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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

พระราชทานแกข่า้ราชการพลเรอืน

เนือ่งในโอกาสวนัขา้ราชการพลเรอืนปพีทุธศกัราช๒๕๕๖

   

  งานของแผน่ดนินัน้ เปน็งานสว่นรวม มผีลกวา้งขวาง เกีย่วขอ้งกบับา้นเมอืงและบคุคลทกุฝา่ย เมือ่

เปน็งานสว่นรวมและมผีลเกีย่วขอ้งกบัคนหมูม่าก ปญัหาขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ อนัเนือ่งมาจากความคดิเหน็ไม่

ตรงกนั กย็อ่มเกดิมขีึน้บา้งเปน็ปกตธิรรมดา ขา้ราชการ ผูป้ฏบิตับิรหิารงานของแผน่ดนิ ตลอดจนทกุคน

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่น และเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้กระทั่งคำ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสต ิ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำ

วิพากษ์วิจารณ์นั้น คือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อ

ประโยชนแ์กก่ารปฏบิตับิรหิารงานและการแก้ไขปญัหาตา่งๆ ใหง้านทกุสว่นทกุดา้นของแผน่ดนิ สำเรจ็ผล

เปน็ความเจรญิมัน่คงแกป่ระเทศชาตแิละประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช 

 วนัที ่๓๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 



นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม

ภาพทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายรางวลั

นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม

 

  ผูบ้รหิารของสหภาพวทิยาศาสตรท์างดนินานาชาต ิ (International Union of Soil Sciences: 

IUSS) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที ่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕          

เพือ่ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายรางวลันกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist) เปน็การสดดุพีระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 



ก
รมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

หน่วยงานหลักทางด้านวิชาการพัฒนาที่ดินที่มีความ

เชีย่วชาญและชำนาญงานดา้นการวางแผนการพฒันา

ทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรดินและน้ำเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีทั้งการป้องกันและแก้ ไข

การสูญเสียความอุดมสมบูรณ ์ มีการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้

อย่างคุ้มค่า และยั่งยืนตลอดไป โดยทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการผลิตภาค

การเกษตร แต่ปัจจุบันทรัพยากรดินเหล่านี้ ได้เสื่อมโทรมลงทุกวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้

พื้นที่ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้และการจัดการดินที่เหมาะสม อีกทั้งขาดการ

พัฒนาฟื้นฟูดินและน้ำอย่างถูกวิธ ี กอรปกับปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว 

ดนิเคม็ ดนิกรด หรอืแมก้ระทัง่ดนิบนพืน้ทีส่งูทีด่อน อนัมคีวามเสีย่งตอ่การชะลา้งพงัทลายของ

ดิน ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เมื่อเกิดปัญหา การชะล้าง

พังทลายของดินในพื้นที่ไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้น ที่ได้รับความเสียหาย แต่ความเสียหายที่

เกดิขึน้ จะมผีลกระทบกระเทอืนตอ่ชมุชนในบรเิวณนัน้ และประเทศชาตโิดยสว่นรวม  

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ ๑๑ โดยยดึหลกั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ที่ใหค้นเปน็ศนูยก์ลาง

ของการพฒันาและสรา้งสมดลุการพฒันาในทกุมติ ิ จากนโยบายดงักลา่วจะเปน็การดำเนนิการ

ขบัเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิ มุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ ์(output) และผลสมัฤทธิ ์(outcome) ของงาน โดย

เป้าหมายสำคัญคือช่วยให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ และมีความยั่งยืนในงาน

อาชพี ทัง้นีเ้รือ่งเรง่ดว่นทีก่รมฯจะตอ้งเรง่รบีดำเนนิการม ี ๕ ดา้นไดแ้ก ่ (๑) งานโครงการพระ

ราชดำร ิ โดยเฉพาะหญา้แฝก (๒) การกำหนดเขตการใชท้ีด่นิ (Zoning) สำหรบัพชืเศรษฐกจิ           

(๓) งานบรูณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ โดยเฉพาะโครงการการบรหิารจดัการนำ้ 

ในพื้นที่เขตชลประทานร่วมกับกรมชลประทาน จัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่

นอกเขตชลประทาน จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ร่วมกับกรมประมง (๔) งานด้าน

ความมัน่คงทางอาหารและสนิคา้ปลอดภยั โดยจดัดำเนนิงานโครงการเกษตรปลอดภยั ลดการ

ใช้สารเคม ี ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์ และ (๕) งานด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 

   นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดิน ยังมีการดำเนินงานสนองตาม

นโยบายเรง่ดว่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ โดยเฉพาะการทำงานแบบบรูณาการรว่มกบั

หน่วยงานต่างๆ และการจัดทำเขตเศรษฐกิจการปลูกพืช เพื่อช่วยลดต้นทุน สร้างเสถียรภาพ

ราคา และรายได้ที่แน่นอน ให้เกษตรกร เพื่อการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 

กรมพฒันาทีด่นิ

คำนำ



 สว่นที ่๑  ขอ้มลูภาพรวมของหนว่ยงาน  

 	วสิยัทศัน	์ ๑๗	

 	พนัธกจิ	คา่นยิมองคก์ร	 ๑๘	

 	ภารกจิ	อำนาจหนา้ทีต่ามกฏหมาย	 ๑๙	

 	โครงสรา้งองคก์รและเปา้หมาย	การทำงานของกรมพฒันาทีด่นิ	 ๒๐	 	

 	อตัรากำลงัขา้ราชการ	ลกูจา้ง	และพนกังานราชการ	ปงีบประมาณ	๒๕๕๖	 ๒๑	

 	งบประมาณรายจา่ยประจำป	ี๒๕๕๖	 ๒๒	

 	ประเดน็ยทุธศาสตร	์ ๒๓	

 สว่นที ่๒  ผลการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงาน  

 	ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ	(กพร.)	 ๒๗	

 	ผลการปฏบิตัริาชการภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการประจำปขีองหนว่ยงาน	 ๓๐	

 สว่นที ่๓  รายงานการเงนิ  

 	งบแสดงฐานะการเงนิ		 ๕๓	

 	งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย		 ๕๕	

 สว่นที ่๔  ผลงานสำคญัของกรมพฒันาทีด่นิในรอบปงีบประมาณ ๒๕๕๖  

 	ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่	 ๕๗	

 	หมอดนิอาสาดเีดน่	 ๕๘	

  รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต	ิป	ี๒๕๕๖	 ๕๙	

 	การประเมนิความโปรง่ใส	รางวลัดชันวีดัความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั	 ๖๐		

 	เขตพฒันาทีด่นิดเีดน่	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๖	 ๖๑	

 	โครงการฟืน้ฟทูรพัยากรดนิและนำ้ในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลาแบบชมุชนมสีว่นรว่ม	 ๖๙	

 	การจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคา้เกษตร	 ๗๒	

 	เมอืงเพยีโมเดล	 ๗๖	

 	ผลการดำเนนิงานตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย	ป	ี๒๕๕๖	 ๘๓	

 	โครงการความรว่มมอืทางวชิาการะหวา่งกรมพฒันาทีด่นิและสถาบนั	Institut	de	Recherche	 ๘๖	

	 	 pour	le	Développement	(IRD)	ประเทศฝรัง่เศส	

 	โครงการตามแผนความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและแผนปฏบิตักิารไทย-กมัพชูา-พมา่-ลาว	(ACMECS)	 ๘๘	

 	การจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้รว่มกบัผลติภณัฑร์าไตรโคเดอรม์าเพือ่ฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณข์องดนิ	 ๙๐	

	 	 และควบคมุโรคของทเุรยีน	

 	รายชือ่	หมายเลขโทรศพัท	์และไปรษณยีอ์เิลคทรอนกิสข์องหนว่ยงานกรมพฒันาทีด่นิ	 ๙๖	

 

 สารบญั 



นายเกรยีงศกัดิ ์ หงษโ์ต 

อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ

ผูบ้รหิารกรมพฒันาทีด่นิ 



    นายสรุเดช  เตยีวตระกลู นางกลุรศัมิ ์ อนนัตพ์งษส์ขุ 

 รองอธบิดดีา้นปฏบิตักิาร รองอธบิดดีา้นวชิาการ

นายอนสุรณ ์จนัทนโรจน ์

รองอธบิดดีา้นบรหิาร

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ 



 นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข ์ นางสาวภทัราภรณ ์ โสเจยยะ   

 เลขานกุารกรม ผูอ้ำนวยการกองการเจา้หนา้ที ่  

 ผูบ้รหิารสว่นกลาง 

 นางกญัญาภคั ทองจนัทร ์ นายสรุพล หริญัวฒันศ์ริ ิ

 ผูอ้ำนวยการกองคลงั ผูอ้ำนวยการสำนกัวศิวกรรม

  เพือ่การพฒันาทีด่นิ

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙ 



 นางตลุญา จงสกลุ นายบญุรกัษ ์พฒันกนก  

 ผูอ้ำนวยการกองแผนงาน ผูอ้ำนวยการสำนกัเทคโนโลยี

  การสำรวจและจดัทำแผนที่

 ผูบ้รหิารสว่นกลาง 

 นางอรนาถ โอวาทตระกลู นายปรชีา โพธิป์าน  

 ผูอ้ำนวยการศนูยส์ารสนเทศ ผูอ้ำนวยการสำนกัวจิยั

  และพฒันาการจดัการทีด่นิ   

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๐ 



 นางอรทยั ศกุรยีพงศ ์ นายศรจติร  ศรณีรงค ์

 ผูอ้ำนวยการสำนกัวทิยาศาสตร์ ผูอ้ำนวยการสำนกัสำรวจดนิ

 เพือ่การพฒันาทีด่นิ และวางแผนการใชท้ีด่นิ

 ผูบ้รหิารสว่นกลาง 

 นางณฐัยิา  หริญัวฒันศ์ริ ิ นางสาวสำเภา  จนัตะศลิป ์

 ผูอ้ำนวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร ผูอ้ำนวยการกลุม่ตรวจสอบภายใน

  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑ 



 นายเขม้แขง็  ยตุธิรรมดำรง นายภญิโญ  สวุรรณชนะ 

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๑ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๒ 

 ผูบ้รหิารสว่นภมูภิาค 

 นายสรุชยั  หมืน่สงัข ์ นายถาวร  มชียั 

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๓ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๔

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ 



 นายพสิทุธิ ์ ศาลากจิ นายปราโมทย ์ ยาใจ 

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๕ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๖

 ผูบ้รหิารสว่นภมูภิาค 

 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท ์ นายประศาสน ์ สทุธารกัษ ์  

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๗ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๘ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓ 



 ผูบ้รหิารสว่นภมูภิาค 

 นายชมุพล  คงอนิทร ์ นายปรดีา  ศรสีวุรรณ 

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๑๑ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๑๒

 นายบญุณรงค ์ ธานรีตัน ์ นายประเสรฐิ  เทพนรประไพ 

 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๙ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต๑๐

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๔ 



 



รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๖ 



 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๗ 



 

 พนัธกจิ 

  ๑. สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 

  ๒. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้

ทีด่นิทีเ่หมาะสม เพือ่การผลติและใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่า้นตา่งๆ ทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั  

  ๓. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการพฒันาทีด่นิและนำ้ โดยการอนรุกัษด์นิและนำ้ การฟืน้ฟู

ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้

กระบวนการทีช่มุชนมสีว่นรว่ม   

  ๔. พฒันาหมอดนิอาสา ยวุเกษตรกร เกษตรกร และกลุม่เกษตรกร ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ

การพฒันาทีด่นิ เพือ่เปน็รากฐานการดำเนนิชวีติอยา่งพอเพยีง    

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

  

 คา่นยิมองคก์ร 

  - รกัองคก์ร โดยมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร และยดึประโยชนข์ององคก์รเปน็หลกั 

  - รกัศกัดิศ์ร ีโดยมคีวามภาคภมูใิจในการเปน็ขา้ราชการและปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์ 

   สจุรติ 

  - รูส้ามคัค ีโดยทำงานเปน็ทมี มคีวามพรอ้มเพรยีง และชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

  - รอบรูม้คีณุธรรม โดยมคีวามยตุธิรรม ซือ่สตัยต์อ่ตนเองและผูอ้ืน่ 

  - รเิริม่สรา้งสรรค ์โดยมคีวามคดิเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและพฒันา ในสิง่ทีเ่ปน็  

   ประโยชนต์อ่องคก์ร 

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๘ 



 

  ให้กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน 

บรเิวณทีม่กีารใชห้รอืทำใหเ้กดิการปนเปือ้นของสารเคมหีรอืวตัถอุืน่ใด การอนรุกัษด์นิและนํา้ การ

ปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การพัฒนาที่ดนิ ข้อมูลดนิและการใช้ประโยชนท์ี่ดนิเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหม้กีารใช้

ประโยชนท์ีด่นิอยา่งยัง่ยนื โดยใหม้อีำนาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

  (๑) ดำเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการพฒันาทีด่นิและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (๒) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห ์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 

การกำหนดบรเิวณการใชท้ีด่นิ การควบคมุการใชท้ีด่นิบรเิวณทีม่กีารใชห้รอืทำใหเ้กดิการปนเปือ้น

ของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์

สภาพการใชท้ีด่นิ 

  (๓) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้

ประโยชนท์ีด่นิเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่และลดตน้ทนุการผลติทางการเกษตร 

  (๔) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง

บำรงุดนิ การอนรุกัษด์นิและนำ้ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีด่นิ 

  (๕) ศึกษา วิเคราะห ์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่

ฐานเพือ่เปน็ขอ้มลูในการวางแผนการใช ้การพฒันาการผลติ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ

เกษตรและอืน่ๆ 

  (๖) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้าง

เครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี                

และการมสีว่นรว่มในการพฒันาทีด่นิและในดา้นอืน่ๆ 

  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 ภารกจิ อำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

 กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมพฒันาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ.๒๕๕๔

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๙ 



 

โครงสรา้งองคก์รและเปา้หมาย การทำงานของกรมพฒันาทีด่นิ 

กรมพฒันาทีด่นิ 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 สำนกังานเลขานกุารกรม กองการเจา้หนา้ที ่ กองคลงั กองแผนงาน 

  

  

 
ศนูยส์ารสนเทศ

 สำนกังานวจิยัและพฒันา สำนกัวทิยาศาสตร ์ สำนกัเทคโนโลยี 

  การจดัการทีด่นิ เพือ่การพฒันาทีด่นิ การสำรวจและทำแผนที่ 

  

  

 สำนกัสำรวจดนิ สำนกัวศิวกรรม สำนกังานพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิ 

 และวางแผนการใชท้ีด่นิ 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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ 



 

อตัรากำลงัขา้ราชการ ป ี๒๕๕๖ (ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) 

จำนวนขา้ราชการจำแนกตามการศกึษา 

อตัรากำลงัขา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานราชการ ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

อตัรากำลงัพนกังานราชการ ป ี๒๕๕๖ (ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) 

จำนวนลกูจา้งประจำและพนกังานราชการจำแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ตำแหนง่ประเภท ระดบั

   วฒุกิารศกึษา

   ตำ่กวา่ ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

   ปรญิญาตรี

 

บรหิาร

 สงู - - ๑ - ๑ 

  ตน้ - ๑ ๒ - ๓ 

 
อำนวยการ

 สงู - ๓ ๑๔ ๒ ๑๙ 

  ตน้ - 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

 ตำแหนง่ประเภท

   วฒุกิารศกึษา

  ตำ่กวา่ปรญิญาตรี ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

 ลกูจา้งประจำ ๙๐๗ ๑๑๓ ๑ - ๑,๐๒๑ 

 พนกังานราชการ ๘๗ ๙๗๗ ๓๕ ๑ ๑,๑๐๐ 

 รวม  ๙๙๔ ๑,๐๙๐ ๓๖ ๑ ๒,๑๒๑

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๑ 



 

งบประมาณรายจา่ยประจำป ี๒๕๕๖  

 

  กรมพฒันาทีด่นิไดร้บัทัง้สิน้ ๕,๓๓๗,๘๔๐,๗๐๐ บาท

   ๑. จำแนกตามประเภทงบรายจา่ย

    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 งบรายจา่ยอืน่       ๑๑,๔๔๒,๑๐๐ บาท 

งบบคุลากร 

งบดำเนนิงาน 
งบลงทนุ 

งบเงนิอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่    

   ๒.จำแนกตามยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

    ๒.๑ โครงการพฒันาแหลง่นำ้ชมุชน   ๖๘,๕๑๘,๐๐๐ บาท 

    ๒.๒ โครงการกอ่สรา้งแหลง่นำ้ในไรน่านอกเขตชลประทาน ๑,๔๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๓ โครงการสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๔ ผลผลติเขตการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตร ๒๓๗,๔๑๔,๘๐๐ บาท 

    ๒.๕ ผลผลติเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาทีด่นิ  ๕๒๙,๓๔๘,๘๐๐ บาท 

    ๒.๖ ผลผลติทรพัยากรทีด่นิและนำ้ไดร้บัการพฒันา ๒,๙๓๙,๐๕๙,๑๐๐ บาท 

 

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๒ 



 

 ประเดน็ยทุธศาสตร ์

  ๑. การขบัเคลือ่นแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

  ๒. การอนรุกัษด์นิและนำ้ 

  ๓. การวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีด่นิ 

  ๔. การสรา้งและพฒันาภาคเีครอืขา่ยพฒันาทีด่นิ 

  ๕. การพฒันาองคก์ร 

 เปา้ประสงคห์ลกั 

  ๑. จดัทำแผนการใชท้ีด่นิเพือ่การวางแผนพฒันาในพืน้ที่ 

  ๒. สง่เสรมิเกษตรกรทำการผลติตามความเหมาะสมของดนิ 

  ๓. พืน้ทีเ่กษตรไดร้บัการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

  ๔. พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดร้บัการฟืน้ฟแูละปรบัปรงุดนิ 

  ๕. พฒันางานวจิยัและนวตักรรมการพฒันาทีด่นิ 

  ๖. เกษตรกรนำเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิไปใชป้ระโยชน์ 

  ๗. สรา้งและพฒันาตอ่ยอดภาคเีครอืขา่ยพฒันาทีด่นิใหเ้ขม้แขง็ และยัง่ยนื 

 

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๓ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์



 

 ตวัชีว้ดั  

  ๑. รอ้ยละของหนว่ยงานทีน่ำแผนการใชท้ีด่นิไปใชร้ะดบัตำบล (รอ้ยละ)  

  ๒. รอ้ยละของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิตามศกัยภาพของดนิ (รอ้ยละ)  

  ๓. พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (

ลา้นไร)่  

  ๔. พืน้ทีเ่กษตรกรรมที่ไดร้บัการจดัการและฟืน้ฟทูรพัยากรดนิ (ลา้นไร)่ 

  ๕. ร้อยละความสำเร็จของโครงการวิจัยที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการของ

กรมฯ และดำเนนิการแลว้เสรจ็ตามแผน (รอ้ยละ) 

  ๖. ระดบัความสำเรจ็ในการพฒันาระบบงานวจิยั (ระดบั) 

  ๗. รอ้ยละของเกษตรกรทีน่ำเทคโนโลยทีี่ไดร้บัจากกรมพฒันาทีด่นิไปใชป้ระโยชน ์(รอ้ยละ) 

  ๘. ร้อยละของหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ที่ ได้รับการพัฒนาและมี

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (รอ้ยละ) 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๔ 



 



 

ใ
นปงีบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิได้

รับงบประมาณเป็นเงิน ๕,๓๓๗.๘๔๐,๗๐๐ 

ล้านบาท โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนด

นโยบายแล ะว างแผนการ ใช้ ที่ ดิ น ในพื้ นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การ

อนรุกัษด์นิและนำ้ และการปรบัปรงุบำรงุดนิ โดย

การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

พัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพือ่มุง่พฒันาทีด่นิใหส้มบรูณ์ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๖ 



 

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๗ 



 

ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖(ตอ่)

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๘ 



 

ตารางสรปุคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมพฒันาทีด่นิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖(ตอ่)

ผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๙ 



 

ใ
นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ

เป็นเงิน ๕,๓๓๗.๘๔๐,๗๐๐ ล้านบาท โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ

การกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่

เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ

และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการ

มีส่วนร่วม โดยดำเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำในพื้นที่

ได้ ๒,๑๘๐,๘๓๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๗๐ ของเป้าหมาย

(๒,๐๖๓,๒๗๑ ไร่) เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๗๐๘,๑๘๑ ราย

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๗ ของเป้าหมาย (๗๐๐,๐๐๐ ราย)

รายละเอยีดผลการดำเนนิงานดงันี้

ผลการปฏบิตัริาชการ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๐ 



 

 โครงการที ่๑ : โครงการพฒันาแหลง่นำ้ชมุชน 

  กจิกรรมหลกัที ่๑ การกอ่สรา้งแหลง่นำ้ชมุชนโดยดำเนนิการขดุแหลง่นำ้เพือ่เปน็ตน้แบบ

การพฒันาแหลง่นำ้ชมุชน ทีม่กีารบรหิารจดัการอยา่งครบวงจร ดำเนนิการได้ ๑๐ แหง่ คดิเปน็

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐ แห่ง) ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สระแก้ว ร้อยเอ็ด สกลนคร

ลำปางแพร่อตุรดติถ์นครสวรรค์ราชบรุีและระนอง

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๑ 



 

 โครงการที ่๒ : โครงการกอ่สรา้งแหลง่นำ้ในไรน่านอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมหลักที ่ ๒  การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยดำเนินการขุด

สระนำ้ในไรน่านอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลกูบาศกเ์มตร ซึง่เกษตรกร มสีว่นรว่มในการ

สมทบคา่ใชจ้า่ย ๒,๕๐๐ บาท/บอ่ ภาครฐัสนบัสนนุงบประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท/บอ่ เปน็การเพิม่

ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ ใช้ ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และความ

ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน้ำไปไม่ถึง

ดำเนนิการได้๘๔,๘๕๐บอ่คดิเปน็รอ้ยละ๑๐๖.๐๖ของเปา้หมาย(๘๐,๐๐๐บอ่)

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๒ 



 

 โครงการที ่๓ : โครงการสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

  กิจกรรมหลักที ่ ๓ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ โดยการ

ปรบัปรงุฟืน้ฟนูารา้ง จดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ขดุคยูกรอ่ง เพือ่ปลกูปาลม์นำ้มนั และปรบัปรงุ

พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ในการปลูกพืช

เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการได้ ๒๗,๓๒๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๑ ของ

เปา้หมาย(๒๗,๐๐๐ไร)่

 จดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ขดุค-ูยกรอ่ง เพือ่ปลกูปาลม์นำ้มนั   ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๓ 



 

 ผลผลติที ่๑ : เขตการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตร  

  กิจกรรมหลักที ่ ๔ กำหนดเขตการใช้ที่ดิน โดยการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน ตามความ

เหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดทำเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ๕๐๐ ตำบล และ

วางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา ๔๕ ลุ่มน้ำสาขา ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ

เปา้หมาย(๕ชนดิพชื)

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๔ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๕ สร้างนิคมการเกษตร โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และ

ปรบัปรงุบำรงุดนิในพืน้ทีน่คิมการเกษตร ใน ๑๘ จงัหวดั ไดแ้ก่ สพุรรณบรุี ฉะเชงิเทรา จนัทบรุี

รอ้ยเอด็ตากนครศรธีรรมราช(2แหง่)ยโสธรกระบี่เชยีงใหม่กำแพงเพชรอตุรดติถ์สโุขทยั

(๒ แหง่) สรุนิทร์ อทุยัธานี ชมุพร อบุลราชธานี อำนาจเจรญิ และแพร่ ดำเนนิการได้ รอ้ยละ

๑๐๐.๐๐ของเปา้หมาย(๒๐แหง่)ครอบคลมุพืน้ที่๓๑,๘๕๐ไร่

  กิจกรรมหลกัที ่ ๖ การวจิัยพัฒนาทีด่นิและเทคโนโลยชีวีภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ โดยการ

วิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้

ประโยชน์หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมี

และทางพชื) การจดัการดนิทีม่ปีญัหา (ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ดนิทีม่ปีญัหาเนือ่งจากขาดอนิทรยีวตัถ)ุ

เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐสังคม และประเมิน

ผลดำเนนิการได้รอ้ยละ๑๐๐.๐๐ของเปา้หมาย(๑๐๓โครงการ) 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๕ 



 

 ผลผลติที ่๒ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาทีด่นิ  

  กิจกรรมหลักที ่ ๗ คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ โดยร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิก

เกษตรเคลือ่นที่และคลนิกิดนิเคลือ่นที่โดยการใหบ้รกิารวเิคราะหด์นิและใหค้ำแนะนำการใชปุ้ย๋

การจัดการ ดิน-น้ำ-พืช ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม

การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร

ดำเนนิการได้๗๐๘,๑๘๑รายคดิเปน็รอ้ยละ๑๐๑.๑๗ของเปา้หมาย(๗๐๐,๐๐๐ราย)

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๖ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๘ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ โดยการสาธิต

สง่เสรมิการอนรุกัษด์นิและนำ้และปรบัปรงุบำรงุดนิรกัษาคณุภาพดนิและสิง่แวดลอ้มนอกจากนี้

กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำริและศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริรวมทัง้

การพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับ

เกษตรกร นกัเรยีน และผูส้นใจทัว่ไป ดำเนนิการได้ ๑๕๖,๖๒๘ ไร่ คดิเปน็รอ้ยละ ๑๐๔.๕๖ ของ

เปา้หมาย(๑๔๙,๘๐๐ไร)่

 

 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๗ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๙ การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน โดยการฝึกอบรมถ่ายทอด

ความรู้ ให้กับหมอดินอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการ

ทรพัยากรดนิอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งเพือ่เปน็กลไกขบัเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิใหเ้ขา้ถงึเกษตรกร

ในระดบัตำบล/หมูบ่า้นและโรงเรยีนดำเนนิการได้๘๒,๓๑๒รายคดิเปน็รอ้ยละ๑๐๕.๕๓ของ

เปา้หมาย(๗๘,๐๐๐ราย)

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๘ 



 

  กจิกรรมหลกัที ่ ๑๐ ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ โดยจดัทำเปน็ศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิในพืน้ทีข่องหมอดนิอาสาเพือ่เปน็จดุศกึษาดงูาน เปน็ศนูยเ์รยีนรู้ ในการ

พฒันาทีด่นิใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งมจีดุเรยีนรูต้า่งๆเชน่จดุเรยีนรูก้ารทำ

ปุย๋หมกั การไถกลบตอซงั การปรบัรปูแปลงนา การปรบัปรงุบำรงุดนิดว้ยปุย๋พชืสด และนำ้หมกั

ชวีภาพเปน็ตน้ดำเนนิการได้๒,๔๑๒แหง่คดิเปน็รอ้ยละ๑๐๐.๑๗ของเปา้หมาย(๒,๔๐๘แหง่)

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๙ 



 

  กจิกรรมหลกัที ่๑๑ การสรา้งและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม ่ โดยสนบัสนนุการพฒันาแปลง

ที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และในส่วนของกรมฯ ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน

ในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาด้วย ดำเนินการได้ ๗๗ แห่ง และพัฒนาแปลงที่ดินทำกินรายแปลง

ของเกษตรกรได้๗,๓๘๐รายคดิเปน็รอ้ยละ๑๐๐.๐๐ของเปา้หมาย(๗,๓๘๐ราย)

