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“... ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่ 

มีส่วนสำาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดย

เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง 

ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่ 

เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ ของประชาชน 

ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล
	 วันที่	๒๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗

”
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ต้นไม้ทุกชนิดต้องการ

อาหาร เพื่อการเจริญเติบโต 

พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา 

สวน ของเรา พืชผล จึงจะ

งามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตาม

ท้องตลาดแพงเหลือเกิน  

เรามาทำาปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า
วิธีทำ� ของที่ต้องเตรียม

๑. ซากพืช ได้แก่ ใบไม้ ผักตบชวา หญ้า

แห้ง ลำาต้นถั่ว ลำาต้นข้าวโพด ใบ และต้นมัน

สำาปะหลัง กระดูกปอ ตามที่มีสับเป็นท่อน ๆ 

สั้น ๆ ให้เปื่อยเร็ว

สูตรพระร�ชท�น
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ
สย�มบรมร�ชกุม�รี

“

”

ปุ๋ย
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๒. ปุ๋ย

ก. ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ ขี้วัว ขี้ควาย ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว อะไรก็ได้ 

ข. ปัสสาวะคน หรือสัตว์ 

ค. กากเมล็ดนุ่น , กากถั่ว , ซากต้นถั่วชนิดต่าง ๆ (พืชตระกูลถั่ว)

๓. ดินร่วน พอสมควร ถ้าเป็นหน้าดินยิ่งดี 

ก�รกองปุ๋ย

๑. กองในหลุม ต้องขุดหลุมขนาดกว้างราว ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ระวังดินพัง

ทลายลงในหลุม ถ้ามีการระบายน้ำาได้ยิ่งดี

๒. กองในคอก ปรับดินบริเวณที่จะกองปุ๋ยหมักให้แน่น ใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นที่ทำาได้ กั้นเป็นคอก

กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร แบ่งคอกเป็น ๒ ส่วน ครึ่งหนึ่งไว้ใส่ปุ๋ยหมัก อีกครึ่งหนึ่งไว้

กลับกองปุ๋ย ทำาหลังคาใบจากหรือใบมะพร้าวคลุมหลังคา ถ้ามีถุงพลาสติกคลุมกันฝนชะปุ๋ยก็ดี

๓. เอาซากพืชที่เตรียมไว้กองเกลี่ยในคอก (หรือในหลุม) ให้เป็นชั้น เหยียบตามขอบให้แน่น

ขนาดคนเหยียบแล้วไม่ยุบอีก ชั้นหนึ่ง ๆ สูงราว ๑ คืบ (๓๐ ซม.) รดน้ำาให้ชุ่ม แล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้

ทั่วกัน สูง ๒ องคุลี (๕ ซม.) ถ้ามีปุ๋ยเคมี (สูตร ๑๖-๒๐-๐ หรือ ๑๔-๑๔-๑๔ , แอมโมเนียมซัลเฟต หรือ

ยูเรีย) ก็โรยบาง ๆ ให้ทั่ว แล้วทับด้วยดินละเอียดหนาประมาณ ๑ องคุลี สลับด้วยซากพืชแล้วรดน้ำาทำา

เป็นชั้น ๆ อย่างนี้จนปุ๋ยเต็มคอก (น้ำาที่รดจะผสมด้วยปัสสาวะด้วยก็ได้)

ข้อควรระวัง 

๑. อย่าให้มีน้ำาขัง การรดน้ำามากไปจะทำาให้ระบายอากาศไม่ดี 

๒. ปุ๋ยกองใหญ่ไปจะเกิดความร้อนสูง ปุ๋ยจะเสีย ถ้าในกองปุ๋ยมีความร้อนสูงไปให้เติมน้ำาลงไปบ้าง 

๓. ปุ๋ยกองเล็กไป จะสลายตัวช้า 

๔. อย่าใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับใส่ปูนขาว จะทำาให้ธาตุไนโตรเจนสลายตัว 

ก�รกลับปุ๋ย 

 ทุก ๓๐ วัน ควรกลับกองปุ๋ย โดยเอาชั้นบนสุดของกองนำาไปเกลี่ยในอีกส่วนของคอกเป็นชั้นล่าง

สุด แล้วเอาชั้นสองเกลี่ยทับแล้วรดน้ำา ควรกลับปุ๋ย (ทุก ๓๐ วัน) จนกว่าซากพืชจะเปื่อยผุหมดทั้งกอง 

กินเวลา ๓-๔ เดือน เมื่อปุ๋ยใช้ได้ สังเกตุจากความร้อนในกองจะใกล้เคียงกับความร้อนของอากาศ  

ปุ๋ยหมักจะเป็นสีน้ำาตาลแก่ เอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมักเก็บไว้ 

การใช้ประโยชน์ 

 ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึ่ง ทำาให้ดินร่วน อุดมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุไนโตรเจน ไม่เป็นอันตราย 

รักษาความชุ่มชื้นของดิน 

หมายเหตุ ถ้าที่เป็นดินทรายใช้อิฐกรุในหลุม จะทำาให้ได้ผลดีขึ้น
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คำานำา

รายงานประจำาปี ๒๕๕๗ ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสื่อสารเผยแพร่ผลการดำาเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน และกิจกรรม

สำาคัญที่ดำาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคล

ทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลูทีถู่กต้อง เพือ่เปน็การเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการดำาเนนิ

งานของกรมพฒันาทีด่นิ โดยแบ่งเนือ้หาออกเปน็ ๔ สว่น ไดแ้ก่ ข้อมลูภาพรวมของหนว่ยงาน 

ผลการปฏบัิติราชการของกรมพฒันาท่ีดนิ รายงานการเงิน ผลงานสำาคัญของกรมพฒันาทีดิ่น

 คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจำาปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์  

ต่อหน่วยงานต่างๆ ผู้เก่ียวข้อง และทำาให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ 

ของกรมพัฒนาที่ดินมากยิ่งขึ้น

             กรมพัฒนาที่ดิน



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภ�พรวมของหน่วยง�น  
 - ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๘-๑๕

 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ๑๖

 - ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ ๑๘

 - อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ๑๘

 - โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน  ๑๙

 - กรอบอัตรากำาลังคน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ๒๐

 - งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๗ ๒๑

ส่วนที่ ๒ ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�น  
 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 

  ประจำาปี ๒๕๕๗ ๒๔

 - ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำาปี ๒๕๕๗  ๒๖

ส่วนที่ ๓ ร�ยง�นก�รเงิน  
 งบการเงิน

 - งบแสดงฐานะการเงิน  ๔๖

 - งบรายได้และค่าใช้จ่าย  ๔๗

ส่วนที่ ๔ ผลงานสำาคัญของกรมพัฒนาที่ดินในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 - ภาพกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ๕๐

 - งานวันดินโลก  ๖๖

 - พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำา ๗๖

 - รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  ๗๙

   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๘๐

   รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘๑

  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๓

   รางวัล Best Poster Award  ๘๔

 - ๒๕๔ ลุ่มน้ำาสาขากับความสำาเร็จในงานวางแผนการใช้ที่ดิน 

   เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ๘๕

 - ปุ๋ยรายแปลง เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยแห่งอนาคต ๘๙

 - กรมพัฒนาที่ดินกับการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ๙๙

 - การศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ ๑๐๒

 - การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม  ๑๐๗

ภาคผนวก ๑๑๕

 รายชื่อหน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สารบัญ
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ข้อมูลภ�พรวมของหน่วยง�น
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น�ยอภิช�ต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์

รองอธิบดีด้�นวิช�ก�ร

น�ยสุรเดช เตียวตระกูล 

รองอธิบดีด้�นปฏิบัติก�ร
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข 
รองอธิบดีด้�นบริห�รผู้บ

ริห
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กร
มพ
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ผู้บริห�รส่วนกล�ง

นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์ 
เลขานุการกรม

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางกัญญาภัค ทองจันทร์ 
ผู้อำานวยการกองคลัง

นายชาติชาย พูนพาณิชย์
ผู้อำานวยการสำานักวศิวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางตุลญา จงสกุล 
ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นายวีรชัย กาญจนาลัย
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่
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น�งอรน�ฏ โอว�ทตระกูล
ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ

ผู้บริห�รส่วนกล�ง

น�ยสมโสถติ์ ดำ�เนินง�ม 
ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นางอรทัย ศุกรียพงศ์
ผู้อำานวยการสำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำานวยการสำานักสำารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

นายธีระยุทธ จิตต์จำานงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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น�ยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑

 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

 นายสุรชัย หมื่นสังข์ 
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

น�ยถ�วร มีชัย
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔

 นายภิญโญ สุวรรณชนะ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

นายปราโมทย์ ยาใจ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค
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น�ยประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

นายชุมพล คงอินทร์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑

น�ยปรีช�  โพธิ์ป�น 
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘

นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ผู้เชี่ยวชาญ

น�งส�วสำ�เภ� จันตะศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภายใน

นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหาร 

นางสาวเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบำารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 

(นักวิชาการการเกษตรเชี่ยวชาญ)

นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำา 
(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)

นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
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ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม 

(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)

นางนงคราญ มณีวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว 
(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)

น�งละเอียด สินธุเสน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี 

(นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)

นายประมวลพงษ์ สินธุเสน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ 

(นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)

นายสมปอง นิลพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำาลังผลิตของดิน 

(นักสำารวจดินเชี่ยวชาญ)

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ 

๑. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำาริ 

๒. วจัิยพฒันา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลย ีการพฒันาทีดิ่น 
พร้อมทั้งกำาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำา โดยการ

อนุรักษ์ดินและน้ำาการฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

๔. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร 
ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทีดิ่นเพือ่เปน็รากฐานการดำาเนนิชวีติ
อย่างพอเพียง

๕. ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ค่านิยมองค์กร ของกรมพัฒนาที่ดิน “THAI LDD”

เชื่อมั่น สุขสันต์ สำ�เร็จ บูรณ�ก�ร  
เรียนรู้ พัฒน� ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)
T  =  Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ

H  =  Happiness คนในองค์กรทำางานอย่างมีความสุข

A  =  Accomplishment คนในองค์กรทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ

I  =  Integration คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Oranization)
L  =  Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

D  =  Developing เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา

D  =  Delighting เป็นองค์กรแห่งความปิติยินดี

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การอนุรักษ์ดินและน้ำา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์หลัก

๑. จัดทำาแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 

๒. ส่งเสริมเกษตรกรทำาการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 

๓. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

๔. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 

๕. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 

๖. เกษตรกรนำาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

๗. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ศึกษา สำารวจ วิเคราะห์ และจำาแนกดินเพื่อกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกำาหนดบริเวณ

การใช้ท่ีดนิ การควบคมุการใช้ท่ีดนิบริเวณท่ีมกีารใช้หรอืทำาให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมหีรือวัตถุอืน่ใด การกำาหนด

เขตการอนุรักษ์ดินและน้ำา รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 

๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา  

การปรับปรุงบำารุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์

ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

๔. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำาแนะนำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา  

การปรับปรุงบำารุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

๕. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำาสำามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐานเพื่อเป็นข้อมูล

ในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่น ๆ 

๖. ถ่ายทอดผลการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และให้บรกิารดา้นการพฒันาทีดิ่น รวมทัง้สร้างเครอืข่ายหมอดินอาสา

และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และด้านอื่น ๆ 

๗. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดให้เปน็อำานาจหนา้ท่ีของกรมหรอืตามทีร่ฐัมนตร ีหรือคณะรฐัมนตรี

มอบหมาย
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โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำาลัง กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี

รองอธิบดี

ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำานักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

ศูนย์สารสนเทศ

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๑

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๒

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๓

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๔

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๕

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๖

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๗

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๘

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๙

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๑๐

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๑๑

สำานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๑๒

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจ
และทำาแผนที่

สำานักวิจัยและพัฒนา
การจัดการที่ดิน

สำานักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

สำานักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

สำานักสำารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กรอบอัตรากำาลังคนในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 กรมพัฒนาที่ดิน มีกรอบอัตรากำาลังรวมทั้งสิ้น ๓๕๕๑ ตำาแหน่ง ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑,๔๓๕ ตำาแหน่ง 

ลูกจ้างประจำา ๘๓๗ ตำาแหน่ง และพนักงานราชการ ๑,๒๗๙ ตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

     พนักงาน    ลำาดับที่ ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา  รวม
     ราชการ

 ๑. ส่วนกลาง ๑๘ ๔ - -

 ๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน - - ๔ ๔

 ๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - - ๕ ๕

 ๔. สำานักงานเลขานุการกรม ๒๒ ๑๕ ๓๔ ๗๑

 ๕. กองการเจ้าหน้าที่ ๔๒ ๑๑ ๒๖ ๗๙

 ๖. กองคลัง ๓๕ ๙ ๒๑ ๖๕

 ๗. กองแผนงาน ๓๕ ๑๐ ๓๖ ๘๑

 ๘. ศูนย์สารสนเทศ ๒๒ ๕ ๑๘ ๔๕

 ๙. สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ ๓๙ ๑๗ ๑๘ ๗๔

 ๑๐. สำานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ๕๖ ๒๓ ๕๘ ๑๓๗

 ๑๑. สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ๓๗ ๑๑ ๒๒ ๗๐

 ๑๒. สำานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ๗๕ ๒๐ ๙ ๑๐๔

 ๑๓. สำานักสำารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ๑๐๕ ๓๓ ๖๙ ๒๐๗

 ๑๔. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ๑๐๙ ๔๕ ๑๑๓ ๒๖๗

 ๑๕. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ๗๘ ๖๕ ๑๐๔ ๒๔๗

 ๑๖. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ๖๑ ๕๑ ๗๙ ๑๙๑

 ๑๗. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ๗๗ ๔๘ ๘๘ ๒๑๓

 ๑๘. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ๙๗ ๖๖ ๑๐๕ ๒๖๘

 ๑๙. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๙๔ ๑๐๖ ๗๐ ๒๗๐

 ๒๐. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ๖๕ ๔๒ ๕๒ ๑๕๙

 ๒๑. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ๖๗ ๓๑ ๕๕ ๑๕๓

 ๒๒. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ๖๔ ๓๘ ๕๕ ๑๕๗

 ๒๓. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ ๖๙ ๕๓ ๖๓ ๑๘๕

 ๒๔. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ๗๖ ๕๓ ๗๘ ๒๐๗

 ๒๕. สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ๙๒ ๘๑ ๙๗ ๒๗๐

  รวม ๑,๔๓๕ ๘๓๗ ๑,๒๗๙ ๓,๕๕๑

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับทั้งสิ้น ๕,๑๙๒,๖๘๕,๒๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายจำาแนกตามงบรายจ่าย ปี ๒๕๕๗ 

