm01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครนายก 037-391-298 037-391-612 nyk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสระบรุ ี 036-733-126 036-733-127 sri01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม 034-355-189 034-355-189 npt01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสพุรรณบรุ ี 035-454-081 035-454-081 spb01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอางทอง 035-862-056-7 035-862-057 atg01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิชยันาท 056-66-184 056-466-185 cnt01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิลพบรุ ี 036-658-355-6 036-658-354 lri01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินนทบรุ ี 02-595-0626 02-595-0641 ntb01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพระนครศรอียธุยา 035-345-893 035-345-882 aya01@ldd.go.th 
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หนวยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี 

  โทรศพัท โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส 

 สถานพีฒันาทีด่นิสมทุรปราการ 02-174-4002-3 02-174-4004 smp01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสงิหบรุ ี 036-524-580 036-524-579 sbr01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิกรงุเทพมหานคร 02-453-2216 02-453-2217 bkk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิชลบรุ ี 038-389-106 038-089-107 cbi01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสระแกว 037-241-197 037-241-669 sko01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิฉะเชงิเทรา 038-531-200 038-532-029 cco01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิระยอง 038-363-634 038-363-634 ryg01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิจนัทบรุ ี 039-491-041 038-358-628 cti1@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิตราด 039-537-218 039-599-314 trt01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิปราจนีบรุ ี 037-454-106 037-454-106 pri01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครราชสมีา 044-371-659 044-371-659 nma01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิบรุรีมัย 044-029-334 044-605-077 brm01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิชยัภมู ิ 044-124-114 044-124-114 cpm01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสรุนิทร 044-515692 044-518-935 srn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอบุลราชธาน ี 045-202-095-6 045-245-633 ubn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครพนม 042-503-586-8 042-503-588 npn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิรอยเอด็ 043-532-532 043-532-533 ret01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิยโสธร 045-773-127-9 045-773-127-8 yst01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิศรษีะเกษ 045-814-642 045-814-641 ssk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิมกุดาหาร 042-643-771-2 042-643-773 mah01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอำนาจเจรญิ 045-452-885-7 045-452-887 anc01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิขอนแกน 043-246-759 043-343-264 kk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอดุรธาน ี 042-295-063 042-207-684 udn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิมหาสารคาม 043-971-338 043-917-336 mkm01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิกาฬสนิธุ 043-601-054 043-601-055 ksn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสกลนคร 042-747-121 042-747-121 snk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิหนองบวัลำภ ู 042-311-727 042-311-674 nbl@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิหนองคาย 042-012-535 042-012-535 nkl01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิบงึกาฬ 042-023-306 042-023-307 bk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิเชยีงใหม 053-121-171 053-121-169 cmi01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิแมฮองสอน 053-611-853 053-613-014 msn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิลำพนู 053-976-651 053-976-651 ipn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิลำปาง 054-269-569 054-269-570 lpg01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินาน 054-752-215 054-752-469 nan01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิเชยีงราย 053-706-165 053-706-165-106 cri01@ldd.go.th 
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หนวยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี 

  โทรศพัท โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส 

 สถานพีฒันาทีด่นิแพร 054-597-509 054-597-509 pre01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพะเยา 054-411-091 054-411-091 pyo01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพษิณโุลก 054-865-134-5 086-449-263-4 plk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอตุรดติถ 055-428-295 055-428-296 utt01@ldd.go.th 

  055-428-036   

 สถานพีฒันาทีด่นิเพชรบรูณ 056-736-092-4 056-736-096 pbn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิเลย 086-451-378 086-451-378 lei01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพจิติร 056-990-034 056-990-048 pct01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครสวรรค 056-247-213 056-247-212 nsn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิตาก 055-512-299 055-512-888 tak01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิกำแพงเพชร 055-705-734 055-705-734 kpt01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิอทุยัธาน ี 056-982-624 056-982-624 uti01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสโุขทยั 055-614-045-6 055-614-047 sti01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิราชบรุ ี 032-373-717-8 032-373-718 rbr01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิกาญจนบรุ ี 034-564-277 034-564-277 kri01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิเพชรบรุ ี 032-448-377 032-448-376 pbi01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสมทุรสาคร 034-839-265 034-839-913 skn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสมทุรสงคราม 034-713-882 034-713-883 skm01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ 032-602-580 032-602-580 pk01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสรุาษฎรธาน ี 077-274-119 077-274-120 sni01@ldd.go.th 

  077-288-640   

 สถานพีฒันาทีด่นิระนอง 077-840-189-90 077-840-189 rng01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพงังา 076-461-532 076-461-532 pna01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นินครศรธีรรมราช 075-378-609 075-378-609 nr01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิชมุพร 077-653-087 077-653-086 cpn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิกระบี ่ 075-618-150 075-618-153 kbi01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิภเูกต็ 076-617-245 076-352-136 pkt01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสงขลา 074-477-461-3 074-477-460 skd01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิสตลู 074-752-076-8 074-752-077 stn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิปตตาน ี 073-340-272 073-340-343 ptn01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิยะลา 073-297-025 073-297-160 ykd01@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิพทัลงุ 074-681-205 074-681-205-8 plg@ldd.go.th 

  074-682-167-8   

 สถานพีฒันาทีด่นินราธวิาส 073-538-207 073-538-208 nwt@ldd.go.th 

 สถานพีฒันาทีด่นิตรงั 075-501-059 075-501-059 trg01@ldd.go.th 
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คณะผูจดัทำรายงานประจำป ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ 

 ทีป่รกึษา  

  นายอภชิาต  จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นายอนสุรณ  จนัทนโรจน  รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นายสรุเดช  เตยีวตระกลู รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นางกลุรศัมิ ์ อนนัตพงษสขุ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นางตลุญา  จงสกลุ ผูอำนวยการกองแผนงาน 

  นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข เลขานกุารกรม 

 บรรณาธกิาร 

  นายพจน  วจินิตโสภณ สำนกังานเลขานกุารกรม 

 ผูชวยบรรณาธกิาร 

  นางสาวสำราญ  คมศร ี สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นางสาวสริบิงัอร  เธยีรชาตอินนัต  สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นายกฤษชภณ  วฒันานกุจิ สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นางสาวแพรวดาว  ชยัมสุกิ สำนกังานเลขานกุารกรม 

 ขอมลูและภาพ 

  - กองการเจาหนาที ่ - สำนกัวทิยาศาสตรเพือ่การพฒันาทีด่นิ 

  - กองคลงั - สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

  - กองแผนงาน - กลุมพฒันาระบบบรหิาร 

  - ศนูยสารสนเทศ - สำนกัผูเชีย่วชาญ  

  - สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑-๑๒ 

 จดัทำโดย 

  สำนกังานเลขานกุารกรม กรมพฒันาทีด่นิ 

  ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐  

  โทร. ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๕ โทรสาร. ๐-๒๙๔๗-๒๒๒๗  

  E-mail: ofs_5@ldd.go.th 
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