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๐ 



 

 ผลผลติที ่๓ : ทรพัยากรทีด่นิและนำ้ไดร้บัการพฒันา  

  กจิกรรมหลกัที ่ ๑๒ ปรบัปรงุคณุภาพดนิ ในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาทางกายภาพ โดยดำเนนิการ

พฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้วสง่เสรมิการใชป้นูมารล์ และสง่เสรมิการใชห้นิปนูฝุน่ปรบัปรงุพืน้ทีด่นิเปรีย้ว

ดนิเคม็ภาคใต้การปรบัปรงุพืน้ที่ดนิกรดโดยสง่เสรมิการใช้โดโลไมท์และสง่เสรมิการพฒันาพืน้ที่

ดนิเคม็ดำเนนิการได้๑๙๘,๓๒๐ไร่คดิเปน็รอ้ยละ๑๐๔.๕๒ของเปา้หมาย(๑๘๙,๗๕๐ไร)่

 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มด้วยปุ๋ยพืชสด  

 การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๑ 

 พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวโดยส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ล 



 

  กจิกรรมหลกัที ่๑๓ ปรบัปรงุระบบขอ้มลูสารสนเทศ ดำเนนิการได้รอ้ยละ๑๐๐.๑๘ของ

เปา้หมาย(๒ระบบ)โดย

  - พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ ระบบเครอืขา่ยและบรกิาร internet จดัทำรปูแบบการอนรุกัษด์นิและนำ้ และการ

พฒันาทีด่นิโดยใชร้ปูแบบหุน่จำลองและการพฒันาบคุลากรดา้นคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ

  - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

การจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่

ออร์ โธสีฯ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐

ประกอบด้วย การบริการแผนที่ออร์โธสี

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ โดยการให้บริการ

ข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรม

แลว้๕๐๑,๘๔๖ระวางการประยกุต์ใชแ้ผน

ทีอ่อร์โธสี มาตราสว่น ๑:๔,๐๐ โดยจดัทำ

แผนทีภ่าพถา่ยออร์โธสเีชงิเลขมาตราสว่น

๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่ที่ ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ

ของกระทรวง โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาพถ่ายออร์โธสีด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

รายละเอยีดสงูเปน็ตน้

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๒ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๔ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการรณรงค์และ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

ทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม–ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อ

ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยั

  ในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ดนิถลม่ และในพืน้ทีเ่กษตรทีม่คีวามวกิฤตตอ่การสญูเสยีหนา้ดนิ ดำเนนิการ

ได้๙๒๕,๓๐๗ไร่คดิเปน็รอ้ยละ๑๑๒.๓๒ของเปา้หมาย(๘๒๓,๘๒๑ไร)่

	รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๓ 



 

 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นท่ีลุ่ม-ดอน 

 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๔ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๕ การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ โดยการบำรุงรักษาระบบฯ ตาม

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และการปรับปรุงบำรุง

ดนิดว้ยปุย๋พชืสดได้๑๐๐,๐๓๐ไร่การพฒันาลุม่นำ้ทะเลสาบสงขลาโดยการอนรุกัษด์นิและนำ้เพือ่

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้าง เพื่อการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว โดยการก่อสร้างระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและก่อสร้างระบบโครงสร้าง และการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์

โดยการปรบัปรงุดนิดว้ยปุย๋พชืสด และการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ดำเนนิการได้ ๑๙,๘๕๗ ไร ่

คดิเปน็รอ้ยละ๑๐๐.๘๐ของเปา้หมาย(๑๙,๗๐๐ไร)่

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๕ 



 

  กิจกรรมหลักที ่ ๑๖ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อนิทรยี ์โดยการพฒันาเกษตรกรของกลุม่เดมิทีเ่ขม้แขง็และพฒันากลุม่เกษตรกรสูก่ารรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์อกีทัง้พฒันาตอ่ยอดกลุม่เดมิทีเ่ขม้แขง็แลว้โดยมกีารพฒันาตอ่ยอดกลุม่

เกษตรกรใชส้ารอนิทรยีล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร และพฒันาเตรยีมความพรอ้มเกษตรกร

สู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช สนับสนุนโครงการวิจัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการ

ผลติทางการเกษตร(Q)ซึง่มผีูย้ืน่ขอรบัรองฯแลว้๑,๙๐๖ตวัอยา่งดำเนนิการได้๑,๐๑๑,๘๔๕ไร่

คดิเปน็รอ้ยละ๑๐๐.๖๘ของเปา้หมาย(๑,๐๐๕,๐๐๐ไร)่

 พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง  

 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มที่เข้มแข็ง  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๖ 



 

 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๗ 



 

 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๘ 

 รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 



 

 	 กจิกรรมหลกัที	่๑๗	การรองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและลดโลกรอ้น โดยดำเนนิการ

จดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้พรอ้มปลกูไมย้นืตน้โตเรว็ การลดการเผาพืน้ที่โลง่เตยีนเพือ่บรรเทา

ภาวะโลกรอ้น และการรณรงค์ไถกลบตอซงัเพือ่บรรเทาภาวะโลกรอ้นได ้ดำเนนิการได ้๑๕,๐๐๒ ไร ่

คดิเปน็รอ้ยละ ๑๐๐.๐๑ ของเปา้หมาย (๑๕,๐๐๐ ไร)่ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๙ 

 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 



 

 	 กิจกรรมหลักที	่ ๑๘	 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการก่อสร้าง 

แหล่งน้ำขนาดเล็ก และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้

ทางการเกษตร และมีน้ำใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์น้ำและรักษา ความชุ่มชื้นในดิน ดำเนินการได ้ ๑๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๘๗ 

ของเปา้หมาย (๑๐๙ แหง่)  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐ 



 

	 	 กิจกรรมหลักที	่ ๑๙	 โครงการหลวง โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตร        

ทีส่งู โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ ไขปญัหาการ

ปลกูฝิน่อยา่งยัง่ยนื ดำเนนิการได ้๑๐,๕๐๑ ไร ่คดิเปน็รอ้ยละ ๑๐๕.๐๑ ของเปา้หมาย (๑๐,๐๐๐ ไร)่ 

 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรท่ีสูง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๑ 



 



 

(หนว่ย:บาท)

     หมายเหตุ 

 สนิทรพัย์    

  สนิทรพัยห์มนุเวยีน   

   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ๒         ๖๓,๙๙๖,๐๙๘.๗๙  

   ลกูหนีร้ะยะสัน้ ๓         ๑๕,๑๘๙,๙๓๙.๐๐  

   รายไดค้า้งรบั ๔           ๒,๓๖๗,๔๘๑.๔๐  

   สนิคา้และวสัดคุงเหลอื          ๑๐,๗๗๖,๗๘๔.๙๐  

   รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  ๙๒,๓๓๐,๓๐๔.๐๙ 

     

  สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน   

   ลกูหนีร้ะยะยาว ๕           ๒,๕๓๖,๒๗๙.๓๑  

   ทดีนิ อาคารและอปุกรณ ์(สทุธ)ิ ๖       ๖๖๗,๔๖๐,๐๑๐.๑๗  

   สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (สทุธ)ิ ๗           ๖,๓๙๒,๑๐๑.๒๐  

   รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน  ๖๗๖,๓๘๘,๓๙๐.๖๘

  รวมสนิทรพัย์  ๗๖๘,๗๑๘,๖๙๔.๗๗ 

     

     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี 

 

กรมพฒันาทีด่นิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณวนัที่๓๐กนัยายน๒๕๕๖ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๓ 



 

กรมพฒันาทีด่นิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณวนัที่๓๐กนัยายน๒๕๕๖

(หนว่ย:บาท)

     หมายเหตุ 

 หนีส้นิ   

  หนีส้นิหมนุเวยีน   

   เจา้หนีร้ะยะสัน้ ๘         ๖๙,๒๑๘,๙๑๗.๕๘  

   คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย ๙         ๑๗,๒๘๗,๙๖๐.๒๑  

   เงนิรบัฝากระยะสัน้ ๑๐           ๕,๙๕๙,๓๕๑.๘๘  

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ๑๑         ๓๙,๑๔๔,๑๖๐.๔๙  

   รวมหนีส้นิหมนุเวยีน  ๑๓๑,๖๑๐,๓๙๐.๑๖ 

     

  หนีส้นิไมห่มนุเวยีน   

   รายไดร้อการรบัรูร้ะยะยาว ๑๒           ๕,๔๗๙,๗๕๑.๖๖  

   เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว            ๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

   หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่                 ๒๔,๒๐๐.๐๐  

   รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน  ๑๑,๐๒๓,๙๕๑.๖๖

   รวมหนีส้นิ  ๑๔๒,๖๓๔,๓๔๑.๘๒

 สนิทรพัยส์ทุธิ  ๖๒๖,๐๘๔,๓๕๒.๙๕ 

     

 สนิทรพัยส์ทุธ ิ   

   ทนุ  ๑๓       ๗๔๘,๕๐๑,๑๐๓.๙๖  

   รายไดส้งู (ตำ่) กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม ๑๓     (๑๒๒,๔๑๖,๗๕๑.๐๑) 

   รวมสนิทรพัยส์ทุธิ  ๖๒๖,๐๘๔,๓๕๒.๙๕ 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้   

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๔ 



 

กรมพฒันาทีด่นิ

งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

สำหรบัปีสิน้สดุวนัที่๓๐กนัยายน๒๕๕๖ 

(หนว่ย:บาท) 

     หมายเหตุ 

 รายไดจ้ากการดำเนนิงาน   

  รายไดจ้ากรฐับาล   

   รายไดจ้ากงบประมาณ ๑๔     ๖,๑๔๘,๒๑๐,๘๑๘.๙๒  

   รวมรายไดจ้ากรฐับาล  ๖,๑๔๘,๒๑๐,๘๑๘.๙๒ 

    รายไดจ้ากแหลง่อืน่   

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร ๑๕               ๒๗๖,๔๒๖.๐๘  

   รายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืและเงนิบรจิาค ๑๖            ๒,๙๑๓,๑๙๔.๕๓  

   รายไดอ้ืน่ ๑๗        ๙๓๗,๐๑๒,๖๕๒.๓๗  

   รวมรายไดจ้ากแหลง่อืน่  ๙๔๐,๒๐๒,๒๗๒.๙๘ 

 รวมรายไดจ้ากการดำเนนิงาน  ๗,๐๘๘,๔๑๓,๐๙๑.๙๐

  คา่ใชจ้า่ยจากการดำเนนิงาน   

   คา่ใชจ้า่ยบคุลากร ๑๘     ๑,๑๙๗,๙๒๑,๓๒๑.๑๑  

   คา่บำเหนจ็บำนาญ ๑๙        ๔๕๐,๓๖๕,๔๘๔.๓๕  

   คา่ใชจ้า่ยในการฝกึอบรม ๒๐          ๗๖,๒๓๘,๓๑๘.๑๑  

   คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ๒๑        ๒๐๐,๗๕๙,๒๑๗.๑๐  

   คา่วสัดแุละคา่ใชส้อย ๒๒     ๓,๐๐๕,๒๐๖,๘๖๕.๘๖  

   คา่สาธารณปูโภค ๒๓          ๕๔,๓๑๘,๔๘๖.๒๑  

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำหนา่ย ๒๔        ๑๑๕,๖๗๓,๒๖๐.๖๓  

   คา่ใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุ ๒๕               ๖๕๗,๔๖๖.๗๔  

   คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๒๖     ๒,๐๓๙,๒๑๘,๙๕๘.๒๗  

  รวมคา่ใชจ้า่ยจากการดำเนนิงาน  ๗,๑๔๐,๔๕๙,๓๗๘.๓๘

  รายไดส้งู(ตำ่)กวา่คา่ใชจ้า่ยจากการดำเนนิงาน  (๕๒,๐๔๖,๒๘๖.๔๘)

  รายได/้คา่ใชจ้า่ยที่ ไมเ่กดิจากการดำเนนิงาน   

   ขาดทนุสทุธจิากการจำหนา่ยสนิทรพัย ์ ๒๗         (๑๐,๓๓๖,๙๒๖.๓๙) 

   รวมรายได/้คา่ใชจ้า่ยที่ ไมเ่กดิจากการดำเนนิงาน  (๑๐,๓๓๖,๙๒๖.๓๙)

  รายไดส้งู(ตำ่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธิ  (๖๒,๓๘๓,๒๑๒.๘๗) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๕ 



 



 

๑.	 นายจำเรญิ		นาคคง	     

 นกัวชิาการเกษตรชำนาญการพเิศษ    

 สถานพีฒันาทีด่นินครศรธีรรมราช  

 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๑ 

 

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 

๒.	นายประยงค	์	นกแยม้		 

 พนกังานขบัรถ ส ๑    

 สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๗ 



 

ชือ่-สกลุ นายนมิติร		ทกัโลวา			

เกดิวนัที ่ ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

อายุ  ๔๒ ป ี  

ตำแหนง่ หมอดนิอาสาประจำตำบล  

ทีอ่ยู่  บา้นเลขที ่๖๖ หมูท่ี ่๑ บา้นนางวั ตำบลนางวั 

    อำเภอนำ้โสม จงัหวดัอดุรธาน ี  

โทรศพัท์ ๐๘๑-๕๗๖๗๐๗๗ 

การศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย  

สถานภาพ สมรสกบั นางหอมหวล  ทกัโลวา  มบีตุรธดิา ๒ คน 

อาชพี  เกษตรกรรม 

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 

 ผลงานและความสำเรจ็ 

  นายนิมิตร ทักโลวา ได้นำเอาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ภูมิปัญญาที่ประยุกต์จากการ

ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไปใช้ในพืน้ที ่โดยยดึหลกัเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ในพืน้ทีท่ำการเกษตรทีม่ปีญัหาดนิตืน้ เปน็ดนิลกูรงั และมคีวามลาดเท ศกัยภาพไมค่อ่ย