๙๒๒,๓๖๙,๕๐๐

๑,๓๘๓,๑๘๖,๘๐๐
๒,๘๗๕,๖๘๔,๐๐๐

๙๒๒,๐๐๐
๑๐,๕๒๒,๙๐๐

งบบุคลากร  งบดำาเนินงาน  งบลงทุน  

งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น 

๑ ๒ ๓

๔ ๕

 งบรายจ่าย จำานวนเงิน

งบบุคลากร  ๙๒๒,๓๖๙,๕๐๐

งบดำาเนินงาน  ๑,๓๘๓,๑๘๖,๘๐๐

งบลงทุน  ๒,๘๗๕,๖๘๔,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน  ๙๒๒,๐๐๐

งบรายจ่ายอื่น  ๑๐,๕๒๒,๙๐๐

 รวม  ๕,๑๙๒,๖๘๕,๒๐๐

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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งบประมาณรายจ่ายจำาแนกตามโครงการ/ผลผลิต

 โครงการ/ผลผลิต จำานวนเงิน

โครงการที่ ๑  พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ๙๙,๒๐๑,๖๐๐ บาท

โครงการที่ ๒  เสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ๔๙,๐๑๓,๔๐๐ บาท

โครงการที่ ๓  เมืองเกษตรสีเขียว  ๒๐๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๔  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๑๑๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๑  ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ๒๗๓,๕๒๙,๘๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๒  เกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน  ๒๕๕,๖๔๕,๔๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๓  ทรัพยากรที่ดินและน้ำาได้รับการพัฒนา  ๒,๒๘๔,๐๔๔,๗๐๐ บาท

โครงการที่ ๕  พัฒนาแหล่งน้ำาชุมชน ๖๙,๘๘๘,๓๐๐ บาท

โครงการที่ ๖  ก่อสร้างแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน  ๙๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๗ พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา  ๙๓๒,๐๐๗,๐๐๐ บาท
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ส่วนที่ ๒ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�น

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำาเนินงานเกณฑ์การให้คะแนน

น้ำาหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

ค่า 

คะแนน 

ที่ได้
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คะแนน 

ถ่วง 

น้ำาหนัก

หมาย

เหตุ
ผลการ 

ดำาเนินงาน

มิติภายนอก  ๗๐.๐๐       ๓.๘๐๐๒

การประเมินประสิทธิผล  ๗๐.๐๐       ๓.๘๐๐๒

ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ  ๗๐.๐๐       ๓.๘๐๐๒
กระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้เงินสดทางการเกษตร บาท/ ๑๐.๐๐ ๑๔๓.  ๑๔๔.  ๑๔๖.  ๑๔๗.  ๑๔๙. ๑๔๘,๒๔๐.๐๐๐๐ ๔.๒๗๐๗ ๐.๔๒๗๑
ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท  ครัวเรือน  ๓๓๔.  ๘๓๔.  ๓๓๔.  ๘๓๔.  ๓๓๔.
ครัวเรือน / ปี) /ปี  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผลผลิตพืชที่สำาคัญเฉลี่ย  ๒๐.๐๐      ๒.๗๒๓๕
ต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ข้าวนาปี กิโลกรัม ๔.๐๐ ๔๕๔.  ๔๕๖.  ๔๕๘.  ๔๖๐.  ๔๖๒. ๔๕๙.๐๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๐.๑๔๐๐
 ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ข้าวนาปรัง กิโลกรัม ๔.๐๐ ๖๕๔.  ๖๕๙.  ๖๖๔.  ๖๖๙.  ๖๗๔. ๖๔๙.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐
 ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ยางพารา   ๓.๐๐     ๓.๒๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ (๑) ยางพารา-ภาคเหนือ กิโลกรัม ๐.๔๕ ๔๙.๐  ๗๓.๐  ๙๗.๐  ๑๒๑.  ๑๔๕. ๑๘๖.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๒๒๕  
 ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ (๒) ยางพารา-ภาคตะวันออก  กิโลกรัม ๐.๗๕ ๑๒๓.  ๑๔๑.  ๑๕๙.  ๑๗๗.  ๑๙๕. ๒๑๑.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๓๗๕
เฉียงเหนือ ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ (๓) ยางพารา-ภาคกลาง กิโลกรัม ๐.๙๐ ๒๕๕.  ๒๖๘.  ๒๘๑.  ๒๙๔.  ๓๐๗ ๒๔๓.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๐๙๐
 ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ (๔) ยางพารา-ภาคใต้ กิโลกรัม ๐.๙๐ ๒๖๐. ๒๖๗. ๒๗๔. ๒๘๑. ๒๘๘. ๒๗๔.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๒๗๐   
 ต่อไร่        ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ มันสำาปะหลัง กิโลกรัม่ ๓.๐๐ ๓,๓๐  ๓,๓๙  ๓,๔๘  ๓,๕๗  ๓,๖๖ ๓,๕๖๑.๐๐๐๐ ๓.๘๔๔๔ ๐.๑๑๕๓
 ต่อไร  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๕ ปาล์มน้ำามัน กิโลกรัม ๓.๐๐ ๒,๗๖  ๒,๘๔ ๒, ๙๒  ๓,๐๐  ๓,๐๘ ๓,๐๑๔.๐๐๐๐ ๔.๑๑๒๕ ๐.๑๒๓๔
 ต่อไร่  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๖ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัม ๓.๐๐ ๖๙๑.  ๖๙๙.  ๗๐๗.  ๗๑๕.  ๗๒๓. ๖๗๘.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐
 ต่อไร่  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ จำานวนพื้นที่ชลประทานและ ไร่ ๒๐.๐๐ ๑๘๙,  ๒๒๐,  ๒๕๒,  ๒๘๓,  ๓๑๕, ๒๗๒,๙๒๑.๐๐๐๐ ๓.๖๖๓๑ ๐.๗๓๒๖
แหล่งน้ำาที่เพิ่มขึ้น (ไร่)   ๐๒๓.  ๕๒๗.  ๐๓๑.  ๕๓๕.  ๐๓๙.
   ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสำาเร็จของการ ระดับ ๕.๐๐ ๑   ๓   ๕  ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐  
เตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศ
เขตพื้นที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
ของสินค้าเกษตร ๑๓ ชนิด (Output Joint 
KPI : Zoning)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จำานวนพื้นที่ทางการเกษตร ไร่ ๕.๐๐ ๑๘๐,  ๑๘๓,  ๑๘๖,  ๑๘๙,  ๑๙๒, ๑๘๙,๖๘๕.๐๐๐๐ ๔.๑๑๕๒ ๐.๒๐๕๘
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่)   ๘๐๐.  ๘๐๐.  ๘๐๐.  ๘๐๐.  ๘๐๐.
   ๐๐ ๐๐  ๐๐  ๐๐  ๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำาเร็จของการจัด ระดับ ๕.๐๐ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๕.๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 
ทำาและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
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ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำาเนินงานเกณฑ์การให้คะแนน

น้ำาหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

ค่า 

คะแนน 

ที่ได้
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คะแนน 

ถ่วง 

น้ำาหนัก

หมาย

เหตุ
ผลการ 

ดำาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ จำานวนผลงานวิจัยเทคโนโลยี เรื่อง ๕.๐๐ ๔.๐๐  ๕.๐๐  ๖.๐๐  ๗.๐๐  ๘.๐๐ ๒๖.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐
การพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนำาไปใช้ประโยชน์

การประเมินคุณภาพ  ๐.๐๐      ๐.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณภาพการให้บริการประชาชน ระดับ ๐.๐๐      - - -
(Service Level Agreement : SLA)

มิติภายใน  ๓๐.๐๐      ๔.๕๙๓๓

การประเมินประสิทธิภาพ  ๒๐.๐๐      ๔.๔๕๒๕

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ๕.๐๐      ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๕๐ ๗๐.๐  ๗๓.๐  ๗๖.๕  ๗๙.๐  ๘๒.๐ ๙๕.๑๒๘๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐
รายจ่ายลงทุน   ๐  ๐  ๐  ๐  ๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๕๐ ๘๗.๐  ๘๙.๐  ๙๑.๐  ๙๓.๐  ๙๕.๐ ๙๖.๘๑๕๖ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐
รายจ่ายภาพรวม   ๐  ๐  ๐  ๐  ๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน ระดับ ๕.๐๐ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ ๒.๘๑๐๐ ๒.๘๑๐๐ ๐.๑๔๐๕

ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ระดับ ๑๐.๐๐ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
สารสนเทศภาครัฐ

การพัฒนาองค์กร  ๑๐.๐๐      ๔.๘๗๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๖ การพัฒนาสมรรถนะองค์กร   ๕.๐๐      ๔.๘๔๐๐
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสำาเร็จของการจัดทำา ระดับ ๑.๐๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐
รายงานลักษณะสำาคัญขององค์การ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสำาเร็จของการ  ๔.๐๐ ๑ ๒  ๓  ๔  ๕  ๔.๘๐๐๐ ๔.๘๐๐๐ ๐.๑๙๒๐
พัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัดที่ ๗ การสร้างความโปร่งใสในการ  ๕.๐๐      ๔.๙๑๐๐
ปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ระดับความสำาเร็จในการจัดทำา ร้อยละ ๑.๕๐ ๕๐.๐  ๖๐.๐  ๗๐.๐  ๘๐.๐  ๙๐.๐ ๙๑.๔๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   ๐  ๐  ๐  ๐  ๐

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ระดับความสำาเร็จในการ ระดับ ๑.๕๐ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ ๔.๗๐๐๐ ๔.๗๐๐๐ ๐.๐๗๐๕
ดำาเนินการตามแผน แผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ ผลสำารวจความโปร่งใสในการ ร้อยละ ๒.๐๐ ๖๕.๐  ๗๐.๐  ๗๕.๐  ๘๐.๐  ๘๕.๐ ๘๙.๐๕๗๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

ปฏิบัติราชการ   ๐  ๐  ๐  ๐  ๐

                 รวม  ๑๐๐.๐๐       ๔.๐๓๘๑

  คะแนนที่ได้       ๔.๐๓๘๑

หมายเหตุ  * หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนี้ ไม่วัดผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการนี้
 ** หมายถึง รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปตามผลการพิจารณาคำาขอ  
  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดนี้
 *** หมายถึง มีการปรับลดค่าคะแนนที่ได้ในภาพรวม กรณีที่ส่วนราชการมีการรายงานผล e-SAR รอบ ๑๒ เดือนล่าช้ากว่ากำาหนด จะ  
  ปรับลดคะแนน ๐.๐๕๐๐ คะแนน

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ภ�ยใต้แผนปฏิบัติร�ชก�ร
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑ : สำารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาโครงการหลวง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบ

ประมาณเป็นเงิน ๕,๑๙๒.๖๘๕๒ ล้านบาท โดยมี

ภารกิจเก่ียวกับการกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินใน

พืน้ทีเ่กษตรกรรม การสำารวจและจำาแนกดิน การอนรุกัษดิ์นและ

น้ำา และการปรับปรุงบำารุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ในทศิทางการใช้ประโยชนท์ีด่นิอย่างย่ังยืนบนพืน้ฐานการมสีว่น

ร่วม โดยมีผลดำาเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำาในพื้นท่ี

ได้ ๒,๑๔๘,๘๑๖ ไร่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำาริ

ได้รับการพัฒนา ๕,๐๔๓ ราย รายละเอียดผลการดำาเนินงานที่

สำาคัญ ดังนี้
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 ๑. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตามข้อมูลสถานการณ์ในปี ๒๕๕๐/๕๑ พบว่าพื้นที่

ปลูกฝิ่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอีก โดยมีการปลูกฝิ่นซ้ำาซากใน

พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 

ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และ

กำาแพงเพชร ในจำานวนนีเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูฝิน่หนาแนน่

มากกว่า ๕๐ ไร่ จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ นอกจากนี้

เกษตรกรท่ีอยู่ในพืน้ท่ีปลกูฝิน่เปน็เกษตรกรทีม่ฐีานะยากจน

และอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดาร หากปล่อยทิ้งไว้โดย

ไมไ่ดร้บัการแก้ไขอาจทำาให้สถานการณก์ารปลกูฝิน่กลบัคืน

มาจนยากต่อการแก้ไข ประกอบกับนโยบายการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายท่ีสำาคัญและเรง่ดว่น

ประการหนึง่ของรฐับาล ซ่ึงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของประเทศอย่างหนึง่ คอืการมุง่ลดหรอืขจดัพืน้ทีก่ารปลกู

ฝิ่นให้หมดไป กรมฯ จึงได้ดำาเนินการโดยการจัดทำาระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำาเกษตรที่สูง โครงการขยายผลโครงการ

หลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ไขปัญหา

การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ดำาเนินการได้ ๑๐,๙๐๗ ไร่ 

ภาพที ่๒ : จดัทำาระบบอนรัุกษดิ์นและน้ำาโครงการขยายผล

โครงการหลวง (คันคูรับน้ำาขอบเขตเขา และคันคูเบนน้ำา)

ภาพที่ ๓ : โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อปลูกไม้ผล (กาแฟ) 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๒. การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดำาเนนิการโดยการนำารอ่งการผลติพชืตามเขตการใช้

ทีดิ่นพชืเศรษฐกิจ เพือ่พฒันาขีดความ สามารถการแข่งขัน

ในประชาคมอาเซียน เพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตัวแทนจากเขตการใช้ที่ดินพืช