เหมาะสมตอ่การปลกูพชืไร ่พชืผกั ผลไม ้และทำนา จนสามารถปลกูพชืได ้สรา้งรายได ้และไมม่ี

หนีส้นิ   

  มีการวางแผนการปลูกพืช โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                    

คอื ปลกูพชืเสรมิ ปลกูพชืแซม เชน่ ปลกูผกัหวานปา่ ดอกกระเจยีวใตต้น้ลำไย ปลกูผกัเพือ่เปน็

อาหารในครอบครวั และปลกูมะละกอ กลว้ย ไผ ่ รอบบอ่นำ้ เพือ่การบรโิภค และเปน็อาหารให้

สัตว์เลี้ยงในบ้าน (ปลา และเป็ดเทศ) ปลูกพืชหมุนเวียนนาข้าวสลับกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่ต้อง         

ซือ้ปุย๋ ปลกูตน้ไม้ใหญ ่ไวท้ำเชือ้เพลงิ ใหร้ม่เงา และใหล้กูหลานใชส้รา้งบา้นเรอืนในอนาคต ปลกูตน้ไผ ่

และยคูาลปิตสั เปน็แนวรัว้ เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการบรโิภค เปน็แนวกนัลม ปอ้งกนัแมลง รวมถงึ

เอาไวส้รา้งโรงเรอืน คอกสตัว ์และเผาถา่น 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๘ 



 

 	 “กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและผลิตเป็น

ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยี ์เรยีกวา่ ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยี์พด. สง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชเ้พือ่เปน็

ปจัจยัการผลติทางการเกษตร โดยสารเรง่ซปุเปอร ์ พด.๑ ใช้ในการผลติปุย๋หมกัใหม้ี

ระยะเวลาเรว็ขึน้และไดปุ้ย๋หมกัทีม่คีณุภาพ สารเรง่ซปุเปอร ์พด.๒ ใช้ในการผลตินำ้

หมักชีวภาพ ช่วยให้การหมักสั้นลงและใช้วัสดุในการหมักได้หลากหลายขึ้นผู้ ได้รับ

ประโยชน ์โดยตรง คอื เกษตรกร โดยเกษตรกรหลกัทีเ่ปน็เครอืขา่ยของกรมพฒันา

ที่ดิน ได้แก ่ หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย ์

ลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี ์ สถาบนัการศกึษา องคก์รภาครฐั

และเอกชนประชาชนทีส่นใจ” 

 

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 

 สำนกังาน กพร. จดัพธิมีอบรางวลั ณ หอประชมุกองทพัเรอื ในวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๙ 



 

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

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๐ 



 

เขตพฒันาทีด่นิดเีดน่ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑.	 หลกัการและเหตผุล 

  ทรพัยากรดนิและทีด่นิเปน็ปจัจยัพืน้ฐานทีส่ำคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ ปัจจุบันทรัพยากรดินอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มของประชากร ทำให้มีการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในกจิกรรมตา่งๆ ซึง่สว่นใหญย่งัคงใชป้ระโยชนท์ีด่นิไมถ่กูตอ้งและขาด

ความระมดัระวงั ไมม่มีาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้มกีารบกุรกุพืน้ทีป่า่ไม้ในพืน้ทีภ่เูขาสงู 

ซึง่เปน็แหลง่ตน้นำ้ลำธาร สง่ผลใหเ้กดิภยัธรรมชาตติามมาและปญัหาอืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย 

อนักอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่ความเปน็อยูข่องประชากรและระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการในรูปแบบของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เพื่อแก้ ไข

ปัญหา ปรับปรุง และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดินในรูปแบบของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

รวมทัง้เปน็การบรูณาการงานของกรมพฒันาทีด่นิกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กษตรกร

สามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่งยัง่ยนื 

	 ๒.	สภาพทัว่ไปและสภาพภมูปิระเทศของพืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองละแม 

  ลุม่นำ้คลองละแม เปน็สว่นหนึง่ของลุม่นำ้สาขาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออกสว่นที ่๒ (รหสั ๒๑๐๔)     

มเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๒๔๖.๗๒ ตารางกโิลเมตร หรอื ๑๕๔,๒๐๐ ไร ่ ตัง้อยูร่ะหวา่งพกิดั E๔๘๖๗๐๕-

๕๑๗๔๓๐ ถึง N๑๐๙๙๕๑๙-๑๐๗๒๒๘๐ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางมะพร้าว และ

ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน บางส่วนของตำบลทุ่งคาวัด ตำบลละแม และตำบลทุ่งหลวง 

อำเภอละแม จงัหวดัชมุพร 

   สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ำ เป็นบริเวณรอยต่อของอำเภอละแม 

และอำเภอพะโตะ๊ ซึง่มลีกัษณะเปน็พืน้ทีภ่เูขาสงูเปน็ตน้กำเนดิของคลองละแม โดยจะมสีภาพพืน้ที่

เปน็ภเูขา เนนิเขา หรอืเปน็ลกูคลืน่ลอนลาด ลกัษณะของพืน้ทีจ่ะลาดลงมาทางดา้นทศิตะวนัออก 

และมีที่ราบระหว่างหุบเขาสลับเป็นแนวยาวลงมาตามลำน้ำ คลองละแมเป็นคลองสายหลัก          

ที่สำคัญซึ่งจะไหลลงสู่อ่าวไทย ส่วนบรเิวณตอนกลางของลุ่มนำ้ บรเิวณบ้านหว้ยทรายขาว บ้าน

เขากลาง บา้นทุง่เชงิด ี บา้นฝา่ยคลองมลีกัษณะเปน็ทีด่อนสลบักบัพืน้ทีเ่กอืบราบ และมพีืน้ทีร่าบ

ตามลำนำ้ สว่นบรเิวณขอบทางดา้นตะวนัออกของลุม่นำ้ซึง่ตดิกบัชายฝัง่ทะเล จะมสีภาพพืน้ทีเ่ปน็

ทีร่าบลุม่ถงึคอ่นขา้งราบเรยีบ และแนวภเูขาเสรจ็มาขวาง 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๑ 



 

แผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีเ่ขตพฒันาทีด่นิลุม่นำ้คลองละแม และการเดนิทางเขา้พืน้ที่ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๒ 



 

  จากการศึกษาสภาพทั่วไป สภาพภูมิประเทศ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ได้นำมา

วิเคราะห์ร่วมกับทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที ่ เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และ

ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ลว้จงึไดว้างแผนในการดำเนนิงานเพือ่พฒันาพืน้ที ่

แผนทีแ่ผนการใชท้ีด่นิ พืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองละแม 

แผนทีก่ารชะลา้งพงัทลายของดนิ พืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองละแม 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๓ 



 

แผนทีง่านจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ บนพืน้ทีลุ่ม่-ดอน พืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองละแม 

ผลการดำเนนิงานป ี๒๕๕๒-๒๕๕๖ พืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองละแม 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๔ 



 

	 ภาพกจิกรรมการดำเนนิงานเขตพฒันาทีด่นิลุม่นำ้คลองละแม 

ประชมุเกษตรกรเพือ่ชีแ้จงโครงการและหาความตอ้งการในการดำเนนิกจิกรรมในพืน้ที่ 

งานกอ่สรา้งระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ สำรวจพืน้ทีเ่พือ่วางแผนจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ พืน้ที ่หมูท่ี ่๙ ตำบลทุง่คาวดั 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๕ 



 

กจิกรรมบอ่ดกัตะกอน พืน้ที ่หมูท่ี ่๑๙ ตำบลละแม 

กจิกรรมสง่เสรมิการปรบัปรงุบำรงุดนิ พืน้ที ่หมูท่ี ่๑๗ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๖ 



 

กจิกรรมสง่เสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี ์พืน้ที ่หมูท่ี ่๑๖ ตำบลละแม 

สง่เสรมิการผลติและการใชปุ้ย๋อนิทรยี-์ชวีภาพคณุภาพสงู พืน้ที ่หมูท่ี ่๑๖ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๗ 



 

กจิกรรมการดำเนนิงานแหลง่นำ้ในไรน่านอกเขตชลประทาน พืน้ที ่หมูท่ี ่๑๗ ตำบลละแม 

แหลง่นำ้ขนาดเลก็ในไรน่าเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้ พืน้ที ่หมูท่ี ่๙ และ หมูท่ี ่๑๗ ตำบลละแม 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๘ 



 

	 	 ลุ่มน้ำสาขาทะเลสาบสงขลามีพื้นที่รับน้ำประมาณ ๓,๓๔๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย                 

ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภา มีคลองอู่ตะเภาเป็นลำน้ำสายหลักความยาวประมาณ ๖๘ กิโลเมตร 

คลองอูต่ะเภา จะไหลผา่นเขตอำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา และลงสูท่ะเลสาบ

สงขลาที่บ้านแหลมโพธิ ์ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ ่ ความจลุำนำ้ประมาณ ๔๒๐ ลบ.ม./วินาท ี         

มีความกว้างของลำน้ำเฉลี่ย ๑๐-๓๔ เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ (Average Slope) 

ประมาณ ๑:๓๐๐๐-๑:๒๐๐ ลุ่มน้ำย่อยคลองรัตภูม ิ มีคลองรัตภูมิเป็นลำน้ำสายหลักความยาว

ประมาณ ๖๓ มพีืน้ทีร่บันำ้ประมาณ ๒๐๔ ตารางกโิลเมตร มคีลองสายสัน้ๆ ที่ไหลผา่นพืน้ที ่ไดแ้ก ่

คลองสำโรง คลองพะวง เปน็ตน้ 

  ทะเลสาบตอนล่าง (ทะเลสาบสงขลา) เริ่มจากบ้าน

ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ไปจน    

ถึงจุดที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยที่ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา 

พืน้ทีข่องทะเลสาบตอนลา่งประมาณ ๑๘๒ ตารางกโิลเมตร 

มีความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑.๕ เมตร ยกเว้นที่ปากร่องน้ำ

ทะเลสาบสงขลา จะลึกประมาณ ๑๒-๑๔ เมตร มีคลอง

หลายสายทีร่ะบายนำ้ลงสูท่ะเลสาบตอนลา่ง ไดแ้ก ่ คลองอู่

ตะเภา คลองรัตภูม ิ คลองบางโหนด คลองพะวง เป็นต้น  

เมื่อน้ำคลองไหลลงมาผสมในน้ำเค็มเป็นน้ำกร่อยนั้น ได้พัด

เอาโคลนตมตะกอนดินก่อเกิดงอกเงยเป็นพื้นดินอัน         

อุดมสมบูรณ ์ คุณภาพน้ำในทะเลสาบตอนล่างทางด้านทิศใต้ตั้งแต่ปากคลองอู่ตะเภา คลองบาง

โหนด คลองพะวง เรื่อยไปจนถึงปากคลองขวางจึงค่อนข้างเสื่อมโทรมจนถึงเสื่อมโทรม คลอง

ขวางและคลองสำโรงซึ่งไหลผ่านชุมชนแออัดหลายแห่งรวมถึงบริเวณที่เป็นตลาดสด ปากคลอง

เหลา่นีจ้ดัอยู่ในเกณฑเ์สือ่มโทรม มคีา่บีโอดแีละธาตอุาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสัสงู อกีทัง้ยงั 

มลีกัษณะทางกายภาพของนำ้กอ่ใหเ้กดิทศันยีภาพที่ไมส่วยงาม นำ้มสีดีำและสง่กลิน่เหมน็ ในบางชว่ง

โดยเฉพาะในชว่งทีม่ปีรมิาณนำ้นอ้ย ในขณะทีท่ะเลสาบสงขลา ซึง่เปน็แหลง่นำ้สำคญัของจงัหวดั

สงขลาก็ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเนื่องจากน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลามีปัญหาเรื่อง

นำ้เสยี จงึสง่ผลตอ่คณุภาพนำ้ในทะเลสาบสงขลาดว้ย รวมทัง้ปจัจบุนัทะเลสาบสงขลายงัประสบ

ปัญหาน้ำตื้นเขิน สัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ ได้สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการสะสมของ         

สารอนิทรยีท์ีอ่ยู่ในนำ้เสยี และมกีารสะสมเปน็ระยะเวลานานโดยไมม่กีารจดัการ 

 

โครงการฟืน้ฟทูรพัยากรดนิและนำ้ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๙ 



 

 วตัถปุระสงค ์

  ๑. วิจัยแนวทางการใช้จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำเสียและลดปริมาณตะกอนอินทรีย์ในพื้นที่

ทะเลสาบสงขลา 

  ๒. สร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม อบรม สาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์

จลุนิทรยี ์พด. เพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ๓. รณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ขยายผล ใหช้มุชนเขา้รว่มการดำเนนิการฟืน้ฟทูรพัยากรดนิและ

นำ้ในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา 

  ๔. เพือ่การฟืน้ฟลูดตะกอนอนิทรยี์ในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลาแบบบรูณาการ 

 

  เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีเทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย              

และขจดักลิน่โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์ พด.๖ เปน็จลุนิทรยีท์ีม่คีณุสมบตัใินการยอ่ยสลายสารอนิทรยี์

ในนำ้เสียประกอบด้วยจุลินทรีย ์ ๕ กลุ่ม ได้แก ่ ยีสต ์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียย่อย

สลายโปรตีนแบคทีเรียย่อยสลายไขมัน รวมทั้งแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ จึงได้ดำเนิน

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยในป ี ๒๕๕๖ 

ดำเนนิการรว่มกบัหนว่ยงานในทอ้งถิน่ ประชาชน จดัการนำ้เสยีในพืน้ทีค่ลองทัง้ ๓ แหง่  

 ผลการดำเนนิการ	ป	ี๒๕๕๖ 

  ๑. ดำเนนิโครงการวจิยัจลุนิทรยีย์อ่ยสลายตะกอนอนิทรยี์ในทะเลสาบสงขลา  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๐ 



 

  ๒. สร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

โดยคดัเลอืกพืน้ทีเ่ปา้หมายในการบำบดันำ้เสยี และขจดักลิน่เหมน็ของชมุชน โดยนำรอ่ง ๑ ชมุชน 

และจัดกิจกรรมรณรงค ์ ประชาสัมพันธ ์ ดีเดย ์ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดิน

สงขลา สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๑๒ ผลการดำเนนิงาน 

   ๒.๑ อบรม ชี้แจง การดำเนินงานเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการผลิตและใช้สารบำบัดน้ำเสียและ

ขจดักลิน่เหมน็ โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์ พด.๖ และนำ้ยาเอนกประสงค ์ และสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์

ในการผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร ์ พด.๖ ได้แก ่ สารเร่ง          

ซุปเปอร ์ พด.๖ กากน้ำตาล ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมใช ้ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น          

ณ คลองบา้นนารงันก ตำบลแมท่อม อำเภอบางกลำ่ จงัหวดัสงขลา 

   ๒.๒ กจิกรรมรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ดเีดย์ 

   สถานพีฒันาทีด่นิสงขลา ดำเนนิการขยายเชือ้สารเรง่ซปุเปอร ์พด.6 เพือ่ใช้ในการบำบดั

นำ้เสยีและขจดักลิน่เหมน็ โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์พด.๖ ทีข่ยายเชือ้ อตัรา ๑ ลติรตอ่นำ้เสยี ๑๐ 

ลกูบาศกเ์มตร และดำเนนิกจิกรรมรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ดเีดย ์รณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์รว่มใจ

คลองสวย นำ้ใส ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย ณ คลองบา้นนารงันก ตำบลแมท่อม อำเภอบางกลำ่ จงัหวดั

สงขลา 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๑ 



 

	 	 จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากเกิน

ความตอ้งการของตลาดสง่ผลใหผ้ลผลติการเกษตรราคาตำ่ และสนิคา้บางชนดิ/บางสว่นยงัไม่ได้

มาตรฐานของตลาด การดำเนินงานจึงใช้การบริหาร

จดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคา้เกษตร (Zoning) 

มาเปน็เครือ่งมอืในการปรบัความสมดลุปรมิาณการผลติ

กับความต้องการสินค้าการเกษตรและเพิ่มคุณภาพ

สินค้าเกษตร ในพื้นที่ปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขต

เหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม และพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลติในเขตทีเ่หมาะสมสงู/ปานกลาง   

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรม

พัฒนาที่ดินจัดทำฐานข้อมูลตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสม

สำหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิ ทัง้หมด ๑๓ ชนดิ  ไดแ้ก ่

ขา้ว มนัสำปะหลงั ยางพารา ปาลม์นำ้มนั ออ้ยโรงงาน ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ 

มะพรา้ว กาแฟ สบัปะรดโรงงาน และลำไย   

	 กรอบแนวคดิในการจดัทำเขตเหมาะสมสำหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิ 

  การจัดทำเขตเหมะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมที่ดิน          

(Qualitative Land Evaluations) ตามหลักการของ FAO Framework ซึ่งพิจารณาตาม

ศักยภาพของหน่วยทรัพยากรที่ดินต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของพืชแต่ละชนดิ ซึ่งปัจจัยที่มีผล

ต่อการเจริญของพืชที่มีข้อมูลสามารถนำมาพิจารณาประกอบด้วย ๙ ปัจจัย ได้แก่ความชุ่มชื้นที่

เป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็นประโยชน์

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

เกนิไป (x) สารพษิ (z) ศกัยภาพการใชเ้ครือ่งจกัร (w) ความเสยีหายจากการกดักรอ่น (e)  

  นอกจากปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของพืชในแตล่ะด้านที่แตกต่างกนัแล้ว คุณลักษณะ 

ที่แตกต่างกันของดินยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกัน จากแผนที่ดิน (soil map) 

สามารถแสดงขอ้มลูสมบตัดินิ (soil property) เพือ่ใช้ในการจดัระดบัความเหมาะสมตามปจัจยัที่

มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่เนื้อดิน การระบายน้ำของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของพืช (CEC) ความอิ่มตัวด้วยด่าง (BS) ความลึกของดิน 

ปรมิาณกรวด คา่การนำไฟฟา้ของดนิ ความลกึของชัน้จาโรไซด ์ปฏกิริยิาดนิ (pH) ความลาดชนั

เปน็ตน้  

จดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๒ 



 

  วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินหรือประเมินความเหมาะสมของที่ดินนั้นใช้วิธีการจับคู ่               

(Matching) ระหวา่งคณุลกัษณะของดนิและปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเจรญิของพชื โดยพจิารณาวา่พชื

มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับใดตามชนิดของหน่วยที่ดินที่พบในพื้นที ่ สามารถจัดลำดับความ

เหมาะสมของพชืออกเปน็ ๔ ระดบั ไดแ้ก ่ 

   S๑ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมสงู (Highly suitable) 

   S๒ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 

   S๓ : ชัน้ทีม่คีวามเหมาะสมเลก็นอ้ย (Marginally suitable) 

    N :  ชัน้ที่ไมม่คีวามเหมาะสม (Not suitable) 

 ขัน้ตอนและการคดัเลอืกพืน้ทีต่ามแนบทา้ยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

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

ทำขอ้มลูสมบตัดินิทีม่ปีรมิาณนำ้ฝนรว่มดว้ย 

  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามเงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์การ 

จบัคู ่(Matching) ระหวา่งคณุลกัษณะของดนิและปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื 

  ๓. ไดแ้ผนทีค่วามเหมาะสมของทีด่นิ (land suitability map) 

  ๔. วเิคราะหแ์ผนทีเ่ขตปา่ไมต้ามกฎหมายโดยการซอ้นทบัแผนทีเ่ขตอทุยานแหง่ชาต ิ เขตรกัษา 

พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ         

นคิมสหกรณเ์พือ่การเกษตร ภายใตเ้งือ่นไขพืน้ทีป่า่ไมท้ีย่กใหส้ำนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าไม้ที่นิคมสหกรณ์เพื่อการเกษตรขอใช้จะแยกเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม  

  ๕. ซ้อนทับแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability map) กับเขตป่าไม้ตาม

กฎหมาย เพือ่กนัขอบเขตปา่และเขตเกษตรกรรมออกจากกนั  

  ๖.  ซอ้นทบัขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้ ๕ กบัขอ้มลูสภาพการใชท้ีด่นิและขอบเขตการปกครอง 

  7. คัดเลือกพื้นที่ประกาศตามแนบท้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ภายใต้เงื่อนไข  

คดัเลอืกพืน้ที่ในเขตเกษตรกรรมทีม่คีวามเหมาะสมสงู (S๑) และเหมาะสมปานกลาง (S๒) ทีซ่อ้นทบั

กับพื้นที่ที่มีการปลูกพืชนั้นๆ อยู่โดยพื้นที่ปลูกต้องมากกว่า ๔๐ ไร่ขึ้นไป ประกาศรายชื่อตาม

ขอบเขตตำบล อำเภอ และจงัหวดั 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๓ 



 

 กรอบแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ที่ 

  การขับเคลือ่นเขตเกษตรเศรษฐกจิสำหรบัสนิคา้เกษตร (Zoning) รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ไดม้นีโยบายเรือ่ง “การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมของประเทศ” โดย

ขอความร่วมมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด         

ทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมขึ้น เพื่อ

ขบัเคลือ่นการบรูณาการทกุภาคสว่น ทัง้ดา้นการผลติ การแปรรปู การตลาด การคมนาคม แหลง่นำ้ 

การพฒันาดนิ การดแูลสิง่แวดลอ้ม รวมถงึภาคสงัคม 

 ในการดำเนนิการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการพืน้ที ่ ไดม้กีารกำหนดกรอบแนวทางการนำขอ้มลู

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

เศรษฐกิจ ทั้งหมด ๑๓ ชนิด ได้แก ่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน 

ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ มะพรา้ว กาแฟ สบัปะรดโรงงาน และลำไย มาวเิคราะห์

เพื่อกำหนดพื้นที่ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีแผนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที ่         

โดยแบง่เปน็พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเพิม่ผลผลติ (S๑, S๒) และพืน้ททีีค่วรปรบัเปลีย่นการปลกูพชื

ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที ่(S๓, N)    

  ๑. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต (S๑,S๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ มีนโยบาย           

ให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่แล้วนั้น สามารถลดต้นทุนการผลิต และ         

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่เหมาะสม จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนเขตเกษตรโซนนิ่ง         

โดยการจัดทำโครงการแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่เหมาะสม          

(S๑, S๒) เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นในระดบัพืน้ที ่ 

	 กรอบแนวคดิแนวทางการกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรบัพชืเศรษฐกจิ	

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๔ 



 

  ๒. พื้นทีที่ควรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที ่        

(S๓, N) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการนำร่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที ่

ไมเ่หมาะสม ใหป้ลูกอ้อยโรงงาน โดยมุง่หวังใหเ้กษตรกรเข้าใจและหนัมาปรบัเปลี่ยนการปลูกพชื

ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง กบัศกัยภาพของพืน้ทีด่ว้ยความสมคัรใจ อกีทัง้เปน็การเพิม่รายไดแ้ละ

สามารถปรับสมดุลปริมาณการผลิตกับความต้องการสินค้าเกษตร การดำเนินงานในพื้นที่

กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้จังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมาย ในปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปลูกอ้อย

โรงงาน ดำเนินการส่งเสริมและทำความเข้าใจให้เกษตรเข้าร่วมดำเนินการภายใต้ โครงการ       

ดงักลา่ว โดยพืน้ทีเ่ปา้หมายมหีลกัการวเิคราะหพ์ืน้ทีด่งันี้ 

   ๒.๑ คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม ที่มีการปลูกข้าวในปัจจุบัน                  

ซึ่งพบในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินดอนมีการระบายน้ำดีหรือค่อนข้างด ี ดินลึกปานกลางพบชั้นกรวด                         

หนิหรอืปรมิาณนำ้ฝนไมเ่พยีงพอ  

   ๒.๒ นำข้อมูลที่พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้จากข้อ ๒.๑ ซ้อนทับกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูก

ออ้ยโรงงาน (พืน้ทีเ่หมาะสมสงู/ปานกลางทัง้หมด)  

   ๒.๓ นำตำแหน่งโรงงานอ้อยที่มีกำลังการผลิตเหลือในบางพื้นที ่ จำนวนรวม ๒๐ 

โรงงาน (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม)         

มาพจิารณาโดยกำหนดระยะรศัมไีมเ่กนิ ๕๐ กโิลเมตรมาซอ้นทบั  

    ๒.๔ ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนงานโครงการปรับรูปแบบการผลิต               

จากนาข้าวเป็นอ้อยโรงงงานพื้นที่รวมทั้งหมด ๒,๓๒๘,๓๗๐ ไร ่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด         

๓๓ จงัหวดั 

  จากการประกาศพื้นที่เป้าหมายตามที่ตั้งโรงงานอ้อยที่มีกำลังการผลิตเหลือในบางพื้นที ่

จำนวน ๒๐ โรงงาน ผู้แทนสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ๓ สมาคม ได้ขอหารือปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ในวนัจนัทรท์ี ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอ้งประชมุสำนกัชลประทานที ่ ๑๑                     

กรมชลประทาน โดยขอให้ปรับพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งโรงงานอ้อยซึ่งมีทั้งหมด ๕๑ 

โรงงาน ในการนี้ ได้มีข้อสั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินประสานผู้แทนสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย        

เพื่อกำหนดจุดโรงงานเพิ่มเติม และปรับปรุงแผนที่การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตโดย

กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในเขตรัศม ี ๕๐ กิโลเมตร ให้ครอบคลุมรอบโรงงานน้ำตาล

เพิ่มเติมจากจำนวนโรงงาน ๒๐ โรงงานตามที่กำหนดไว้เดิม ผลการวิเคราะห์พื้นที่ปรับเปลี่ยน 

จากการปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงานรัศม ี ๕๐ กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล ๕๑ โรงงานแล้ว พบว่า        

มพีืน้ทีเ่ปา้หมายในการสง่เสรมิปรบัเปลีย่นการผลติมเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๔,๑๖0,๕๓๕ ไร ่ครอบคลมุพืน้ที ่

๔๒ จงัหวดั 
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	 	 ตำบลเมอืงเพยี	อำเภอบา้นไผ	่จงัหวดัขอนแกน่ เปน็จดุเริม่ตน้ในการเขา้ไปแกป้ญัหา

ดนิเคม็และนำ้เคม็ของสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเริม่ตน้จากการฟืน้ฟพูืน้ที่

เพยีง ๕๐๐ ไร ่และมบีคุคลที่ใหก้ารผลกัดนัการฟืน้ฟพูืน้ที่ในขณะนัน้ คอื นายสมิาโมรากลุ อดตี

อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ นายไชยสทิธิ์ เอนกสมัพันธ ์ อดตีรองอธบิดกีรมพฒันาที่ดนิดา้นวิชาการ 

ดร.สมศรีอรณุนิท ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนิเคม็  และ นายรุง่โรจน์พึง่พนัธุ์ผูอ้ำนวยการสำนกังาน

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

เพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๑๐๐ ไร ่ ซึ่งในช่วงนี ้ เป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังปรับตัวให้เกิดความเชื่อใจและ        

ไวว้างใจกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ่การแก้ ไขปญัหาวา่มคีวามจรงิใจและตอ่เนือ่งหรอืไม ่ เพราะแตก่อ่น