เศรษฐกิจที่มีระดับเหมาะสมสูง/ปานกลาง ในพื้นท่ีปลูก

พืชเศรษฐกิจ ๖ ชนิด ๑๐๗ แห่งๆ ละ ๒๐ ไร่ ได้แก่ ข้าว 

ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำามัน 

ไดด้ำาเนนิการจดัอบรมบุคลากรตามโครงการพฒันาบคุลากร

เพื่อเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ๑,๐๔๑ ราย 

ดำาเนนิการปรับฐานข้อมลูดนิเข้าสูร่ะบบ World reference 

base for soil resources (WRB) และดำาเนินโครงการ

นำาร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ได้ ๑๑๐ แปลง ๒,๒๐๐ ไร่ 
ภาพที่ ๔ : การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำาร่อง

การผลิตพืชตามเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ภาพที่ ๕ : การฝึกอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนและผล

ตอบแทนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์โครงการนำาร่องการ

ผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภาพที่ ๖ : ดำาเนินการสำารวจ ตรวจวิเคราะห์ในพื้นที่

ดำาเนินงานโครงการนำาร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ท่ีดิน

พืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันใน

ประชาคมอาเซียน
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 ๓. พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

ดำาเนนิการโดยการปรับปรงุบำารุงดินในจงัหวัดท่ีไดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงเกษตรสเีขียว (Green Agriculture City) 

จำานวน ๖ เมือง คือ ๑) จังหวดัเชยีงใหม่ โดดเดน่ในการผลิตผลไม้ และพืชผักเมืองหนาว ๒) จังหวัดศรีสะเกษ โดดเดน่ใน

เร่ืองการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรชายแดน ๓) จงัหวัดหนองคาย โดดเดน่เรือ่งการผลติข้าว พชืผกั และผลไม ้๔) จงัหวัดจนัทบรุ ี

โดดเด่นเรือ่งการผลติผลไมเ้มอืงร้อน และประมง ๕) จงัหวัดราชบุร ีโดดเดน่เร่ืองปศสุตัว์ และพชืผกั และ ๖) จงัหวัดพทัลงุ 

โดดเด่นเรื่องการเกษตรผสมผสาน (ข้าว ผลไม้ สุกร ยางพารา) ดำาเนินการได้ ๖ จังหวัด โดยการส่งเสริมการทำาน้ำาหมัก

ชีวภาพได้ ๑๘๐,๐๐๐ ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการ

ทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร รณรงค์ไถกลบตอซัง ตรวจวิเคราะห์ดิน และสำารวจการ

ใช้สารเคมีในพื้นที่

ภาพที่ ๗ : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ภาพที่ ๘ : กิจกรรมส่งเสริมการทำาน้ำาหมักชีวภาพ ภาพที่ ๙ : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด

ภาพที่ ๑๐ : กิจกรรมการทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ภาพที่ ๑๑ : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร
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  ๕. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพที่ ๑๒ : การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา ขุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำามัน

ดำาเนินการโดยการปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง จัด

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา ขุดคูยกร่อง เพื่อปลูก

ปาล์มน้ำามัน และปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 

เป็นการสง่เสรมิอาชีพให้เกษตรกรในพืน้ที ่๕ จงัหวัด

ชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการ

ปลกูพชืเศรษฐกิจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดำาเนนิการ

ได้ ๒๒,๗๓๖ ไร่ 

ภาพที่ ๑๓ : การปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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 ๖. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

ดำาเนินการโดยการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะที่ ๒ การจัดการดินและ

ปุ๋ย และโปรแกรมดนิไทย การศกึษาดนิตัวแทนหลกัสำาหรบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การวินจิฉยัคณุภาพและกำาลงั

ผลิตของทรัพยากรดิน สำาหรับพืชเศรษฐกิจ และปฐพีกลศาสตร์ เป็นต้น ดำาเนินการได้ ๕๗,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ 

ภาพที่ ๑๔ : การดำาเนินงาน

ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
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๗. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ภาพที่ ๑๕ : สาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่

โครงการพระราชดำาริ

ดำาเนนิการโดยการสาธติสง่เสรมิการอนรุกัษด์นิและ

น้ำา และปรบัปรุงบำารุงดิน รกัษาคณุภาพดินและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสาน 

การดำาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้

ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร 

นักเรียน และผู้สนใจท่ัวไป เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก

โครงการแล้ว ๕,๐๔๓ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๙๖,๓๒๙ ไร่ 

ภาพที่ ๑๖ : ฟื้นฟูคุณภาพดินและปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่โครงการพระราชดำาริ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๘. ปรับปรุงคุณภาพดิน 

ภาพที่ ๑๗ : ส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในพื้นท่ีดิน

เปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในพื้นที่ดินเปรี้ยว

ดินเค็มภาคใต้ และส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ในพื้นที่

ดินกรด

ดำาเนนิการในพืน้ท่ีท่ีมปัีญหาทางกายภาพ โดยดำาเนนิการ

สง่เสรมิการใช้ปูนมาร์ลในการพฒันาพืน้ท่ีดนิเปรีย้ว สง่เสรมิการ

ใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การ

ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริม

การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้งการพัฒนาหมอดินอาสาและยุว

หมอดิน ดำาเนนิการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่น และ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำาเนินการได้ ๑๘๙,๖๘๕ ไร่ 

ภาพที่ ๑๘ : การพัฒนาหมอดินอาสา
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ภาพที่ ๑๙ : การดำาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ ๒๐ : การดำาเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๙. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ภาพที่ ๒๑ : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน

ดำาเนินการโดยการรณรงค์

และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่

ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของ

ดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำาบนพื้นท่ีลุ่ม – ดอน 

เน้นการดำาเนินงานในพื้นที่ เขต

พัฒนาที่ดิน จัดทำาระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำาชุมชนบนพื้นที่สูงและ

เกษตรที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำา

เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน

พื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่

เกษตรทีม่คีวามวิกฤตต่อการสญูเสยี

หนา้ดนิ ดำาเนนิการได้ ๙๐๕,๙๔๐ ไร ่

ภาพที่ ๒๒ : รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา
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  ๑๐. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

ดำาเนนิการโดยการก่อสร้างระบบอนรุกัษด์นิ

และน้ำาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตามโครงการผลิต ข้าว

หอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลา

รอ้งไห้ และการปรบัปรุงบำารงุดินด้วยปุ๋ยพชืสด การ

พัฒนาลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลาโดยการอนุรักษ์ดิน

และน้ำาเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ 

การอนรัุกษดิ์นและน้ำาในพืน้ท่ีนาร้างเพือ่การเกษตร

แบบผสมผสาน ฟืน้ฟพูืน้ท่ีท่ีผา่นการเลีย้งกุ้งกุลาดำา 

ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่ตาวโดยการก่อสร้างระบบ

อนรัุกษด์นิและน้ำา และก่อสร้างระบบโครงสร้างพืน้

ฐาน การพฒันาพืน้ท่ีทุง่สมัฤทธิโ์ดยการปรบัปรงุดนิ

ดว้ยปุ๋ยพชืสดและการจดัทำาระบบอนรัุกษดิ์นและน้ำา 

ดำาเนินการได้ ๑๘,๕๕๐ ไร่

ภาพที่ ๒๓ : การก่อสร้างระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพที่ ๒๔ : การปรับปรุงบำารุงดิน

ด้วยปุ๋ยพืชสดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพที่ ๒๕ : การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ

เลี้ยงกุ้งกุลาดำา

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๑๑. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

ดำาเนินการโดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่ม

เดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งพัฒนาต่อยอดกลุ่ม

เดิมที่เข้มแข็ง โดยมีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกร

ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และ

พัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตระบบ

เกษตรอินทรีย์ รวมท้ังพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้

มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำาเกษตร

อนิทรย์ีตามความต้องการของกลุม่ สง่เสริมการผลติปุ๋ย

อินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช สนับสนุนโครงการ

วิจยันวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอนิทรย์ี ดำาเนนิ

การได้ ๑,๐๑๙,๖๒๙ ไร่ ตลอดจนการพัฒนาและรับรอง

มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ซึ่งมีผู้ยื่น

ขอรับรองฯ แล้ว ๒,๐๓๒ ตัวอย่าง

ภาพที่ ๒๖ : พัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
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  ๑๒. สร้างนิคมการเกษตร

ภาพที่ ๒๗ : การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่นิคมการเกษตร

ดำาเนนิการโดยการจดัทำาระบบอนรุกัษดิ์นและน้ำา และปรบัปรุงบำารุงดนิในพืน้ทีน่คิมการเกษตร เป้าหมาย ๒๐ แห่ง 

ใน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช(๒ แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ 

กำาแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย(๒ แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำานาจเจริญ และแพร่ ดำาเนินการได้ 

ร้อยละ ๑๐๐.๓๘ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๑,๖๓๓ ไร่

ภาพที่ ๒๘ : การปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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  ๑๓. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

ดำาเนินการโดยการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อ

บรรเทาภาวะโลกร้อน ดำาเนินการได้ ๑๕,๐๑๒ ไร่

ภาพที่ ๒๙ : การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา

พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
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  ๑๔. พัฒนาแหล่งน้ำาชุมชน

ภาพที่ ๓๐ : 

การพัฒนาแหล่งน้ำาชุมชน

การดำาเนินโครงการแหล่งน้ำาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำาท่าที่ดี โดยการจัดทำาระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำาท่ีมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์น้ำาและเก็บกักน้ำา โดยการจัดการให้น้ำาฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน

เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พันธุ์พืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย กักเก็บน้ำาไว้

ใช้เพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำาชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจรสามารถป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำา มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำา

ให้สามารถนำาไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่กำาหนดขึ้น โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืช

ได้โดยกำาหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม ดำาเนินการได้ ๑๐ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครนายก บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ เชียงราย พิษณุโลก เลย และชุมพร 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ดำาเนินการโดยการขุดสระน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรมี ส่วนร่วมใน

การสมทบค่าใช้จ่าย ๒,๕๐๐ บาท/บ่อ ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท/บ่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกัก

เก็บน้ำาไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาและความต้องการน้ำาเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี

นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน้ำาไปไม่ถึง ดำาเนินการได้ ๕๔,๗๕๕ บ่อ 

  ๑๕. การก่อสร้างแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ภาพที่ ๓๑ : แหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน
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  ๑๖. พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา 

ดำาเนินการโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำาขนาดเล็ก และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำาระบบส่งน้ำาใน  ไร่นา เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ำาใช้ทางการเกษตร และมนี้ำาใช้ในช่วงฝนทิง้ช่วงเพือ่ลดความเสยีหายของผลผลติ เพิม่ประสทิธภิาพการอนรุกัษน์้ำาและ

รักษาความชุ่มชื้นในดิน ดำาเนินการได้ ๑๓๕ แห่ง 

ภาพที่ ๓๒ : การก่อสร้างแหล่งน้ำาขนาดเล็ก และจัดทำาระบบส่งน้ำาในไร่นา

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ส่วนที่ ๓ร�ยง�นก�รเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กรมพัฒนาที่ดิน
ง�นแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๖๑,๙๕๑,๑๘๓.๓๖

  ลูฏหนี้ระยะสั้น ๒๖,๑๒๕,๐๐๑.๑๔

  วัสดุคงเหลือ ๑๑,๓๓๓,๔๖๕.๑๖

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๙๙,๔๐๙,๖๔๙.๖๖

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ลูกหนี้ระยะยาว ๒,๕๓๒,๖๗๙.๓๑

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๖๘๐,๖๓๘,๒๘๖.๙๐

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๒,๔๓๒,๐๔๖.๒๒

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๖๙๕,๖๐๓,๐๑๒.๔๓

 รวมสินทรัพย์ ๗๙๕,๐๑๒๖๖๒.๐๙
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หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้ระยะสั้น ๖๙,๙๓๕,๗๙๘.๗๗

 เงินรับฝากระยะสั้น ๓๘,๕๓๖๘๐๖.๙๑

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๓,๖๐๐.๐๐

 หนี้สินหมุนเวียน ๑๐๘,๔๗๖,๒๐๕,.๖๘ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการหนุนระยะยาว ๖,๕๕๔.๑๑๘.๕๓

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๒๐,๖๐๐.๐๐

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๑,๘๙๔,๗๑๘.๒๑

 รวมหนี้สิน ๑๒๐,๓๗๐,๙๒๔.๒๑

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๖๗๔,๖๔๑,๗๓๗.๘๘

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ทุน ๗๔๘,๕๐๑,๑๐๓.๙๖

 รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (๗๓,๘๕๙,๓๖๖.๐๘)

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๖๗๔,๖๔๑,๗๓๗.๘๘

  หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ร�ยได้

 รายได้จากงบประมาณ ๖,๐๗๑,๒๐๒,๖๒๘.๗๙

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑,๘๕๒,๔๙๖.๑๗

 รายได้อื่น ๙๓๖,๑๒๗,๘๖๙.๑๒

   รวมรายได้ ๗,๐๐๙,๑๘๒,๙๙๔.๐๘

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๒๕๒,๗๙๙,๘๓๑.๙๓

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ ๔๕๕,๗๖๔,๘๑๒.๘๕

 ค่าตอบแทน ๔๑๘,๒๒๘.๙๖

 ค่าใช้สอย ๒,๔๐๕,๗๔๔,๘๕๕.๙๖

 ค่าวัสดุ ๙๐๗,๐๖๓,๔๐๒.๖๐

 ค่าสาธารณูปโภค ๕๕,๙๑๓,๒๑๒.๙๖

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๑๐๘,๔๓๓,๙๓๐.๑๘

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ๗๖๕,๑๓๖.๙๖

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๑,๘๑๖.๓๒๗,๔๐๓.๖๑

   รวมค่าใช้จ่าย ๗,๐๐๓,๒๓๐,๘๑๕.๐๕

   รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน ๕,๙๕๒,๑๗๙.๐๓

 ต้นทุนทางการเงิน

   รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๕,๙๕๒,๑๗๙.๐๓

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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ส่วนที่ ๔ผลงานสำาคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน

๑๑-๐๘-๕๖ กฐินพระราชทาน
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๐๔-๑๒-๕๖ : เปิดประชุมวิชาการ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๐๔-๑๒-๕๖ พิธีเปิดวันดินโลก
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๑๑-๑๒-๕๖ รางวัลดัชนีโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปปช.)