เปน็นโยบายการแกป้ญัหาทีเ่กดิจากการ Topdown ลงมาสูเ่กษตรกร และถา้เกษตรกรไมย่อมรบั 

ไมส่นใจ กจ็ะยกเลกิโครงการจากพืน้ทีน่ัน้ และยา้ยไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ ตอ่ไปเรือ่ยๆ ไม่ไดจ้รงิจงัในการ

แก้ ไขปญัหา และพืน้ทีท่ี่ไดร้บัการแก้ ไขปญัหาก็ไมต่อ่เนือ่ง ตอ่มาจงึปรบัเปลีย่น การทำแผนจาก

ความต้องการเกษตรกรและพื้นที่ที่มีปัญหาจริงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

และเกษตรกรจะเต็มใจและสามารถช่วยแก้ปัญหายอมให้ความร่วมมือทุกๆ ด้าน และจากนั้นการ

ขับเคลื่อนโครงการฯจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะ

เกษตรกรเหน็ความสำคญั จงึเปน็ทีย่อมรบัมากขึน้ และ

สดุทา้ย ไดม้หีนว่ยงานเอกชน คอื บรษิทั สยามฟอเรสทร ี

จำกัด (SCG) ได้มาขอความร่วมมือในการใช้พืชเป็น

เครือ่งมอื ในการแกป้ญัหาดนิเคม็โดยใชพ้นัธุย์คูาลปิตสั

เนื้อเยื่อทนเค็ม และต่อมาก็มีหน่วยงานจาก สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาต ิ (สวทช.)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ หรอื

แมแ้ต ่องคก์ารบรหิารสว่นตำบล (อบต.) ที่โครงการฯได้

เข้าดำเนินการในพื้นที ่ ให้การยอมรับและร่วมมือในการ

แก้ปัญหากับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และในป ี             

พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถงึปจัจบุนั สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ได้มี โอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรม

พัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงบประมาณ               

มาตรวจเยี่ยมและเห็นความสำคัญจนเพิ่มงบประมาณ   

จากปลีะ ๑,๐๐๐ ไรเ่ปน็ ๗,๐๐๐ ไร ่ โดยมกีารบรูณาการ

ในหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ๕ ได้แก ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ สำนักงาน

พฒันาทีด่นิเขต ๔ เพิม่มากขึน้ 

 

เมอืงเพยีโมเดล
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	 หลกัการของเมอืงเพยีโมเดล 

  ๑. ต้องวิเคราะห์ให้ ได้ว่าปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาที่แท้จริง ในสภาพพื้นที ่ และเป็นปัญหา

ของเกษตรกรในพืน้ทีจ่รงิๆ  

  ๒. มีการบูรณาการแผนงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย          

ยดึพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเปน็หลกัเปน็พืน้ทีเ่ดยีวกนั (Area Approach) 

  ๓. มีการปรับเทคโนโลยีการแก้ปัญหาที่ผ่านการวิจัยจากนักวิจัยมาแล้วให้ทันสมัยและ

สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ของเกษตรกร (Appropriate Technology) 

  ๔. การถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Transfer technology) ในรปูแบบทีส่รา้งแรงจงูใจมากขึน้ 

	 ขัน้ตอนการดำเนนิการ 

  ๑. ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นที ่ ต้องทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของ

เกษตรกรโดยใชว้ธิกีารสำรวจขอ้มลูแบบเรง่ดว่น (Rural Rapid Appraisal, RRA) อธบิายวธิกีาร  

---> Ranking ปญัหา ซึง่ปญัหาในลำดบัตน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที่ 

  ๒.การบรูณาการแผนงานแบง่เปน็๒ขัน้ตอนใหญ่ๆ คอื 

  ขั้นตอนแรก  บูรณาการระหว่างเกษตรกรเจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน   

เขต ๕ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการทำแผนร่วมกันเพื่อให้ ได้กิจกรรมการฟื้นฟู

และพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็อยา่งเปน็รปูธรรม โดยใชพ้ืน้ทีเ่ปน็หลกั 

เจา้หนา้ที ่สพข. ๕ พบเกษตรกรและเจา้หนา้ที ่อบต. ในพืน้ทีเ่พือ่ทำแผนรว่มกนั 

เจา้หนา้ที่ 

สพข. ๕ 

พืน้ทีโ่ครงการ 

 

เกษตรกรเจา้ของ 

พืน้ที่ในโครองการ 

อบต. 
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  ขั้นตอนที่สอง บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟู

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ พื้นที่ โครงการฯ มีความเค็มลดลงสามารถใช้ประโยชน์ใน       

การปลกูพชืไดแ้ละใหผ้ลผลติได้ในระดบัหนึง่และสดุทา้ยสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพี เกดิความ

มัน่คง ยัง่ยนื ในความเปน็เกษตรกรในพืน้ทีด่นิเคม็ 

เจา้หนา้ที่ 

สพข. ๕ 

อบต. 

พืน้ที่ 

โครงการฯ 

เกษตรกรเจา้ของ 

พืน้ที่ในโครองการ 

SCG 

กรมการปกครอง 

สวทช. 

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มแรงรว่มใจกนัผลกัดนัโครงการฟืน้ฟแูละพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ 

สถาบนัการศกึษา 
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  ๓.เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

  ๔.การถา่ยทอดเทคโนโลยี 

   ประกอบไปดว้ยหลกัการดำเนนิงาน ๒ ลกัษณะ 

   ๔.๑ การถา่ยทอดระหวา่งหนว่ยงาน 

    ๑) ภายในหนว่ยงานเดยีวกนั 

ผลการวจิยั แปลงทดสอบ 

แปลงเกษตรกร 

แปลงสาธติ 

วธิ/ืสาธติผล 

ผลการทดลองทีด่ทีีส่ดุ ผลจากแปลงทดลองสอบทีด่ทีีส่ดุ 

ผลการทดสอบเทคโนโลยี 

เหมาะสม/ไมเ่หมาะสม 
ขย

าย
ผล

ให
เ้ก

ษต
รก

รน
ำไ
ปป

ฏบิ
ตัิ 

ผลการวจิยั 

จาก สวจ. พด. 

สพข. ๕ แปลงเกษตรกร 
สพด. ทีม่ปีระเดน็ 

ปญัหาคลา้ยกนั 

ตน้แบบ 

ข
ย
า
ย
ผ
ล
 

เก
ษ
ต
ร
ก
ร
ใน
พ
ืน้
ท
ี่ 

ส
พ
ด
. 

การจดัทำแปลงทดสอบและแปลงสาธติใหเ้กษตรกรไดเ้หน็และสามารถนำไปปฏบิตัเิองได้ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๐ 



 

    ๒) ระหวา่งหนว่ยงานสูห่นว่ยงาน 

   ๔.๒ การถา่ยทอดระหวา่งเกษตรกร 

    ๑) farmer to farmer 

SCG 

สพข. ๕ สวทช. 

อบต. 

แลกเปลีย่น 

แล
กเ
ปล

ีย่น
 

แล
กเ
ปล

ีย่น
 

แลกเปลีย่น 

เกษตรกร 

ศนูยเ์รยีนรู้ 

พฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ 

 

พืน้ทีโ่ครงการ 

เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 
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    ๒) Smartfarmer to farmer 

กอ่ตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ เพือ่ใหเ้กษตรกรเขา้มาศกึษาดงูาน โดยมเีกษตรกรตวัอยา่งที่ไดร้บัการฝกึอบรม 

 จากกรมพฒันาทีด่นิเปน็ผูบ้รรยาย และถา่ยทอดองคค์วามรู้ใหแ้กเ่กษตรกรดว้ยกนั 

โครงการทีผ่า่น 

การอบรม/workshop

เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร 
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ผลการดำเนนิงาน

 	 การดำเนนิงานตามอนสุญัญาฯ	ในป	ี๒๕๕๖ เนน้การขบัเคลือ่นงาน 

หรอืกจิกรรมในการสรา้งความตระหนกั การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนสุญัญาฯ 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ

อนสุญัญาฯและความสำคญัของการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย 

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้งสู่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคม อันเป็นการ

สรา้งเครอืขา่ยของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยกจิกรรมทีด่ำเนนิการมดีงันี้ 

  ๑.	 การจัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก	 ป	ี ๒๕๕๖            

(World Day to Combat Desertification ๒๐๑๓) ภายใตห้วัขอ้ “UNCCD รวมพลงัไทยแก้ ไข

ปญัหาทรพัยากรดนิ” ในวนัที ่๑๗ มถินุายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน โดยผูเ้ขา้รว่มการ

สัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย 

สื่อมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้

เปน็การจดักจิกรรมเพื่อรณรงค์ในวันแหง่การตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทรายโลก ป ี ๒๕๕๖ 

ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ

อนสุญัญาฯ และบทบาทของภาคสว่นตา่งๆ ในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงาน  

 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๓ 



 

  ๒.	ดำเนนิโครงการ	 Dryland	Champions	 เพือ่เผยแพรผ่ลงาน หรอื

ความสำเรจ็ดา้นการจดัการทรพัยากรทีด่นิอยา่งยัง่ยนืใหเ้ปน็ทีร่บัรู ้ อนัเปน็การ

เชื่อมโยงกิจกรรมจากระดับท้องถิ่นให้เกิดการรับรู้สู่ระดับชาต ิ และระดับโลก 

นอกจากนี ้ เป็นการสร้างความตระหนักของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการป้องกัน

และฟืน้ฟทูรพัยากรดนิ และเพิม่เครอืขา่ยผูท้ีม่สีว่นรว่มในการพฒันาทรพัยากร

ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจในการดำเนินงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื และสรา้งการมสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน

ตามอนสุญัญาว่าดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทรายอกีทางหนึง่โดย

ในป ี ๒๕๕๖ ได้มอบประกาศนียบัตรโครงการ Dryland Champions ให้กับหมอดินอาสาดีเด่น 

กรมพฒันาทีด่นิในสาขาพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม สาขาการอนรุกัษด์นิและนำ้ สาขาการปรบัปรงุ

บำรงุดนิ สาขาการใชป้ระโยชนห์ญา้แฝกเพื่อการเกษตร ในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็น

ทะเลทรายโลก เมื่อวันที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และความสำเร็จของหมอดินในการจัดการ

ทรพัยากรดนิเพือ่สรา้งความยัง่ยนืไดถ้กูเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องอนสุญัญา UNCCD  

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๔ 



 

รายละเอยีดผลงานทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต ์UNCCD 

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

campaigns/Dryland%20Champions/Dryland 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๕ 

  ๓.	การประชมุรฐัภาคสีมาชกิอนสุญัญา	การประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ

แปรสภาพเปน็ทะเลทรายสมยัที ่ ๑๑ จดัขึน้ ณ เมอืงวนิฮกุ ประเทศสาธารณรฐันามเิบยี ระหวา่ง

วนัที ่๑๖-๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖ การดำเนนิการประชมุประกอบดว้ยการประชมุเตม็คณะ (Plenary 

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

กรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (CST) การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

ตามอนสุญัญา (CRIC) และการประชมุระดบัสงู (High level Segment) 

  ประชุมระดับสูงมีที่มาจากการประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ สมัยที ่ ๑๐ (Decision๓๘/

COP๑๐) กำหนดใหจ้ดัการประชมุของผูน้ำระดบัสงูจากประเทศภาคสีมาชกิในระหวา่งการประชมุ 

COP๑๑ โดยในครั้งนี้สาธารณรัฐนามิเบียซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมร่วมกับสำนัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้จัดการประชุม High level Segment ขึ้นในวันที ่ ๒๓-๒๔ กันยายน 

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

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

  นายอนุสรณ ์ จันทนโรจน ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินใน

ฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้แสดงความเห็นในการอภิปรายโดย

ให้ความสำคัญในประเด็นการทำให้โลกนี้ ไร้ความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากรดนิ (LDNW) ในการสรา้งความยัง่ยนืในการใชท้ีด่นิ โดย

เฉพาะการรกัษาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการผลติ (Productive lands) 

ซึ่งมีจำกัดและเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับประชากรโลก ให้

สามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืน ประเทศไทยจึงได้นำเสนอ

ตวัอยา่งนโยบายการดำเนนิงานของรฐับาลทีส่ะทอ้นถงึการดำเนนิ

งานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน ได้แก ่ การจัดทำเขตการ

ใชท้ีด่นิระดบัประเทศ (Zoning) นโยบาย Smart Farmer Smart Officer การพฒันาเกษตรกร 

มุ่งสร้างเครือข่ายเกษตรอาสา และพัฒนาให้เป็น Smart Farmer และการส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาทั้งสามมิติดังกล่าวในการดำเนินโครงการ

ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-         

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

อาท ิโครงการพฒันาการเกษตรทีม่กีจิกรรมสง่เสรมิการปอ้งกนัและฟืน้ฟคูวามเสือ่มโทรมของทีด่นิ

เพือ่สรา้งความมัน่คงทางอาหารใหเ้กดิขึน้ในระดบัภมูภิาค 



 

	 	 ป	ี ๒๕๕๖	 เป็นอีกปีหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินประสบความสำเร็จในด้านปฏิบัติการทั้งในส่วน                  

ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการพัฒนาการวิจัยแบบบูรณาการ โดย

ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่สำคัญจะเห็นได้จากการที่กรม

พัฒนาที่ดินได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน (Capacity Building) ในระดับภูมิภาค 

โดยมีการจัดทำโครงการจัดตั้งห้องปฏบิัติการวิจัยร่วมระดับนานาชาต ิ (The international mix 

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

LUSES) โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการฝึกอบรม ร่วมกับสถาบัน Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) ประเทศฝรัง่เศส โดยมสีมาชกิประเทศ เอเชีย่น

จากทัง้สิน้ ๓ ประเทศรวม ๗ หนว่ยงานอาเชีย่น และ ๒ หนว่ยงานยโุรปเขา้รว่ม ไดแ้ก ่ประเทศไทย  

(กรมพฒันาทีด่นิ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ ประเทศลาว ๒ หนว่ยงาน 

ประเทศเวยีตนาม ๒ หนว่ยงาน และประเทศฝรัง่เศส ๒ หนว่ยงาน ซึง่ผลจากความรว่มมอืในการ

จดัทำโครงการดงักลา่ว ทำใหเ้กดิเครอืขา่ยดา้นการพฒันาบคุลากรในหลายๆ ดา้น  

โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ

การประชมุ Kick Off Meeting โครงการ LMI_LUSES ในระหวา่งวนัที ่๑๘-๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ ทีห่อ้งประชมุกรมพฒันาทีด่นิ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๖ 



 

  การประชุมหารือและเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการดิน น้ำ

และสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน 

และ Indo French cell for Water 

Sciences (IFCWS) ที่ เมืองบังกาลอร ์

ประเทศอนิเดยี โดยเปน็การหารอืการจดัทำ

โครงการความร่วมมือวิชาการ ด้านการใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้าน remote 

sensing และ crop modeling 

  การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและ

นักวิจัยที ่ Department of Agriculture 

Land Management (DALAM) 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Nation 

University of Lao, NUoL) และ สถาบนั 

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) เพือ่หารอืเครอืขา่ยงาน

วิจัยและการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู ่ AEC ในป ี

๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรลาวด้านการสำรวจดินและการสร้างมาตรฐานการ

วเิคราะหด์นิในระดบัภมูภิาค 
การประชมุ Kick Off Meeting โครงการ LMI_LUSES ในระหวา่งวนัที ่๑๘-๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ ทีห่อ้งประชมุกรมพฒันาทีด่นิ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๗ 



 

	 	 เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงของ

รฐับาล รเิริม่ผา่นทางกระทรวงการตา่งประเทศ ในยทุธศาสตรน์ีป้ระกอบดว้ยประเทศไทยรว่มมอื

กบัประเทศเพือ่นบา้น ๔ ประเทศ คอื ไทย ลาว กมัพชูา พมา่ และเวยีดนาม โดยในป ี๒๕๕๓ ถงึ 

๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการในลาวและกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่จะขยาย

โครงการความรว่มมอืไปยงัพมา่และเวยีดนามในป ี๒๕๕๗-๒๕๕๘ ตามลำดบั  

โครงการตามแผนความรว่มมอื

 โครงการความรว่มมอื	ป	ี๒๕๕๖ 

	 	 ๑.	 สปป.	ลาว 

  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาไทย-สปป.ลาว (ACMECS) เป็นโครงการที่อยู่ภาย

ใต้โครงการความรว่มมอืพฒันาการเกษตรแบบมสีญัญา (AC-4) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมสีำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเปน็หนว่ยงานหลกั ในสว่นของกรมพฒันาทีด่นิไดด้ำเนนิความ

ร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางด้าน

การวางแผนการใชท้ีด่นิ เพือ่รว่มกนักำหนดขอบเขตพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม จดัทำ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในแขวงสะหวันนะเขต และแขวงคำม่วน เพื่อประเมินพื้นที่ที ่       

มีศักยภาพต่อการลุงทนผลิตสินค้าทางการเกษตร และเพื่อปรับปรุงระบบ

การผลติสนิคา้เกษตรใน สปป.ลาว ใหด้ขีึน้ใหเ้ปน็แหลง่วตัถดุบิในการแปรรปู

สินค้าเกษตรทั้งสองประเทศให้เพียงพอ และมีคุณภาพต่อความต้องการ

บริโภคภายในและส่งออกของประเทศเหล่านี ้ มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ปีละ  

๕๐,๐๐๐ ไร ่ ดำเนินการโดยการประสานงานและติดตามผลการดำเนิน

โครงการงาน เป็นการประสาน การดำเนินการโครงการร่วมกับผู้แทน

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          

ให้กับข้าราชการกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม สปป. ลาว โดย       

เนน้ทกัษะภาคปฏบิตั ิใหค้วามรูพ้ืน้ฐานตา่งๆ ดา้นการสำรวจดนิ การวางแผนการใชท้ีด่นิ และการ

ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานตา่งๆ ในการใช้โปรแกรมภมูสิารสนเทศ และการประยกุต์ใชเ้พือ่การจดัเกบ็ขอ้มลู 

การวเิคราะห ์และการประเมนิทรพัยากรดนิสำหรบัสนบัสนนุ contract farming จดัการฝกึอบรม

ในประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุการทำการเกษตรแบบมสีญัญา โดยเฉพาะพชืทดแทนพลงังาน เชน่ 

ปาลม์นำ้มนั ถัว่เหลอืง ขา้วโพด และการจดัทำฐานขอ้มลูสภาพพืน้ที ่ ขอ้มลูดนิ ขอ้มลูการใชท้ีด่นิ 

ในแขวงคำมว่นและสะหวนันะเขต  
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	 	 ๒.	กมัพชูา 

  โครงการพฒันาการเกษตรแบบมสีญัญาไทย-กมัพชูา (ACMECS) เปน็โครงการทีอ่ยูภ่ายใต้

โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-๔) โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการ 

เกษตร เปน็หนว่ยงานหลกัดำเนนิงานมาตัง้แต ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๖ ป ี ในสว่นของกรมพฒันา

ทีด่นิไดด้ำเนนิความรว่มมอืกบักมัพชูา เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละความสามารถในทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

งานสำรวจดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชา เพื่อ

สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และประเมินศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรแบบมี

สัญญาของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเพื่อตรวจสอบดินและพื้นที่เพื่อสนับสนุน

การศกึษาวจิยั ทดลองและการทำแปลงสาธติของหนว่ยงาน  

   โดยการวางแผนการดำเนนิงานและประสานงานรว่มกบัผูบ้รหิารกระทรวงเกษตร ปา่ไม ้                 

และประมงของกัมพูชา การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการทำการเกษตรแบบมีสัญญา การ        

ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหก้บัเจา้หนา้ทีก่มัพชูาดา้นการสำรวจและวางแผนการใชท้ีด่นิในประเทศ

ไทย การสำรวจดิน และวางแผนการใช้ที่ดินในประเทศกัมพูชา โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชาที่

ผ่านการฝึกอบรมทำหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างการสำรวจดินโดยมีเจ้าหน้าที่ของ

ไทยเป็นผู้นำปฏิบัติงานและเป็นวิทยากร สำรวจและทำแผนที่ดิน สำรวจสภาพการใช้ที่ดิน และ

การสาธิตการใช้ข้อมูลดินและแผนที่ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของไทย จากการสำรวจและวางแผน

ทีด่นิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีก่มัพชูาได้ใชป้ระโยชนข์อ้มลูสำหรบัการพฒันาการเกษตรตอ่ไป 
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	 	 การบูรณาการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับระบบการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ              

ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมโรครากและโคนเน่าของทุเรียนในพื้นที่

ศนูยพ์ฒันาไมผ้ลตามพระราชดำร ิ จงัหวดัจนัทบรุ ี โดยสถานพีฒันาทีด่นิจนัทบรุ ี สำนกังานพฒันา

ทีด่นิเขต ๒ จงัหวดัชลบรุ ีรว่มกบัศนูยพ์ฒันาไมผ้ลตามพระราชดำร ิจงัหวดัจนัทบรุ ีไดร้ว่มดำเนนิการ

ปฏบิตักิารทดสอบวจิยันำผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีร์าไตรโคเดอรม์าทอ้งถิน่ Trichoderma virens ที่ได้

คดัเลอืกใหม ่ มาประยกุต์ใช้ในพืน้ทีป่ลกูทเุรยีนพนัธุห์มอนทองตามโครงการพระราชดำร ิ สบืเนือ่ง

จากเมื่อวันที ่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการสำรวจต้น

ทเุรยีนอาย ุ ๘-๙ ป ี ทีเ่ปน็โรคโคนเนา่และโรคใบตดิในพืน้ทีศ่นูย์

พฒันาไมผ้ลตามพระราชดำร ิ จงัหวดัจนัทบรุ ี พบวา่มตีน้ทเุรยีน

ที่แสดงอาการโรคโคนเน่าและโรคใบติด จำนวน ๗๒ ต้น จาก

จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูกทั้งหมด ๕๘๓  ต้น และมีระดับอาการ

ของโรคค่อนข้างรุนแรงมาก โดยแสดงอาการเปลือกโคนลำต้น

เน่า ใบเหลือง และร่วงมาก นอกจากนี้สภาพบริเวณพื้นที่ปลูก

ทุเรียนมีวัชพืชขึ้นมากและขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำและการ

ปรบัปรงุบำรงุดนิ 

 

การจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙๐ 



 

 ผลการสำรวจโรคโคนเนา่และโรคใบตดิของทเุรยีน 

  ลักษณะอาการโรคโคนเน่าของทุเรียน : จากการสำรวจโรคโคนเน่าของทุเรียนมีลักษณะ

อาการของโรคค่อนข้างรุนแรงมาก โดยประเมินได้จากลักษณะการระบาดหรือการเข้าทำลาย

ระบบราก และภายในลำต้นของส่วนที่เป็นท่อน้ำท่ออาหาร ซึ่งเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา

สาเหตุโรคพืช Phytophthora palmivora สามารถแพร่ระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝน มีผลทำให้เกิด

การขัดขวาง การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารและน้ำภายในท่อน้ำ ท่ออาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สารประกอบคาร์โบไฮเดรท ซึ่งไม่สามารถถูกส่งผ่านไปยังใบทุเรียนได ้ จึงส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียน เปลือกโคนต้นทุเรียนแสดงอาการจุดฉ่ำน้ำ ในที่สุด

เปลือกโคนลำต้นทุเรียนแสดงอาการเปื่อยเน่า และร่อนออกจากลำต้น เกิดเป็นแผลขยายใหญ่

มากขึน้นอกจากนี้ ใบทเุรยีนมอีาการเหลอืงและหลดุรว่งไป ตน้ทเุรยีนจะเกดิอาการทรดุโทรมอยา่ง

มากหากไม่ไดร้บัการดแูลรกัษาและจะสง่ผลใหต้น้ทเุรยีนยนืตน้ตายไปในทีส่ดุ 

  ลักษณะอาการโรคใบติดของทุเรียน	 : จากการสำรวจโรคโรคใบติดของทุเรียนพบว่าใบ

ทุเรียนที่เป็นโรคใบติดมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำและรูปร่างไม่แน่นอน แผลจะขยายใหญ่ขึ้นคล้ายถูก

น้ำร้อนลวกใบมีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อใบทุเรียนเริ่มแก่ขึ้นลักษณะแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและ       

มีอาการไหม้ที่บริเวณปลายใบ กลางใบหรือทั้งใบของทุเรียน บริเวณใบทุเรียนที่ถูกเชื้อโรคเข้า

ทำลาย จะพบว่ามีการเจริญของเส้นใยเชื้อโรคพืชสีน้ำตาลอ่อนและจะเชื่อมยึดติดกันเป็นแผง 

นอกจากนี้เส้นใยของเชื้อโรคพืชสามารถ 

เข้าทำลายใบทุเรียนที่อยู่ติดกันได ้ เชื้อ

สาเหตุโรคพืชใบติดของทุเรียนเกิดจาก

เชื้อรา Rhizoctonia solani เชื้อโรคพืช        

ดังกล่าวจะแพร่ระบาดได้ดี ในช่วงฤดูฝน 

เช่นกัน เชื้อโรคพืชเข้าทำลายโครงสร้าง

ภายในเซลล์ของใบ ทำให้ ไม่สามารถ

สังเคราะห์แสงได้ ใบทุเรียนจะแห้งเป็น          

สีน้ำตาลแก ่ และร่วงหล่นสู่พื้นดิน หรือ 

หล่นลงบนใบทุเรียนปกต ิ ทำให้ ใบใหม่เกิด

การตดิเชือ้โรคพชืดงักลา่วไดง้า่ย เปน็แหลง่

เพาะเชือ้ในการแพรร่ะบาดตอ่ไป  
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 การดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้และประยกุต์ใชผ้ลติภณัฑร์าไตรโคเดอรม์า	: 

  ๑. วิธีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกทุเรียน ดำเนินการกำจัดวัชพืชโดย

การทำการตัดต้นวัชพืชในพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อลดปัญหาพืชอาศัยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

Phytophthora palmivora และ Rhizoctonia solani โรครากและโคนเน่าและโรคใบติดของ

ทเุรยีน จากนัน้ทำการหวา่นปนูโดโลไมทภ์ายใตท้รงพุม่ทเุรยีนจำนวน ๒๐ กโิลกรมัตอ่ตน้ เพือ่เพิม่

ค่าความเป็นกรดและด่างในดิน แล้วทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าภายใต้ทรงพุ่มทุเรียนเพื่อ

เปน็การคลมุดนิ ปอ้งกนัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืขึน้ ลดแรงปะทะจากนำ้ฝนทีต่กลงสูพ่ืน้ดนิ เพิม่

การบำรุงดินเนื่องจากจะได้รับประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์บริเวณรากพืชตระกูลถั่ว ช่วยรักษา

ความชืน้ในดนิรวมถงึลดการสญูเสยีธาตอุาหารในดนิบรเิวณภายใตท้รงพุม่ทเุรยีน จากการดำเนนิการ

ปลูกถั่วพร้าเพื่อบำรุงดินและปลูกหญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์สงขลาบริเวณรอบทรงพุ่มต้นทุเรียนเพื่อ

ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและช่วยการระบายอากาศผิวหน้าดิน พบว่าต้นถั่วพร้ามีการเจริญ

เติบโตดีมากคลุมพื้นที่บริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนพร้อมกับหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตดีมากและได ้      

มีการตัดใบหญ้าแฝกเพื่อการคลุมดินด้วย ผลจากการที่ราไตรโคเดอร์มา (T. virens )สามารถ