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๑๓-๑๒-๕๖ 
พิธีมอบร�งวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖
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๐๗-๐๑-๕๗ พิธีทำาบุญปีใหม่ ๒๕๕๗

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๐๗-๐๓-๕๗  การขับเคลื่อนค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
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๒๑-๐๓-๕๗ 
ประชุมดินโลก 

ROME

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๑๐-๐๔-๕๗ 

มหาสงกรานต์ ๒๕๕๗
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๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ งานพระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำา

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๒๒-๐๕-๕๗ 
วันสถ�ปน� 

กรมพัฒนาที่ดิน 
ครบรอบ ๕๑ ปี

60

รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
ANNUAL REPORT 2557



๐๙-๐๖-๕๗ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประโยชน์สู่
ปวงประชา ณ ศูนย์รักษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๒๑-๐๗-๕๗ 

อบรม Workshop 

Bio-GMS
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๑๙-๐๘-๕๗ รางวัล คุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๗

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๒๔-๒๗-๐๘-๕๗
ก�รประชุมวิช�ก�ร 

ปี 2557
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๑๖-๐๙-๕๗ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แผนที่
และข้อมูลแผนที่ ระหว่าง สกย. กับ พด.

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำาคัญและเอาพระราช

หฤทยัใสใ่นความเปน็อยู่ของพสกนกิรและความมัน่คงของประเทศ 

ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปการ ด้วยพระปรีชา

สามารถ โดยเฉพาะการพฒันาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

พระองค์ทรงสง่เสรมิและสนบัสนนุให้ดำาเนนิโครงการพฒันาและ

อนุรักษ์ทรัพยากร โดยโครงการพระราชดำาริต้ังอยู่ในทุกภูมิภาค

ทั่วประเทศ ทุกโครงการเกิดจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ 

ติดตามการดำาเนินงานโครงการต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ ยังผลให้

ทุกโครงการประสบผลสำาเร็จ

ง�นวันดินโลก 
๕ ธันวาคม 

และง�น
พระอัจฉริยภ�พ
ด้านดินและน้ำา
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โครงการพระราชดำาริที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ 

มีมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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 ภาพความเสื่อมโทรมของดิน
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กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ด้วยประจักษ์ในพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรดิน คณะกรรมการสหภาพฯ จึงมีมติให้วันท่ี  

๕ ธันวาคม ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ 

เปน็วันดินโลก เพือ่ความเป็นสริิมงคลและสดดุพีระเกียรติคุณ

ของพระองค์ ดังน้ัน ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ คณะ 

ผู้บริหารสภาพฯ ได้เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล  

“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian  

Soil Scientist)” กราบบังคมทูลให้ดำารงตำาแหน่ง A life 

membership และกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต  

ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดงาน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรมพัฒนาที่ดิน มีชื่องานว่า “ด้วยพระบารมี 

ปฐพีพัฒนา ๕ ธันวา วันดินโลก” พิธีเปิดงานมีขึ้นในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายยุคล ลิ้ม

แหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ 

๑. ในหลวงกับการพัฒนาที่ดิน 

 นิทรรศการดินเพื่อการดำารงชีวิต

 นิทรรศการดินต้องรู้ แสดงความสำาคัญของดิน 

 นิทรรศการดินมีชีวิต 

 นิทรรศการดินกับวิทยาศาสตร์ 
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นิทรรศการดินสำาหรับคนเมือง 

นิทรรศการปุ๋ยสำาหรับการผลิตพืช 

๒. การประชุมและเสวนาทางวิชาการ 

๓. การออกรา้นแสดงสนิค้าและจำาหนา่ยผลติภณัฑ์

๔. การให้บริการ One stop service และการ 

แจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์

๕. การจุดเทียนชัยถวายพระพร ในช่วงค่ำาของ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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กรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับกรมชลประทานและสำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานพระอัจฉริย

ภาพด้านดินและน้ำา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ 

พรรษา ภายใต้ชื่องาน “ดินอุดม น้ำาสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ รอยัล 

พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งในพิธีเปิดงาน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ได้รับเกีบรติจากนาย

อำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ก�รจัดง�น
พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
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กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

๑. การจัดนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ที่มีความเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกัน ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ หลักการทรงงาน:

 ส่วนที่ ๒ สู่การปฏิบัติ: 

 ส่วนที่ ๓ โครงการตัวอย่าง: 

 ส่วนที่ ๔ โครงการพิเศษ: 

 ส่วนที่ ๕ การน้อมนำาแนวพระราชดำาริสู่เกษตรกรไทย: 

 ส่วนที่ ๖ การถวายราชสดุดี: 

๒. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  

 ๑) “งานโครงการพระราชดำาริ” 

 ๒) “ประสบการณ์การติดตามการทรงงาน”  

 ๓) “พระอัจฉริยภาพด้านดิน” 

 ๔) “พระอัจฉริยภาพด้านน้ำา”

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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๓. การอภปิราย หัวข้อเรือ่ง “การขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริด้านดินและน้ำา” 

๔. การประกวดวาดภาพระดับเยาวชนและประชาชน

ทั่วไป หัวข้อการประกวด คือ “พระอัจฉริยภาพด้านดิน 

และน้ำา” 

๕. การออกรา้นจำาหนา่ยผลติภณัฑ์ สนิคา้และอาหาร

ปลอดภัย

๖.  การฝึกอบรมสาธิต หัวข้อที่ ใช้ในการฝึกอบรม 

“ดินอุดม น้ำาสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาชีพ” 

๗. กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การลงนามถวายพระพร 

การแสดงบนเวที และการแจกของที่ระลึก 
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ร�งวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำาปี ๒๕๕๖

นางสาวสุมิตรา วัฒนา 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง นักสำารวจดินชำานาญการพิเศษ 

กลุ่มมาตรฐานการสำารวจจำาแนกดิน สำานักสำารวจดิน

และวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

อุดมคติในการทำางาน : คิดอย่างผู้นำา ทำาอย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ให้

นางสำาราญ แสนศิลา 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ 

สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ กรมพัฒนาที่ดิน 

อุดมคติในการทำางาน : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น
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ผลสำาเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำางานของกรมพัฒนาที่ดิน
นำาไปสู่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำานวน ๑ รางวัล
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี : ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย  

(สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ ซุปเปอร์ พด.๒)” 

เจ้าของผลงาน : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำานวน ๒ รางวัล

๑. รางวลับูรณาการบรกิารท่ีเป็นเลศิ ระดับดเีด่น ช่ือผลงาน “การพฒันานาข้าวดนิเคม็อย่างมีสว่นรว่ม”

 เจ้าของผลงาน : สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (ขอนแก่น)
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๑. รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี : ชื่อผลงาน “การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์”

เจ้าของผลงาน : สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ (สสผ.)

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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รางวัล Best Poster Award
เรื่อง Utilization of salt tolerant species for rehabilitation 
coastal saline soil at Petchaburi province of Thailand

จากการประชุมวิทยาศาสตรท์างดนิของโลก คร้ังที ่๒๐ (20th World Congress of Soil Science) ระหว่าง

วันที่ ๘-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  นายไพรัช พงษ์วิเชียร นัก

วิชาการเกษตรชำานาญการพเิศษ สำานกัวิจยัและพฒันาการจดัการทีดิ่น ได้รบัรางวัล Best Poster Award ประจำา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง Utilization of salt tolerant species for rehabilitation coastal saline soil 

at Petchaburi province of Thailand
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๒๕๔ ลุ่มน้ำาสาขากับความสำาเร็จ
ในง�นว�งแผนก�รใช้ที่ดิน
เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

วิกฤตด้านเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็น 

อย่างมาก ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีรับผลกระทบดังกล่าว เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่บนพื้นฐานของภาคการเกษตรหรือถ้าจะทำาความเข้าใจให้ง่าย คือ ภาคการเกษตรเป็นแหล่ง 

ที่มาของรายได้หลักของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตนั่นเอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ  

ได้มุ่งเน้น ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค ส่งเสริมเอกชนให้มีบทบาทร่วม

ในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศในช่วงแรกยังไม่คำานึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อม  

จนสง่ผลให้ทรพัยากรต่างๆ เกิดความเสือ่มโทรมลงอย่างมากโดยเฉพาะ ทรัพยากรดนิ น้ำา และป่าไม ้ซ่ึงเปน็ทรพัยากร

ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ด้านการดูแลทรัพยากรดินเป็นหลัก โดยมีกองนโยบายและแผนการ

ใช้ที่ดินมีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

นำาไปสู่ใหม้กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งยัง่ยนื โดยผลงานทีผ่า่นมาประกอบดว้ย การวางแผนการใชท้ีด่นิในระดบัตา่งๆ 

ตลอดจนการกำาหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจหลักที่สำาคัญของประเทศที่รู้จักกันดี ในชื่อของโซนนิ่ง และหนึ่งใน

ความภาคภูมิใจของงานด้านวางแผนการใช้ที่ดิน คือ การวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำาสาขาของประเทศ ซึ่งมีทั้ง

สิ้น ๒๕๔ ลุ่มน้ำาสาขาในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำาหลัก 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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โดยการวางแผนระดบัลุม่น้ำาสาขาเป็นการจดัการพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ เนือ่งจากพืน้ทีลุ่ม่น้ำามกีารแบ่งขอบเขตอย่าง

ชัดเจนมีคุณลักษณะเป็นระบบนิเวศและประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ทำาให้มีความจำาเป็น

ต้องมีการจัดทำาแผนการใช้ท่ีดินและมาตรการการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและ

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการแบ่งระดับความเหมาะสมของที่ดินด้านเกษตรกรรมเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้มีการปลูกพืชที่ 

เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่แต่ละแห่ง และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ร่วมพิจารณาในการจัดทำาแผนการใช้ท่ีดิน ซ่ึงแผนการใช้ที่ดินจัดเป็นเครื่องมือที่สามารถนำาไปใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก วิกฤตราคาน้ำามันและพลังงาน วิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น 
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แผนการใช้ที่ดินแต่ละลุ่มน้ำาสาขาเกิด
จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่สำาคัญ
ได้แก่

ด้านกายภาพ เป็นการศึกษาทรัพยากรต่างๆ เช่น 

ทรัพยากรดนิ ปัจจยัท่ีใช้ศึกษา เช่น การวิเคราะห์สถานภาพ

ของทรัพยากรดิน ได้แก่ สมบัติของดิน สภาพดินมีปัญหา 

การชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรน้ำา เช่น ระบบ

ชลประทานในพื้นท่ี น้ำาบาดาล ลักษณะกายภาพลุ่มน้ำา  

ซึ่งสามารถบ่งบอกลักษณะการไหลของน้ำา ทรัพยากรป่าไม้ 

เช่น ขอบเขตและประเภทป่าไม้ตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ 

เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน

แห่งชาติ หรือบริเวณใด เป็นป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม 

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ลักษณะ 

ภูมิอากาศ สมดุลของน้ำาเพื่อการเกษตร สภาพการใช้ที่ดิน 

ว่าในพื้นที่นั้นๆ มีการใช้ที่ดินด้านใดบ้าง เช่น ถ้าเป็นลุ่มน้ำา

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าว 

อ้อยโรงงาน มันสำาปะหลัง ถ้าเป็นภาคใต้ พืชที่ปลูกส่วน

ใหญ่จะเป็น ปาล์มน้ำามัน ยางพารา หรือภาคกลาง ส่วน

ใหญ่จะเป็น ข้าว และศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับสมบัติ

ของดินในแต่ละพื้นที่หรือไม่ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจาก

การประเมินคุณภาพที่ดินในแต่ละลุ่มน้ำาสาขา

ด้านเศรษฐกิจ ในการทำาการเกษตรในแต่ละพื้นท่ี 

สิง่ทีต่อ้งคำานงึถึง คือ ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ การปลกูพชื 

ชนิดใดๆ ก็ตาม ในพื้นที่หนึ่งต้องดูว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

หรือไม่ ถ้าขาดทุนก็ควรมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมเ 

พือ่ให้เกษตรกรไดร้บัประโยชนท์ีม่ากทีส่ดุ โดยข้อมลูทีศ่กึษา 

เช่น ลักษณะการถือครองที่ดิน ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อ

การเกษตร สภาพการผลิตด้านการเกษตรที่สำาคัญ เป็นต้น

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ด้านสังคม นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว ลักษณะทางสังคม จัดเป็นปัจจัยที่สำาคัญ ในการที่เกษตรกรจะปลูก

พืช หรือเปลี่ยนแปลงพืชที่ปลูก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชตามบรรพบุรุษ หรือเพื่อนบ้าน ถึงแม้ในพื้นท่ีนั้นๆ  

อาจไม่มีความเหมาะสมก็ตาม โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษา เช่น ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกรเก่ียวกับการใช้ท่ีดิน 

ปัญหาด้านการครองชีพของครัวเรือนเกษตรกร เป็นต้น 

นอกจากนี้ต้องพิจารณา นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้แผนการใช้ที่ดินที่จัด

ทำาข้ึนมีผลในทางปฏิบัติและเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นที่นั้นๆ เพื่อนำาไปสู่การทำาการเกษตรบนพื้นฐานของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนการใช้ที่ดินแต่ละลุ่มน้ำาสาขา ประกอบไปด้วย เขตหลักๆ 

ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม เขตชุมชน เขตแหล่งน้ำา และเขตพื้นท่ีอื่นๆ ซ่ึงเป็นเขตท่ีจัดทำาข้ึนเพื่อรองรับพื้นท่ี 

บางแห่งที่มีความเด่นชัดในตัวเองและไม่สามารถรวมกับ ๔ เขตดังกล่าวข้างต้นได้ โดยในแต่ละเขตหลักยังประกอบไป

ด้วยเขตย่อยต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสถานภาพของทรัพยากรแต่ละพื้นที่มากขึ้น ในแต่ละลุ่มน้ำาสาขาไม่จำาเป็นต้องมี 

เขตการใช้ที่ดินครบหรือรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสถานภาพของทรัพยากรในลุ่มน้ำาสาขานั้นๆ 

ปัจจุบัน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินได้จัดทำาแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำาสาขา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

และดำาเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จำานวน ๒๕๔ ลุ่มน้ำาสาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยผล

การดำาเนินงานจะออกมาเป็นรูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและแผนที่ต่างๆ

สำาหรับผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน อาคาร ๘ ช้ัน ช้ัน ๖  

กรมพัฒนาที่ดิน กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๑๑๐๗ หรือ ๐๒-๕๗๙-๗๕๘๙ ในวัน และเวลาราชการ
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นับต้ังแต่มีการปฏิวัติเขียว (Green revolution) 

เป็นต้นมา การเกษตรได้มีการพัฒนาสู่การเกษตร

แผนใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้นการให้ผลผลิตสูง โดยการใช้พันธ์ุพืชใหม่ๆ 

ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ใช้เครื่องจักรกล

ทางการเกษตรที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการจัดการดิน มีระบบ

ชลประทานแผนใหม่ ตลอดจนระบบการจัดการไร่นาที่มุ่งเน้น

การผลติเพือ่การคา้เป็นหลกัในประเทศไทยได้เริม่การปฏวัิติเขียว 

ด้วยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการให้ความสำาคัญกับการใช้ 

ปุ๋ยเคม ีสูก่ารพฒันาแหลง่น้ำา การศึกษาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 

การผลิต และการส่งเสริมเกษตรกรของไทยเข้าสู่การผลิตแผน

ใหม่ซ่ึงเป็นการผลิตเพื่อการค้า แม้มีคำากล่าวถึงผลเสียของการ

ปฏิวัติเขียวที่ทำาให้วิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป มีความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน สูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จนนำาไปสู่ความพยายามฟื้นฟูการเกษตรรูปแบบดั้งเดิม

และเกษตรอินทรีย์ให้หวนกลับคืนมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการ

เกษตรแผนใหม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศแล้ว หากปราศจากการเกษตรแผนใหม่ที่ดำาเนินการอยู่

ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ประเทศขาดสินค้าส่งออก ขาดวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องเท่านั้น ยังส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหาร

ของประเทศด้วย เพราะด้วยจำานวนประชากรของประเทศใน

ปัจจุบันและอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในแต่ละปี ไม่มีสิ่งใด

ยืนยันไดว้า่ การเกษตรรปูแบบดัง้เดิมและเกษตรอนิทรีย์สามารถ

ผลติอาหารไดเ้พยีงพอต่อความต้องการบริโภคของคนในประเทศ 

ไมม่สีิง่ใดยืนยันไดว่้าประเทศไทยไมจ่ำาเป็นตอ้งนำาเข้าธาตุอาหาร

ปุ๋ยร�ยแปลง : เทคโนโลยี
ก�รจัดก�รดิน

และปุ๋ยแห่งอนาคต
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พชืในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้ในรูปแบบปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิตา่งๆ ด้วยดงันัน้ คำาตอบของปัญหาความยากจนของเกษตรกร ปัญหา

สิง่แวดลอ้มทางการเกษตร และปญัหาอืน่ๆ อนัสบืเนือ่งมาจากการเกษตรแผนใหม ่จงึไมใ่ช่การยกเลกิเกษตรแผนใหมแ่ละ

หันกลบัไปใช้วิถีทางของการเกษตรดัง้เดมิ แต่เปน็การแสวงหาหนทางในการใชป้ระโยชนจ์ากเกษตรแผนใหม ่ให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกับสภาพของทรพัยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน เสมอืนมดีาบสองคมเลม่หนึง่ท่ีพรอ้มจะบาดผูใ้ช้ไดเ้สมอ 

แต่หากผู้ใช้รู้วิธีใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม ดาบสองคมกลับเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้

ในปัจจบัุนเกษตรกรไทยขาดความเข้าใจในการเลอืกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างมาก สาเหตุของการขาดความ

เข้าใจมหีลากหลาย ตัง้แต่พืน้ฐานทีตั่วเกษตรกรเอง ระบบการคา้ทางการเกษตร นโยบายรฐับาล ตลอดจนถึงกระบวนการ

สง่เสริมของนกัสง่เสริมการเกษตร และการวิจยัค้นคว้าทางการเกษตร มหีลายแนวทางปฏบัิตขิองเกษตรกรทีแ่สดงถึงความ

เช่ือว่า การใสปั่จจยัการผลติอย่างเต็มท่ีคอืสิง่ทีจ่ะทำาให้ไดผ้ลผลติสงูข้ึน หรอืความเชือ่ทีว่่าหากตอ้งการให้ได้ผลผลติสงูต้อง

ใส่ปัจจัยการผลิตที่มากขึ้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงเสมอไป ในทางกลับกันการใส่ปัจจัยการผลิตบางชนิด

มากเกินไป จะส่งผลลบต่อการผลิตและทำาให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้การใส่ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่ได้

คำานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ควรจะได้รับจากการใส่ปัจจัยนั้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินจริง และเป็นต้นเหตุ 

สำาคัญของความยากจนของเกษตรกร หนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำาคัญและมักมีความเข้าใจผิดของเกษตรกรอยู่เสมอคือ  

การใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงจะพบว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีเกินอัตราอย่างมากในพืชหลายชนิด หรือมีการใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่ไม่

สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของพืช ตลอดจนมีการใช้อย่างผิดวิธีจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียธาตุอาหาร

มากกว่าท่ีควรจะเป็น ความเป็นประโยชนแ์ละประสทิธิภาพของปุ๋ยไมถู่กนำาไปใชอ้ย่างเตม็ที ่ซ่ึงนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการให้ 

ความสำาคัญ และการจัดทำาสารสนเทศที่สามารถสื่อถึงเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกสูตร ถูกอัตรา 

ถูกเวลา และถูกวิธี ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ปุ๋ยรายแปลง”
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย
เมื่อการเกษตรแผนใหม่มีการนำาปุ๋ยเคมีมาใช้ในการ

เพิ่มผลผลิต สิ่งท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ปุ๋ยเคมีคือ เทคโนโลยีของการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ หลายๆ 

เทคโนโลยียังคงมกีารใช้อยู่ในปัจจบัุน ขณะท่ีอกีหลายเทคโนโลยี

ได้เสื่อมความนิยมไป บางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงพร้อมๆ 

กันต้นทุนที่สูงข้ึน เช่น การใช้ปุ๋ยละลายช้า บางเทคโนโลยี

ก็เหมาะสมในสภาพภูมิอากาศจำาเพาะ เช่น การให้ปุ๋ยเหลว 

เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ซับซ้อนนัก 

โดยมกัมุง่เนน้การกำาหนดสตูรและอตัราปุย๋ทีเ่หมาะสมเป็นหลกั 

มากกวา่การใชผ้ลิตภณัฑป์ุย๋ในรปูแบบพิเศษ ซึง่เทคโนโลยกีาร

ใช้ปุ๋ยในประเทศไทยโดยทั่วไปสามารถแจกแจงตามลำาดับของ

วิวัฒนาการได้ ดังนี้

๑. การใชปุ้ย๋เคม ีตามความตอ้งการธาตุ

อาหารของพืช
ในช่วงแรกๆ ของการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีใน

ประเทศไทย เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีความซับซ้อนนัก 

เพียงกำาหนดสูตรและอัตราให้เหมาะสมกับความต้องการของ

พืชเป็นหลัก การชดเชยการสูญเสียปุ๋ยก็ทำาโดยการประเมิน

ครา่วๆ ไมไ่ดม้คีวามจำาเพาะกับดนิและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป

การคำานึงหรือการให้ความสำาคัญกับประเภทของดินมีจำากัด 

คือ มีเฉพาะในการให้ปุ๋ยข้าว ที่มีการแยกระหว่างข้าวในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีแนะนำาให้มีการใช้โพแทสเซียม 

ร่วมด้วย เช่น สูตร ๑๖-๑๖-๘ กับข้าวในพื้นที่ภาคอื่นๆ ที่มี

การประเมินว่ามีโพแทสเซียมเพียงพอแล้วจึงแนะนำาเป็นสูตร  

๑๖-๒๐-๐ เป็นตน้ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในยุคนีจ้งึกำาหนดสตูรปุ๋ย

ไมห่ลากหลาย ทำาให้สตูรปุ๋ยท่ีใช้มอียู่ไมม่ากนกั เช่น ๑๕-๑๕-๑๕, 

๑๖-๒๐-๐, ๑๖-๑๖-๘ ทั้งนี้ไม่นับรวมแม่ปุ๋ยทั้งหลาย เช่น ยูเรีย 

(๔๖-๐-๐), ๒๑-๐-๐, ๑๘-๔๖-๐ หรือ ๐-๐-๖๐ อัตราคำาแนะนำา

การใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามชนิดของพืชหรือตาม

ความต้องการของพืช นั่นคือ พืชชนิดเดียวกัน (ยกเว้นข้าว) 

จะแนะนำาให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันปริมาณเท่ากัน ไม่ว่าจะปลูก

ในดนิชนดิใดหรอืภายใต้สภาพแวดลอ้มใด แมก้ระท่ังพนัธุพ์ชืที่

แตกต่างกัน ก็ยังคงให้คำาแนะนำาในการใส่ปุ๋ยในอัตราเท่าๆ กัน

ในช่วงท้ายๆ ของยุคเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามความ

ตอ้งการธาตุอาหารของพชื เริม่มกีารคำานงึถึงพนัธุพ์ชื ประเภท

ของดินมากข้ึน ภายหลังจากที่มีการศึกษาวิจัยเร่ืองการตอบ
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สนองต่อปุ๋ยของพืชในดินชนิดต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขที่มีพันธุ์พืชจำานวนมาก มีประเภทของดินที่มี

สมบัติที่แตกต่างกันจำานวนมาก และมีสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่หลากหลาย ประกอบกับภาวะความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม ทำาให้แรงงานภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้การศึกษาวิจัยเพื่อกำาหนดสูตรและอัตราปุ๋ย

ให้เหมาะสมกับพันธุ์พืชและชนิดของดินเป็นไปอย่างช้าๆ และมักไม่ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามความต้องการธาตุอาหารของพืชนี้ ยังคงมีการใช้อยู่อย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทย เนื่องจากความคุ้นชินของเกษตรกร ประกอบกับการไม่มีทางเลือกอื่นๆ ของเทคโนโลยีมากนักให้ใช้ และ

เป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในประเทศ ในแง่ของการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย นักส่งเสริม

การเกษตรโดยมากโดยเฉพาะในภาครัฐ ไม่ได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในลักษณะนี้แล้ว แต่หันไปส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินมากขึ้น ยกเว้นในพืชบางชนิดที่ยังขาดการศึกษาเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างจริงจัง
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๒.การใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน
ภายหลังที่มีวิทยาการสูงขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย

มากข้ึน ทำาให้พบว่าระดับการตอบสนองต่อปุ๋ยของพืชมี

ความแตกต่างกันในดินที่มีค่าวิเคราะห์แตกต่างกัน ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของการกำาหนดสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ

ทำาให้ความสำาคัญของการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ก่อน

การปลูกพืชมีมากข้ึน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ดินต้องใช้เวลามาก แหล่งให้บริการมีปริมาณไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของเกษตรกร เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินจึงไม่สามารถนำามาใช้ได้ในทางปฏิบัติ แม้จะมี

การกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้หลายสิบปี

ตอ่มาได้มกีารพฒันาการวิเคราะห์ตวัอย่างดนิ โดยใช้

น้ำายาสกัดตัวใหม่ๆ ทำาให้เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์

ดินมากข้ึน กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ดิน

เคลื่อนที่ขึ้น เพื่อขยายการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน แต่ก็

ยังมีข้อจำากัดในเรื่องการวิเคราะห์ไนโตรเจน ทำาให้การให้

คำาแนะนำาการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินยังขาดความ

สมบูรณ์ แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 

ตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีความเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ  

ภายหลงัเมือ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดผ้ลติชุดตรวจสอบ

ดินอย่างง่าย (KU soil test kit) ขึ้นมา พร้อมกับการวิจัย

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นท่ีร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 

และกรมวิชาการเกษตรในปี พ.ศ.๒๕๔๐การใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินจึงสามารถใช้ในการส่งเสริมได้อย่างเป็นจริง 

โดยได้เร่ิมต้นส่งเสริมในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ก่อน ตามด้วยการส่งเสริมในการเพาะปลูกข้าว เมื่อได้มี

การวิจัยยืนยันผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในข้าวแล้ว 

อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

โดยการอาศัยชุดตรวจสอบดนิอย่างง่าย ไมส่ามารถถ่ายทอด

ส่งเสริมได้ในทุกชนิดพืช เนื่องจากข้อมูลการวิจัยการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดนิของกรมวิชาการเกษตร ไมส่อดคลอ้งกับ 

การวิเคราะห์ดินตามชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย โดยกรม

วิชาการเกษตรให้คำาแนะนำาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ดว้ยการประเมนิผลการวิเคราะห์ดินตามชนดิพชื ขณะทีก่าร

ประเมินผลการวิเคราะห์ดินของชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย 

ประเมินผลตามปริมาณธาตุอาหารที่วิเคราะห์ได้ในดิน  

ยกตวัอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ดนิไดป้รมิาณฟอสฟอรสั ๒๐ 

มก./กก. กรมวิชาการเกษตรกำาหนดให้เป็นปรมิาณฟอสฟอรสั 

สูงเมื่อใช้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่กำาหนดเป็นปริมาณ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗

93



ฟอสฟอรัสปานกลางเมื่อใช้ปลูกมันสำาปะหลัง แต่ในการประเมินผลการวิเคราะห์ดินของชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายจะได้

ระดับธาตุอาหารเพียงระดับเดียว เมื่อเป็นตัวอย่างดินเดียวกันไม่ได้แยกตามชนิดของพืช เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่นับปัญหาของ

การแปลผลการวิเคราะห์ดิน อันเนื่องจากใช้น้ำายาสกัดคนละชนิด

ในปัจจบัุน ได้มคีวามพยายามหาความสมัพนัธร์ะหว่างการวิเคราะห์ดินด้วยน้ำายาสกัดคนละชนดิ และความพยายาม

เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์ดนิจากชุดตรวจสอบดนิอย่างง่าย ให้สอดคลอ้งกับคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดนิทีม่ ี

อยู่เดมิ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสในการสง่เสรมิการใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้มกีารขยายผลอย่างกวา้งขวางข้ึน ในหลากชนดิ 

ของพืชมากขึ้น พร้อมๆ กับการส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อให้ได้สูตร ได้อัตราตรงกับที่พืชต้องการและตรงตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสมบัติดินด้านอื่นๆ ยังไม่ได้ถูกนำามาใช้ในการพิจารณามากนัก โดยเฉพาะสมบัติดิน

อนัมผีลต่อการอำานวยความเป็นประโยชนข์องปุย๋และโอกาสการลดการสญูเสยีธาตอุาหารจากดิน ทำาให้การประเมนิความ

สูญเสียธาตุอาหารจากดินยังคงกำาหนดเป็นค่ากลาง ไม่ได้มีความจำาเพาะต่อชนิดดินและสภาพแวดล้อมเช่นเดิม โดยสรุป

แล้วการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จึงเป็นหลักการจัดการปุ๋ยที่ยึดหลักของการใช้ปุ๋ยตามความต้องการธาตุอาหารของพืช  

ร่วมกับการตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารเดิมที่มีอยู่ในดิน แล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด ทำาให้สูตรและอัตราปุ๋ยมีความ

หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตามผลวิเคราะห์ดินและชนิดพืชหรือกล่าวได้ว่าในดินต่างชนิดกัน หากผลวิเคราะห์ดิน

เหมือนกัน และพืชชนิดเดียวกัน จะแนะนำาให้ใส่ปุ๋ยเท่ากัน
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๓. การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่
ในการวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพืชท่ี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาท่ีดิน และ 

กรมวิชาการเกษตรนั้น ได้มีการพัฒนาคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่ขึ้นมา กล่าวคือ นอกเหนือจากการใช้การ

วิเคราะห์ดินบ่งบอกถึงปริมาณธาตุอาหาร หรือปริมาณปุ๋ยที่ต้องใส่ให้กับพืชแล้ว ยังคำานึงถึงประเภทของดินหรือสมบัติ

ของดินในการอำานวยความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยด้วย ทำาให้สามารถประเมินการสูญเสียธาตุอาหารในดินชนิดต่างๆ ได้

สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้แบบจำาลองการปลูกพืช (Crop modeling) ในการประเมิน

ความต้องการธาตอุาหารของพชืภายใต้สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทำาให้การศกึษาการจดัการธาตอุาหารเฉพาะพืน้ทีป่ระกอบด้วย  

การวิเคราะห์ดิน การกำาหนดชนิดและพันธุ์พืช การประเมินตามสมบัติของดิน และการใช้สภาพภูมิอากาศร่วมกัน ในการ

จดัทำาคำาแนะนำาการจดัการธาตุอาหารหรือการจดัการปุ๋ยเฉพาะพืน้ที ่นอกจากนียั้งมกีารทำาแปลงทดลอง เพือ่ทดสอบความ

แม่นยำาของแบบจำาลองการปลูกพืชด้วย
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การจดัการปุย๋เฉพาะพืน้ที ่มกีารให้ความสำาคัญต่อการ

ใช้ปุ๋ยตามชนิดดินมากข้ึน ประกอบกับมีการสำารวจจำาแนก

ดินครบถ้วนทั้งประเทศแล้วส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางพัฒนา

เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ทันสมัยข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุก

ชนิดพืช เนื่องจากแบบจำาลองการปลูกพืชสำาหรับพืชหลาย

ชนดิยังคงอยู่ระหว่างการพฒันา ความแตกตา่งของพนัธุพ์ชืมี

ผลทำาให้ผลจากแบบจำาลองแตกตา่งกันได้ หากย้อนไปใช้วธีิทำา

แปลงทดลองในทุกชนิดดิน ทุกชนิดพืช ก็สิ้นเปลืองเวลาและ

งบประมาณจำานวนมาก ทำาให้ปัจจบัุนคำาแนะนำาการจดัการปุ๋ย

เฉพาะพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะพืชหลัก ๒ ชนิด คือ ข้าวโพด 

และข้าว แม้มีการกล่าวถึงการใช้ปุ๋ยเฉพาะพื้นท่ีในอ้อยบ้าง 

แต่ยังเป็นส่วนน้อยไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ การใช้

ปุ๋ยแบบเฉพาะพื้นที่นี้ ในปัจจุบันรู้จักกันในนาม “ปุ๋ยสั่งตัด”

โดยสรุปแล้ว การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ จะยึดหลัก

ของการใช้ปุ๋ยตามความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับ

การตรวจวัดปรมิาณธาตอุาหารเดิมท่ีมอียู่ในดินแลว้ และตอ้ง

คำานึงถึงโอกาสในการสูญเสียปุ๋ยหลังจากใส่ลงในดินแล้วด้วย

ทำาให้สูตรและอัตราปุ๋ยจึงมีความหลากหลายมากกว่าการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเปลี่ยนแปลงไปตามผลวิเคราะห์

ดิน ชนิดพืช ชนิดดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แม้ผลวิเคราะห์

ดินเหมือนกัน พืชชนิดเดียวกัน การใส่ปุ๋ยในดินที่แตกต่างกัน

อาจจะไม่เท่ากันหรือเท่ากันก็ได้

๔. การจัดการปุ๋ยแม่นยำาสูง
การเกษตรกรรมแม่นยำาสูง (Precision farming) 

คือ เทคโนโลยีทางการเกษตรแห่งอนาคตท่ีเริ่มต้นข้ึนแล้ว

ในปัจจุบัน การใช้เคร่ืองมือตรวจวัดชนิดต่างๆ การกำาหนด

ปัจจยัทางการเกษตรอย่างแมน่ยำา โดยให้สอดคลอ้งกับผลการ 

ตรวจวัดที่ได้ ปัจจุบันการทำาการเกษตรกรรมแม่นยำาสูงถูกใช้

ในพชืท่ีให้ผลตอบแทนสงูๆ เช่น การปลกูองุ่น เปน็ต้น หากลด 

ระดับความเข้มข้นของการเกษตรกรรมแม่นยำาสูง ให้อยู่

ในระดับที่เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้  

ก็สามารถทำาได้โดยการนำาหลักการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นท่ี 

มาใช้ร่วมกันการพฒันาเครือ่งตรวจวัดอย่างง่ายๆ หรือรว่มกับ

เทคโนโลยีด้านเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องตรวจวัด

ภมูอิากาศ เพือ่ใช้กำาหนดการให้น้ำาแก่พชื เป็นตน้ ประกอบกับ 

การบันทกึประวติัย้อนหลงัของการทำาการเกษตรในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

และประเมินผลตกค้างที่น่าจะเกิดขึ้นของธาตุอาหาร ภายใต้

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี โดยสรุปแล้ว 
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การจัดการปุ๋ยแม่นยำาสูง จะยึดหลักการของการจัดการปุ๋ย

เฉพาะพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลเป็นเฉพาะแปลง ซ่ึงอาจเป็น

ข้อมูลจากการบันทึก หรือการตรวจวัดใหม่ในแปลงก็ได้ และ

ควรจะใช้ข้อมูลประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนการ

ลงทุนด้วย 

โปรแกรม “ปุ๋ยรายแปลง”
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงเป็นการนำาข้อมลูการจดัการธาตุ

อาหารเฉพาะพื้นท่ี การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การ

จัดการดิน และการจัดการทางการเกษตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลร่วมกัน เพื่อจัดทำา

เป็นระบบสารสนเทศคำาแนะนำาการจัดการดิน น้ำา ปุ๋ย แบบ

รายแปลง หรือกล่าวได้ว่า เป็นโปรแกรมที่ให้สารสนเทศของ

การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการจัดการปุ๋ยเฉพาะ

พื้นที่ ข้ึนกับข้อมูลประกอบว่าสมควรนำาเสนอสารสนเทศ 

คำาแนะนำาใด โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงจงึเป็นเครือ่งมอืในการนำา

ผลการศึกษาทางดา้นเทคโนโลยีการจดัการปุ๋ย สูก่ารใช้งานจริง

ในทางปฏบัิติเป็นระบบสารสนเทศทีช่ว่ยลดความยุ่งยากในการ

เลือกข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย และยังเป็นโปรแกรมที่

ให้สารสนเทศอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดการปุ๋ยด้วยอย่างไร

ก็ตาม โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงไม่ได้ทำาการประมวลผลโดยตรง

จากข้อมลูทีผู่ใ้ช้ปอ้นเข้าไป แตเ่ป็นการสบืคน้เรยีกใช้ข้อมลูท่ีได้

รบัการประมวลผลแลว้โดยนกัวิชาการ ดังนัน้ โปรแกรมปุ๋ยราย

แปลงจงึมปีระโยชนใ์ชง้านไดม้ากนอ้ยเพยีงใดข้ึนกับผลงานวิจยั

ด้านเทคโนโลยกีารจัดการปุย๋ การวิจัยด้านการจัดการดิน และ

การวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ได้รับการพัฒนาทั้ง

ในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบ online และ Application 

บนโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้แล้วท้ัง

ระบบ iOSและ Android และยังคงได้รับการพัฒนาอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสารสนเทศที่ใช้ในการ 

นำาเสนอให้มากข้ึน ในระบบคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะสามารถใช้

งานได้กับพืช ๑๒ ชนิด มีระบบคำานวณราคาปุ๋ย การจัดการ

อินทรียวัตถุ การใช้ปูนเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของ

ดิน เพิ่มเติมจากการจัดการดินและปุ๋ยที่เป็นระบบหลัก ขณะ

ที่ในระบบ online และ Application บนมือถือ สามารถใช้

งานได้กับพืช ๖ ชนิด พร้อมสารสนเทศการจัดการดิน ปุ๋ย 

และระบบการคำานวณการผสมปุ๋ยเคมี เช่นเดียวกับในระบบ

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
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ในปัจจุบันโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงให้คำาแนะนำาบาง

ส่วนเป็นการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ บางส่วนเป็นการจัดการ

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ครอบคลุมพืชท่ีใช้เพาะปลูก

ในประเทศไทยให้มากที่สุด ดังนั้นการปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ยังไม่ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ปุ๋ย โดยเฉพาะกรณี

ในพืชที่ไม่มีคำาแนะนำาการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ ฉะนั้นจึง

ต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลคำาแนะนำาการจัดการดิน น้ำา ปุ๋ย  

โดยการจัดทำาโครงการวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ

ทดสอบความแม่นยำาของคำาแนะนำา ในส่วนของพืชที่มี 

คำาแนะนำาในระดับการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่แล้ว และศึกษา

วิจัยเพิ่มเติมในส่วนของพืชที่ยังคงเป็นการจัดการปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดนิอยู่ เพือ่ให้ไดข้้อมลูสูก่ารเปน็การจดัการปุ๋ยเฉพาะ

พื้นที่ เพื่อให้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงก้าวเข้าสู่การจัดการปุ๋ย

เฉพาะพื้นที่อย่างเต็มตัว และเป็นพื้นฐานไปสู่การจัดการปุ๋ย

แม่นยำาสูงต่อไปในอนาคต

โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง มุง่เนน้เป็นสารสนเทศทางการ

เกษตร ที่ให้ความรู้และคำาแนะนำาต่อเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

ในทุกๆ ดา้นท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการทางการเกษตร โดยเฉพาะ 

เมื่อมีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเคร่ืองมือในการใช้งาน

โปรแกรม ความมุ่งหวังที่จะใช้โทรศัพท์มือถือจับตำาแหน่ง

พิกัดในสนาม และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลเพื่อระบุชนิดดิน  

คำาแนะนำาการจัดการดิน ชนิดพืชที่เหมาะสม ความต้องการ

ธาตุอาหารพืชนั้นๆ ตลอดจนการดูแล บำารุงรักษาพืช และ

ราคาประเมนิในตลาด เพือ่ให้ไดผ้ลตอบแทนสงูสดุและคุม้คา่ 

ที่สุดแก่เกษตรกร ซึ่งภายใต้ความมุ่งหวังนั้น จะทำาให้ทิศทาง

และอนาคตของการเกษตรไทยจะเปลี่ยนรูปโฉมไป และนั่น

คอืสิง่ท่ีทำาให้ ปุย๋รายแปลง เปน็เทคโนโลยีการจดัการดินและ

ปุ๋ยแห่งอนาคต
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กรมพัฒนาที่ดิน
กับการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

ต้นแบบการพัฒนาที่ดิน

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำาหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 

City) เป็นโครงการสำาคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค โดยคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพและ

ความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชบุรี จันทบุรี และพัทลุง 

เป็นจงัหวดัตน้แบบในแตล่ะภาค เพือ่ผลกัดนัให้เป็นเมอืงเกษตร สเีขียว และพฒันาให้เปน็เมอืงท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

โดยได้กำาหนดการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ของกระทรวงเกษตรฯทั้งส่วนกลางและจังหวัด พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน

จงัหวัด เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้เกษตรกร และผูป้ระกอบการในพืน้ทีเ่ข้ารว่ม ซ่ึงสาระสำาคัญของ 