ดำรงชพีอยู่ในดนิไดเ้นือ่งจากไดร้บัสารอาหารทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากบรเิวณรากพชืตระกลูถัว่และราก 

หญ้าแฝกโดยเฉพาะรากหญ้าแฝกมีระบบรากฝอยจำนวนมากและมีการสะสมอินทรียวัตถุบริเวณ

รากฝอยซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานให้กับกลุ่มราไตรโคเดอร์มาได้ด ี จึงมีผลทำให้มีการเพิ่ม

จำนวนประชากรของราไตรโคเดอร์มามากขึ้นและสามารถควบคุมและทำลายเชื้อโรคพืชทั้ง          

๒ ชนดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ๒. วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาท้องถิ่นใน

พืน้ทีป่ลกูทเุรยีน โดยไดท้ำการผลติหวัเชือ้ราไตรโคเดอรม์า

ในระดับขยายขนาด เพิ่มจำนวนราไตรโคเดอร์มาโดยใช้

อาหารข้างฟ่างผสมรำหยาบ นำผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มา

ผสมกับน้ำ โดยใช้อัตราส่วนของหัวเชื้อ ๕ กิโลกรัมต่อน้ำ 

๕๐ ลิตร โดยดำเนินการฉีดพ่นสารละลายราไตรโคเดอร์มา 

ทุกๆ ๑๕ วัน ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นฉีดพ่นสารละลาย         

ราไตรโคเดอรม์าลงดนิ จำนวน ๑๐ ลติรตอ่ตน้ ทำการฉดีพน่

ลงดนิ ลำตน้ และทรงพุม่ทัง้หมดของตน้ทเุรยีน  
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	 	 ผลการดำเนินการใช้ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาท้องถิ่นเพื่อการควบคุมโรคโคนเน่าและ

โรคใบตดิของทเุรยีนในพืน้ทีศ่นูยพ์ฒันาไมผ้ลตามพระราชดำร	ิจงัหวดัจนัทบรุี 

  ๑. ผลการใชผ้ลติภณัฑร์าไตรโคเดอรม์าตอ่สมบตัทิางชวีภาพของดนิในพืน้ทีป่ลกูทเุรยีน : 

ได้ดำเนินการติดตามผลการทดสอบใช้ราไตรโคเดอร์มาเป็นเวลา ๔ เดือน พบว่าการฉีด

สารละลายราไตรโคเดอร์มาลงดินทำให้มีจำนวนราไตรโคเดอร์มาเพิ่มขึ้นจาก ๑๐๔ เป็น ๑๐๗ 

เซลล/์กรมัของดนิ มปีรมิาณแบคทเีรยีทัง้หมดในดนิ ๑๐๙-๑๐๑๐ เซลล/์กรมัของดนิ และมปีรมิาณ

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

กรมัของดนิ เปน็ ๑๐๓ เซลล/์กรมัของดนิ แสดงใหท้ราบวา่ราไตรโคเดอรม์ามคีวามสามารถในการ

ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราสาเหตโุรคพชืทัง้ ๒ ชนดิ ไดด้ ี ผลจากการทีร่าไตรโคเดอรม์าสามารถ

ดำรงชพีอยู่ในดนิไดเ้นือ่งจากไดร้บัสารอาหารทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากบรเิวณรากพชืตระกลูถัว่และราก

หญ้าแฝกโดยเฉพาะรากหญ้าแฝกมีระบบรากฝอยจำนวนมากและมีการสะสมอินทรียวัตถุบริเวณ

รากฝอยซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานให้กับกลุ่มราไตรโคเดอร์มาได้ด ี จึงมีผลทำให้มีการเพิ่ม

จำนวนประชากรของราไตรโคเดอร์มามากขึ้น และสามารถควบคุมและทำลายเชื้อโรคพืชทั้ง         

๒ ชนดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ๒. ผลการใชผ้ลติภณัฑร์าไตรโคเดอรม์าทอ้งถิน่

ต่อสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทุเรียน :          

จากการสำรวจอาการเป็นโรคโคนเน่าและโรคใบติด

ของทุเรียน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินบริเวณต้น

ทเุรยีนเปน็โรคจำนวน ๑๑ ตน้ พบวา่คา่ pH ของดนิ

เริม่ตน้ (กอ่นใสป่จัจยัการผลติ) มคีา่อยูร่ะหวา่ง ๔.๐๖-

๔.๕๘ ซึ่งมีความเป็นกรดสูง มีผลทำให้เกิดการระบาด

ของโรคโคนเน่าและโรคใบติดของทุเรียนได้ด ี และ

ทำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดินลด

ลง เมื่อทำการฉีดพ่นราไตรโคเดอร์มา เป็นระยะเวลา 

๔ เดอืน พบวา่คา่ pH ของดนิมรีะดบัเพิม่ขึน้ระหวา่ง 

๕.๐๗-๕.๔๖ การฉีดพ่นราไตรโคเดอร์มาจะช่วยในการ

ละลายแร่ธาตุในดิน ซึ่งได้อนุมูลของสารประกอบแร่

ธาตทุีเ่ปน็ประจบุวกเพิม่ขึน้โดยเฉพาะแคลเซยีมละลาย

ออกสู่สารละลายดิน ทำให้ค่า pH ของดินเพิ่มขึ้น 

โดยที่ราไตรโคเดอร์มามีคุณสมบัติในการผลิตกรด

อินทรีย์และผลิต เอนไซม์หลายชนิดเพื่อย่อยสลาย

อนิทรยีสาร และเพิม่ธาตอุาหารในดนิ นอกจากนี้ ไดม้ี

การใส่ปูนโดโลไมท์ร่วมกับการฉีดพ่นราไตรโคเดอร์มา 

พบว่าปูนโดโลไมท์ช่วยเพิ่มค่า pH ของดินได้มากมีค่า

ระหว่าง ๕.๖๑-๕.๘๔ การใส่ปูนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานและเพิ่มจำนวนเซลล์ของราไตรโคเดอร์มา

และจะช่วยเพิ่มการละลายของธาตุอาหารให้เป็น

ประโยชนต์อ่พชืมากขึน้  
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  ๓. ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาท้องถิ่นร่วมกับระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อ

สมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทุเรียน : จากการนำปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดลงในดิน

ประกอบด้วย ราไตรโคเดอร์มา ปูนโดโลไมท ์ ปลูกถั่วพร้า และหญ้าแฝกพบว่ามีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินในลักษณะที่ดีขึ้น โดยพบว่าความหนาแน่นของดินและ

ความชืน้ของดนิ มรีะดบัทีล่ดลงซึง่ในระดบัความลกึของดนิ ๐-๑๕ และ ๑๕-๓๐ เซนตเิมตร มคีา่

ความหนาแน่นรวมของดินเปลี่ยนแปลงจาก ๑.๕๘ และ ๑.๖๙ เป็น ๑.๔๕ และ ๑.๕๘ กรัม/

ลูกบาศก์เมตร และค่าความชื้นใน

ดินเปลี่ยนแปลงจาก ๒๘.๔๙ และ 

๒๔.๗๑ เปน็ ๒๕.๖๗ และ ๒๐.๗๙ 

เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การที่ระดับ

ความหนาแน่นรวมของดินและ

ความชื้นในดินมีระดับลดลงเป็น

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อการ

เพิ่มการระบายอากาศของดินซึ่งมี

ผลทำใหเ้กดิสภาวะที่ไมเ่หมาะสมตอ่

การเจริญของเชื้อรา โรคพืชทั้ง ๒ 

ชนิดได ้ ทำให้ลดสภาพของดินที่มี

ความชืน้และมากเกนิไป 

Phytophthora 

Trichoderma Trichoderma Trichoderma 

Phytophthora Phytophthora 
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  ๔. ผลของใชผ้ลติภณัฑร์าไตรโคเดอรม์าทอ้งถิน่ตอ่อาการโรคโคนเนา่และโรคใบตดิของ

ทเุรยีน : หลงัจากการฉดีพน่ราไตรโคเดอรม์าทกุ ๑๕ วนั เปน็เวลา ๔ เดอืน และการเจรญิเตบิโต

รวมถงึการออกดอกและตดิผลของทเุรยีนไดบ้นัทกึการเปลีย่นแปลงอาการของโรคโคนเนา่และโรค

ใบติด และวัดขนาดของแผลรวมถึงเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ปรากฏอาการใบเหลืองของทุเรียน 

แผลทีเ่ปลอืกโคนลำตน้ของทเุรยีนแหง้มากขึน้ มกีารสรา้งเนือ้เยือ่ใหมบ่รเิวณขอบแผลของทเุรยีน

เพิ่มขึ้น และมีการแตกกิ่งพร้อมใบทุเรียนใหม่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ ได้ทำการฉีดพ่นสารละลาย        

ราไตรโคเดอร์มา พบว่า ต้นทุเรียนที่เป็นโรคเบอร ์ ๗ มีอาการของโรคโคนเน่าลดลงโดยแผลมี

ลักษณะแห้งมาก มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นชัดเจน ใบเขียวและมีการเจริญเติบโตดีมาก อาการ

แผลแหง้ชดัเจนทีข่อ้กิง่ทเุรยีน และโคนตน้ทเุรยีน นอกจากนีต้น้ทเุรยีน แสดงอาการโรคใบตดิลด

ลงมากโดยพบว่าใบทุเรียนร่วงลดลงมาก และไม่ปรากฏเชื้อสาเหตุโรคพืชใบติดที่เจริญอยู่บริเวณ

โคนตน้ การใชร้าไตรโคเดอรม์า เนือ้เยือ่บรเิวณขอบแผลถกูสรา้งขึน้มาใหมแ่ละแผลมลีกัษณะแหง้

มากขึ้น ผลจากการเพิ่มปริมาณราไตรเดอร์มาในดินมีผลทำให้ระดับปริมาณของราโรคพืช 

Phytophthora palmivora และ Rhizoctonia solani ในดินลดลงมากอยู่ระหว่าง ๑๐
๒
-๑๐

๓ 

CFU/กรัมของดิน ในปริมาณเชื้อราโรคพืชในระดับดังกล่าวนี้ทำให้ลดลงแพร่ระบาดและการเข้า

ทำลายต้นทุเรียนได้อย่างมาก นอกจากนี้สามารถสังเกตอาการของโรคโคนเน่าและโรคใบติด

ทเุรยีนโดยมผีลลดการแผข่ยายของแผลบรเิวณโคนตน้ แผลบรเิวณโคนลำตน้แหง้ไมแ่สดงอาการ

เยิ้มที่เนื้อเยื่อของผิวเปลือกโคนลำต้นทุเรียน ขณะเดียวกันมีการสร้างเนื้อเยื่ออย่างต่อเนื่องที่

บริเวณขอบแผลเดิม การสร้างเนื้อเยื่อใหม่มีลักษณะขยายใหญ่ขึ้นทุกด้านของบริเวณขอบแผล 

นอกจากนีต้น้ทเุรยีนมกีารออกดอกและสามารถตดิผลของทเุรยีนไดต้ามปกตแิลว้ 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙๕ 



 

รายชือ่หมายเลขโทรศพัทแ์ละไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานสงักดักรมพฒันาทีด่นิ	

กรมพฒันาทีด่นิ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 http://www.ldd.go.th Call center 1760 

รายงานประจำป ี๒๕๕๖ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙๖ 

 

หนว่ยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี์ 

  โทรศพัท ์ โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 กองการเจา้หนา้ที ่ 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 

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

 สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ 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 

 สถาบนัวจิยัและพฒันาหญา้แฝก 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 

 (ขอนแกน่)    



 

 

หนว่ยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี์ 

  โทรศพัท ์ โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส์ 

 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 

 (นา่น) 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 

 (สรุาษฎรธ์าน)ี    

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

 (สงขลา)    

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

 อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ    

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

 อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ    

 ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง 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-แมฟ่า้หลวง 080-656-6591 032-528-015 r10_9@ldd.go.th 

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

 เขาชะงุม้    

 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิอา่งทอง 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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หนว่ยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี์ 

  โทรศพัท ์ โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส์ 

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

 สถานพีฒันาทีด่นิสงิหบ์รุ ี 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิสระแกว้ 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิรอ้ยเอด็ 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิขอนแกน่ 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิแมฮ่อ่งสอน 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 

 สถานพีฒันาทีด่นินา่น 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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หนว่ยงาน

 หมายเลข หมายเลข ไปรษณยี์ 

  โทรศพัท ์ โทรสาร อเิลก็ทรอนกิส์ 

 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิสรุาษฎรธ์าน ี 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 

 สถานพีฒันาทีด่นิปตัตาน ี 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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คณะผูจ้ดัทำรายงานประจำป	ี๒๕๕๖	กรมพฒันาทีด่นิ 

	 ทีป่รกึษา	 

  นายอภชิาต  จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นายอนสุรณ ์ จนัทนโรจน ์ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นายสรุเดช  เตยีวตระกลู รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นางกลุรศัมิ ์ อนนัตพ์งษส์ขุ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

  นางตลุญา  จงสกลุ ผูอ้ำนวยการกองแผนงาน 

  นางเพญ็ศร ี หมืน่สงัข ์ เลขานกุารกรม 

	 บรรณาธกิาร 

  นายพจน ์ วจินิตโสภณ สำนกังานเลขานกุารกรม 

 ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร 

  นางสาวสำราญ  คมศร ี สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นางสาวสริบิงัอร  เธยีรชาตอินนัต ์ สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นายกฤษชภณ  วฒันานกุจิ สำนกังานเลขานกุารกรม 

  นางสาวแพรวดาว  ชยัมสุกิ สำนกังานเลขานกุารกรม 

 ขอ้มลูและภาพ 

  - กองการเจา้หนา้ที ่ - สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ 

  - กองคลงั - สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

  - กองแผนงาน - กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

  - ศนูยส์ารสนเทศ - สำนกัผูเ้ชีย่วชาญ  

  - 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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