๖ จงัหวัดต้นแบบ ต้องร่วมกันกำาหนดพืน้ทีท่ี่จะพฒันาให้เป็นพืน้ท่ีสเีขียว โดยอาจจะมขีอบเขตระดบัอำาเภอหรอืระดับ

ตำาบล ตามแตศ่กัยภาพทีส่ามารถจะขับเคลือ่นให้เป็นพืน้ทีส่เีขียวอย่างเป็นรปูธรรมเต็มพืน้ที ่และประสานความร่วม

มอืจากทกุภาคสว่นให้มกีระบวนการผลติสนิค้าเกษตรทีด่เีหมาะสม (Good Agriculture Practice) ให้ปลอดภยัจาก

สารเคมตีกคา้งในสนิคา้เกษตรทัง้พืน้ที ่การผลติและแปรรูปอตุสาหกรรมเกษตรในพืน้ทีม่กีารใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
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การผลติสูเ่ศรษฐกิจการเกษตรสเีขียว (Green and cool Agriculture Economy) เช่น การนำาของเหลอืจากกระบวนการ

ผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล หรือ ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero 

Waste) รวมถึงกำากับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (Good Manufacturing Practice) โดยมุ่ง

เนน้การสร้างความรว่มมอืกับจงัหวัดและภาคสว่นต่าง ๆ  ตลอดจนคำานงึถึงความตอ้งการของตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Agriculture Eco-Products) ทั้งนี้หัวใจสำาคัญของการพัฒนา

เมืองเกษตรสีเขียวมี ๓ ประการ คือ ๑. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากมลพิษ มีการจัดการของเสียอย่าง

เป็นระบบ ๒. การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และ ๓. การพัฒนาคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าที่มี

คุณภาพ สามารถทำาการผลิต และอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สำาหรับโครงการเมืองเกษตรสีเขียวนั้นจะเน้นการผลิต

ตั้งแต่ระดับต้นน้ำาให้ได้สินค้าคุณภาพ มีความปลอดภัย ส่วนระดับกลางน้ำาและปลายน้ำา ได้แก่ การแปรรูป การกำาจัดของ

เสียโดยไม่นำาไปเป็นพลังงานทดแทน ดำาเนินการให้เกิดร้าน Q Shop, และ Q restaurant รวมทั้งการพัฒนาเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร ซ่ึงตอ้งอาศยัการ บูรณาการจากภาคสว่นตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และ

หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องรว่มกัน และทีส่ำาคญัคือเกษตรกรต้องมคีวามเข้าใจ ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ท่ีให้การสนบัสนนุและ
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ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่สีเขียว คาดว่าประชาชนใน ๖ จังหวัดต้นแบบ ให้ความ

เห็นชอบและเข้าใจกรอบนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นท่ี  

เพื่อผลักดันให้เกิดเมืองเกษตรสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม

  กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความสำาคัญการดำาเนินงานเชิงพื้นที่โดยเน้นการทำาตัวชี้วัดเบื้องต้น (Green Agriculture 

Primary Index) ในสองมิติ คือ ทั้งทางบวก (Green Agric-City) และทางลบ (Gray Agric-City) ในเชิงพื้นที่เพื่อคอย

ติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณก์ารดำาเนนิการของทกุภาคสว่น โดยพยายามลดความซ้ำาซ้อนและจดัลำาดับความ

สำาคัญงานของทุกหน่วยในกระทรวงเกษตรฯ ที่มีส่วนร่วมใน ๖ พื้นที่ต้นแบบ โดยเน้นประชาชนและผู้มาเยือนที่มีส่วนได้

ส่วนเสียโดยตรงต่อกิจกรรมของกระทรวงเกษตรฯ เป็นศูนย์กลางในการกำาหนดตัวชี้วัดเบื้องต้น ทั้งนี้สิ่งสำาคัญที่ทำาให้การ

พัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลสำาเร็จ ด้วยการสร้างดัชนีข้ันพื้นฐานเป็นตัวช้ีวัดท่ีซ่ึงจะสามารถขับเคลื่อนงานของ 

กระทรวงเกษตรฯให้สอดประสานในทุกองค์กรทั้งภายในและภายนอก คือ ความร่วมมือที่จะตกลงในการก้าวเดินไป 

ในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน โดยการใช้การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือในการเชื่อมตัวทุกในทุกภาคส่วน
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การศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระ

ราชดำาริให้ดำาเนินการในวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ความว่า “...ควรทำาเป็นการศึกษาจุลินทรีย์ ในพื้นท่ี

ดินพรุ ในพื้นท่ีที่ยังไม่ถูกทำาลาย เพื่อหาชนิดของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ...” “...ให้นำ�จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปทดลองในพื้นท่ี

ดินเปร้ียวจัดท่ียังไม่ถูกรบกวน เพื่อเปรียบเทียบผลก�รทดลองกับก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์ศึกษ�ก�ร

พัฒน�พิกุลทองฯ...”

และได้มีพระราชดำาริเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ความว่า “...ก�รศึกษ�จุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง 

พบว่� มีคว�มหล�กหล�ยและเป็นประโยชน์ทั้งในด้�นก�รเกษตรและด้�นก�รแพทย์ เห็นสมควรให้ศึกษ�ชนิดและก�รใช้

ประโยชน์จ�กจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงต่อไป...” 

การศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ
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และพระราชดำาริในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ความว่า “...การศึกษาความหลากหลายโครงสร้างประชากรของ

จุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ควรเพิ่มเติมการศึกษาดินบริเวณรากต้นมะฮังและพื้นที่บริเวณใจกลางพรุด้วย...”

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ทำาการศึกษาจุลินทรีย์ทนกรดในดินพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส จำานวน ๕ 

โครงการ ดังนี้

๑. ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส เป็นการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ 

บริเวณศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จำานวน ๘ จุด ด้วยกัน โดยศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ด้วยวิธีชีวโมเลกุล 

โดยไม่เพาะเลี้ยงเช้ือ พบว่าจุลินทรีย์ในดินบริเวณรากมีความหลากหลายมากกว่าจุลินทรีย์ในดินกลางพรุโต๊ะแดง และ

จุลินทรีย์ในดินมีปริมาณน้อยลงตามระดับความลึกของดิน
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๒. การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาใน ๒ พื้นที่ คือ บริเวณ

เสน้ทางศกึษาธรรมชาติบรเิวณศนูย์วจิยัและศกึษาธรรมชาติป่าพรสุรินิธร และบรเิวณ ใจกลางพรโุตะ๊แดง โดยทำาการแยก

และคัดเลือกจุลินทรีย์ทนกรดย่อยเซลลูโลส ทำาการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ทนกรดย่อยโปรตีน และทำาการแยกและคัด

เลือกจุลินทรีย์ทนกรดย่อยอินทรีย์ฟอสเฟต 

๓. การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาใน ๒ พื้นที่ 

คือ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และบริเวณใจกลางพรุโต๊ะแดง 

โดยศึกษาจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน และจุลินทรีย์กลุ่มผลิตฮอร์โมนพืช

๔. การศึกษาชนิดและลักษณะของยีสต์จากดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ศึกษา

ความหลากหลายของยีสต์ในดินเปรี้ยวจัดใน ๒ พื้นที่ คือ ดินเปรี้ยวจัดบริเวณหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

รวม ๑๔ ตัวอย่าง แยกยีสต์จากทุกตัวอย่าง ได้ยีสต์ ๑๘ ไอโซเลต (isolate) และดินอินทรีย์บริเวณป่าพรุโต๊ะแดง บริเวณ

ศนูย์วิจยัและศกึษาธรรมชาตป่ิาพรสุรินิธร รวม ๑๑ ตัวอย่าง ได้ยีสต์จากทุกตวัอย่าง ๓๖ ไอโซเลต และดินอนิทรย์ีกลางพรุ 

โต๊ะแดง รวม ๑๕ ตัวอย่าง ได้ยีสต์จากทุกตัวอย่าง ๑๐๓ ไอโซเลต ซึ่งเป็นการศึกษาการจำาแนกยีสต์โดยอาศัย Molecular 

taxonomy และแนวทางการนำายีสต์ไปใช้ประโยชน์ 

โคโลนีของยีสต์บนอาหารแข็ง YM ที่ใช้สำาหรับการแยกยีสต์

ตัวอย่างโคโลนีของยีสต์ชนิดต่างๆ บนอาหารแข็ง YM
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๕. การนำาจลุนิทรย์ีทีค่ดัเลอืกได้จาก

พื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่ได้ศึกษาการใช้

ประโยชน์ของยีสต์ที่แยกได้ในห้องปฏิบัติ

การ แต่จากการตรวจเอกสารพบว่า ยีสต์

บางชนิดมีศักยภาพที่จะนำาไปใช้ประโยชน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริ 

เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิ กุลทองฯ  

ความว่า “...ก�รแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จุลินทรีย์ท่ีนำ�ม�วิเคร�ะห์จ�กดินใจกล�งพรุซ่ึงมีประสิทธิภ�พ

ดีให้จดลิขสิทธิ์ และพัฒน�เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ อ�จใช้ช่ือย่อของศูนย์พิกุลทอง (ศพกท.๑)...” “...ก�รแยกและคัด

เลือกจุลินทรีย์ ก�รศึกษ�ว่�จะมีแนวโน้มเจอ species ใหม่ หรือไม่ อย่�งไร และควรศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์ท�งด้�น 

ก�รแพทย์และเภสัชศ�สตร์...” “...ให้ประส�นกับมห�วิทย�ลัยมหิดล คณะเภสัชศ�สตร์ เพื่อห�ท�งใช้ประโยชน์จ�กเชื้อ

แอคติโนมัยซีท (actinomycetes) ซึ่งส�ม�รถสร้�งส�รแอนติไบโอติกได้ (antibiotic) ...” “...ให้เก็บดินบริเวณพื้นที่ป่�  

ทีน่ครน�ยก เพือ่ศกึษ�จลุนิทรย์ีดว้ย...” “...ก�รคน้พบเช้ือชนดิใหมใ่ห้ตัง้ช่ือและจดลขิสทิธิไ์ว้ โดยเฉพ�ะเช้ือทีเ่ปน็ประโยชน์

ท�งด้�นก�รเกษตร...”

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยคณะทำางานการวิจัยจุลินทรีย์ในดินเปร้ียวจัดและในดินพรุจังหวัดนราธิวาส 

ไดด้ำาเนนิการวางแผนการทดลองโดยนำาจลุนิทรย์ีทีแ่ยกได้และมปีระโยชนท์างดา้นการเกษตร ไปศกึษาในกระถางควบคู่กับ

ในสภาพพืน้ทีจ่ริง และได้เร่ิมดำาเนนิการโครงการศึกษาชนดิและลกัษณะของจลุนิทรีย์พวกยีสต์และราทีไ่ดจ้ากตวัอย่างดิน

บริเวณกลางพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะทำางานการวิจัยจุลินทรีย์ในดินเปรี้ยวและในดินพรุจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุม 

คณะทำางานข้ึนเป็นครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยเชิญอาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำาแพงแสน อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุม ณ สำานักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน จากการประชุมในคร้ังนี้ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดและเสนอท่ีจะต่อยอดงานวิจัย 

ในการวิจัยการใช้จุลินทรีย์จากพื้นที่พรุในด้านการแพทย์ ในขณะเดียวกัน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครนิทร ์ไดเ้สนอทีจ่ะตอ่ยอดงานวิจยัในการวิจยัการใช้จลุนิทรีย์จากพืน้ท่ีพรใุนด้านการป้องกันโรคพชื โดยศูนย์ศกึษา

การพัฒนาพิกุลทองฯได้ทำาการส่งเช้ือที่ทำาการคัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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การพัฒนา
ข้าวดินเค็ม

อย่�งมีส่วนร่วม

ดินเค็ม เป็นปัญหาหนึ่งที่สำาคัญของเกษตรกรในภาคอีสาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

พืช ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีปัญหาพื้นที่ดินเค็มเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๗.๘ ล้านไร่ หรือ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูก

ทั่วทั้งภาค ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

ที่เพาะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาดินเค็ม จึงได้เข้าไปดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย” ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 

ประมาณ ๗๖๘,๐๐๐ ไร่ (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันไร่) ซึ่งประสบปัญหาดินเค็มอย่างรุนแรง ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถใช้

ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้นที่ที่เป็นที่นาซ่ึงไม่สามารถปลูกข้าวและให้

ผลผลติได้ตามปกติ นอกจากนี ้น้ำาเคม็ดงักลา่วยังไหลลงสูท่ีลุ่ม่ปะปนกับแหลง่น้ำาตามธรรมชาต ิทำาให้พืน้ทีท่ำานาและแหลง่

น้ำาตามธรรมชาติที่มีน้ำาเค็มไหลผ่าน กลายสภาพเป็นดินเค็มและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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สภาพพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
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ดังนั้น สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จึงได้เร่งเข้าไปดำาเนินการแก้ไขปัญหาตามระดับความรุนแรงของความเค็ม 

ของดิน โดยแบ่งตามระดับความเค็ม ดังนี้

 ๑) พื้นที่ดินเค็มมาก (หรือเค็มจัด) มีวิธีการจัดการทั้งทางระบบวิศวกรรมและระบบพืช คือ ก่อสร้างทางลำาเลียง

ในไร่นา จัดทำาท่อลอดเพื่อระบายน้ำาเค็มจากการล้างดินโดยน้ำาฝน การปลูกกระถินออสเตรเลียและปลูกหญ้าดิ๊กซี่ ซึ่งเป็น

พืชทนเค็ม เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ

การสร้างท่อลอดระบายเกลือ (Open drain) และการสร้างระบบระบายน้ำาใต้ดิน (Sub drain)

การปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิ๊กซี่) หญ้าพันธุ์พื้นเมือง และกระถินออสเตรเลีย Acasia ampliceps

๒) พื้นที่ดินเค็มปานกลาง และพื้นที่ดินเค็มน้อย จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา เช่น การปรับรูปแปลงนาลักษณะ

ที่ ๑ ให้สามารถกักเก็บน้ำาไว้ในแปลงนาได้มากขึ้น เพิ่มขนาดพื้นที่กระทงนา รวมทั้งมีการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำารุง

ดิน การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มบนคันนา และการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน

การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗
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การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ และเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน

การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มบนคันนา
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นายจุมพฏ ตัณมณี  กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สยามฟอเรสทรี จำากัด 

สนับสนุนการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา

๓) พื้นที่ดินที่มีศักยภาพเป็นดินเค็ม จะไม่พบคราบเกลือตามผิวดิน แต่ภายใต้ชั้นดินจะมีหินเกลืออยู่ เมื่อมีฝนตก

น้ำาจากผิวดินจะซึมผ่านชั้นหินเกลือ ทำาให้ได้น้ำาเค็มซึ่งจะไหลผ่านชั้นใต้ดินออกสู่ที่ลุ่มถัดไป ซึ่งพื้นที่นี้จะไม่มีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของพืช

นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์บนพื้นที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ โดย ปลูกถั่วพร้าบน

คันนาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ และปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เช่น การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

อีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สยามฟอเรสทรี จำากัด (SCG) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีเป้าหมาย

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นท่ีดินเค็ม โดยให้การสนับสนุนกล้ายูคาลิปตัสทนเค็ม ซ่ึงเป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วและ

สามารถเจรญิเติบโตในพืน้ท่ีดินเค็ม ในช่วง ๒-๓ ปีแรกของการปลกูไมยู้คาลปิตัสนัน้ ยังไมส่ามารถช่วยลดระดับความเคม็ 

ของดินได้ดีเท่าที่ควรนัก ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่ำา แต่เกษตรกรยังได้ประโยชน์และมีรายได้จากการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม  

เช่น  การขายไม้ยูคาฯ ให้กับ SCG เพื่อนำาไปทำากระดาษ ๓ – ๓ ปีครึ่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ  

๒๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ เป็นต้น 
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หลังจากทำาการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นท่ีดินเค็มจนสามารถให้ผลผลิตข้าว ได้ในระดับหน่ึง แต่ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำามาก

ประมาณ ๓๐ – ๓๒ ถังต่อไร่ และต้นทุนสูงประมาณ ๔,๖๐๐ บาทต่อไร่ (ข้าวนาหว่าน) ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนและความ

เสีย่งต่อการผลติข้าวเพือ่จำาหนา่ย เกษตรกรจงึต้องการยกระดับราคาข้าวท่ีปลกูในพืน้ทีด่นิเคม็ข้ึนเป็นการสรา้งมลูคา่ข้าวใน

พื้นที่ดินเค็ม เพราะข้าวที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ข้าวหอม มีความนุ่มเมื่อผ่านการหุงต้ม ดังนั้น ทางสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

จึงได้ร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำางานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ยกระดับผลผลิต 

สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแกนหลัก 

นางระเบียบ สละ 

เกษตรกรตัวอย่าง 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้าวดินเค็มที่ได้จากการพัฒนา

พื้นที่ดินเค็ม
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เมื่อมีการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม และเกษตรกรได้รับความรู้จากการอบรม สามารถปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็มได้ 

จึงเกิดเป็น “ผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม” ขึ้น ทำาให้เกิดการยกระดับราคาข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน

ในราคายุติธรรม โดยทาง SCG ไดเ้ข้ามาช่วยดำาเนนิการในด้านการทำาการตลาดและการวางจำาหนา่ยสนิคา้ข้าวดินเคม็ใน

ท้องตลาด นอกจากนี้ ยังเกิดการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดินเค็มมากขึ้น อีกทั้งยัง ร่วมคิด 

ร่วมทำา ร่วมรักษาผลประโยชน์ และร่วมแรงในการแก้ไขปัญหาดินเค็มไปในพื้นที่ดินเค็มในจังหวัดอื่นๆ ด้วย 
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รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน 
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

http://www.ldd.go.th

ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรสาร

อธิบดี ๐๒-๕๖๑-๑๙๕๔ ๐๒-๕๖๒-๐๓๑๓ dgldd@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านบริหาร ๐๒-๕๖๑-๔๙๙๐ ๐๒-๕๗๙๑๕๖๐ dda@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านวิชาการ ๐-๕๗๙-๙๕๓๒ ๐-๒๕๖๑-๑๙๕๙ ddgt@ldd.go.th 

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ๐-๕๗๙-๑๙๓๙  ๐-๕๖๑-๓๐๒๙ ddgo@ldd.go.th

งานตรวจสอบภายใน ๐-๕๗๙-๒๕๒๙ ๐-๕๗๙-๒๕๒๙ aud_๑@ldd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐-๒๕๗๙-๗๗๔๐ ๐-๒๕๗๙-๗๗๔๐ adg_๑@ldd.go.th

สำานักงานเลขานุการกรม ๐-๒๕๗๙-๕๑๒๘  ๐-๒๙๔๑-๒๒๗ of_๑@ldd.go.th

กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๒๙๔๑-๒๖๐๘ ๐-๒๙๔๑-๒๑๔๒ psd_๑@ldd.go.th

กองคลัง ๐-๒๕๗๙-๒๕๘๓ ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๗ fid_๑@ldd.go.th

สำานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ๐-๒๙๔๑-๒๑๑๖  ๐-๒๙๔๑-๒๐๗๘  egd_๑@ldd.go.th

กองแผนงาน ๐-๒๕๗๙-๑๐๙๖ ๐-๒๕๗๙-๐๗๕๒ pld_๑@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ ๐-๒๕๗๙-๐๙๐๔ ๐-๒๕๗๙-๐๙๓๔ osm_๑@ldd.go.com

สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๐-๒๙๔๑-๒๑๓๑ ๐-๒๕๗๙-๗๗๖๗ cit_๑@ldd.go.th

สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ๐-๒๕๖๑-๓๕๒๑ ๐-๕๖๑-๓๑๖๗ osd_๑@ldd.go.th

สำานักสำารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ๐-๒๕๗๙-๕๑๒๒ ๐-๙๔๑-๑๙๒๔ oss_๑@ldd.go.th

สำานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ๐-๒๙๔๑-๒๙๒๔ ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๕  ord_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (ปทุมธานี) ๐-๒๕๗๗-๓๓๗๗ ๐-๒๕๗๗-๑๑๔๑ r๐๗_๒@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ (ชลบุรี) ๐๓๘-๓๕๑-๔๐๙-๑๐ ๐๓๘-๓๕๑-๖๑๗ r๐๒_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ (นครราชสีมา) ๐๔๔-๓๗๑-๓๕๔ ๐๔๔๓๗๑-๔๓๒ r๐๓_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ (อุบลราชธานี) ๐๔๕-๓๓๓-๖๖๙ ๐๔๕-๓๕๕-๔๑๖  r๐๔_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (ขอนแก่น) ๐๔๓-๒๔๖-๖๖๗ ๐๔๓-๒๔๓-๙๑๓ r๐๕_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ (เชียงใหม่) ๐๕๓-๑๒๑-๑๖๗ ๐๕๓-๑๒๑-๐๐๐ r๐๖_๒@ldd.go.th

 ๐๕๓-๑๒๑-๑๗๖ 
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สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ (น่าน) ๐๕๔-๗๗๔-๕๐๙ ๐๕๔-๗๗๑-๖๖๔ r๐๗_๑@ldd.go.th

 ๐๕๔-๗๗๑—๕๘๘  r๐๗_๒@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ (พิษณุโลก) ๐๕๕-๓๒๑-๒๕๓ ๐๕๕-๓๒๑-๒๕๕ r๐๘_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ (นครสวรรค์) ๐๕๖-๘๘๑-๒๔๗ ๐๕๖-๘๘๑-๒๔๑ r๐๙_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ (ราชบุรี) ๐๓๒-๓๗๓-๕๑๕-๗ ๐๓๒-๓๗๓-๕๑๕-๖ lddre๑๐@ldd.gmail.com

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ๐๗๗-๓๑๑-๑๑๐ ๐๗๗-๓๑๒-๗๓๒ r๑๑_๑@ldd.go.th

สำานักงานพัฒฯที่ดินเขต ๑๒ (สงขลา) ๐๗๔-๓๓๐-๒๓๗ ๐๗๔-๓๐๒-๒๓๗ r๑๒_๑@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินช้อน ๐๓๘-๕๙๙-๑๐๕-๖ ๐๓๘-๕๙๙-๑๑๗ ckh_@ldd.go.th

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ๐๗๓-๖๓๑-๐๓๓-๘  ๐๗๓-๖๓๑-๐๓๔ cpt_๑@ldd.go.th

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๐๕๓-๐๘๙๐-๑๐๓ ๐๕๓-๑๒๑-๑๗๓ cnr_๑@ldd.go.th

ภาคเหนือ

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ๐๓๒-๕๗๑-๑๓๘ ๐๓๒-๕๒๘-๐๑๕ r๑๐_๐@ldd.go.th

ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ๐๘๐-๖๕๖-๖๕๙๑ ๐๓๒-๕๒๘-๐๑๕ r๑๐_๙@ldd.go.th

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน ๐๓๒-๒๒๖-๗๔๔ ๐๓๒-๒๒๖-๗๔๔ r๑๐_๑๐@ldd.go.th

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ๐-๒๕๗๗-๕๔๓๐ ๐-๒๕๗๗-๓๓๗๕ ptm๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ๐๓๗-๓๙๑-๒๙๘ ๐๓๗-๓๙๑-๖๑๒ nyk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี  ๐๓๖-๗๓๓-๑๒๖ ๐๓๖-๗๓๓-๑๒๗ sri๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  ๐๓๔-๓๕๕-๑๘๙  ๐๓๔-๓๕๕-๑๘๙  npt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ๐๓๕-๔๕๔-๐๘๑  ๐๓๕-๔๕๔๐๘๑  spb๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ๐๓๕-๘๖๒-๐๕๖-๗  ๐๓๕-๘๖๒-๐๕๗  atg๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท  ๐๕๖-๔๖๖-๑๘๔  ๐๕๖-๔๖๖-๑๘๕  cnt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ๐๓๖-๖๕๘-๓๕๕-๖  ๐๓๖-๖๕๘-๓๕๔  Iri๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี  ๐-๒๕๙๕-๐๖๒๖  ๐-๒๕๙๕-๐๖๔๑  ntb๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๔๕-๘๙๓  ๐๓๕-๓๔๕-๘๘๒  aya๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ  ๐-๒๑๗๔-๔๐๐๒-๓  ๐-๒๑๗๔-๔๐๐๔  smp๐๑@ldd.go.th

ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรสาร
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สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  ๐๓๖-๕๒๔-๕๘๐  ๐๓๖-๕๒๔-๕๗๙  sbr๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  ๐-๔๕๓-๒๒๑๖  ๐-๒๔๕๓-๒๒๑๗  bkk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  ๐๓๘-๓๘๙-๑๐๖  ๐๓๘-๐๘๙-๑๐๗  cbi๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว  ๐๓๗-๒๔๑-๑๙๗  ๐๓๗-๒๔๑-๖๖๙  sko๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  ๐๓๘-๕๓๑-๒๐๐  ๐๓๘-๕๓๒-๐๒๙  cco๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง  ๐๓๘-๓๖๓-๖๓๔  ๐๓๘-๓๖๓-๖๓๔  ryg๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี  ๐๓๙-๔๙๑-๐๔๑  ๐๓๘-๓๕๘-๖๒๘  cti๑@ldd.go.th

สถาบันพัฒนาที่ดินตราด  ๐๓๙-๕๓๗-๒๑๘  ๐๓๙-๕๙๙-๓๑๔  trt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  ๐๓๗-๔๕๔-๑๐๖  ๐๓๗-๔๕๔-๑๐๖  pri๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  ๐๔๔-๓๗๑-๖๕๙  ๐๔๔-๓๗๑-๖๕๙  nma๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์  ๐๔๔-๐๒๙-๓๓๔  ๐๔๔-๖๐๕-๐๗๗  brm๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ  ๐๔๔-๑๒๔-๑๑๔  ๐๔๔-๑๒๔-๑๑๔  cpm๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์  ๐๔๔-๕๑๕-๖๙๒  ๐๔๔-๕๑๘-๙๓๕  srn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  ๐๔๕-๒๐๒-๐๙๕-๖  ๐๔๕-๒๔๕-๖๓๓  ubn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม  ๐๔๒-๕๐๓-๕๘๖-๘  ๐๔๒-๕๐๓-๕๘๘  npn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ๐๔๓-๕๓๒-๕๓๒  ๐๔๓-๕๓๒-๕๓๓  ret๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร  ๐๔๕-๗๗๓-๑๒๗-๙  ๐๔๕-๗๗๓-๑๒๗-๘  yst๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ  ๐๔๕-๘๑๔-๖๔๒  ๐๔๕-๘๑๔-๖๔๑  ssk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ๐๔๒-๖๔๓-๗๗๑-๒  ๐๔๒-๖๔๓-๗๗๓  mah๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอำานาจเจริญ  ๐๔๕-๔๕๒-๘๘๕-๗  ๐๔๕-๔๕๒-๘๘๗  anc๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ๐๔๓-๒๔๖-๗๕๙  ๐๔๓-๓๔๓-๒๖๔  kk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ๐๔๒-๒๙๕-๐๖๓  ๐๔๒-๒๐๗-๖๘๔  udn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ๐๔๓-๙๗๑-๓๓๘  ๐๔๓-๙๑๗-๓๓๖  mkm๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๖๐๑-๐๕๔  ๐๔๓-๖๐๑-๐๕๕  ksn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  ๐๔๒-๗๔๗-๑๒๑  ๐๔๒-๗๔๗-๑๒๑  snk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำาภู  ๐๔๒-๓๑๑-๗๒๗  ๐๔๒-๓๑๑-๖๗๔  nbl@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ๐๔๒-๐๑๒-๕๓๕  ๐๔๒-๐๑๒-๕๓๕  nkl๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ๐๔๒-๐๒๓-๓๐๖  ๐๔๒-๐๒๓-๓๐๗  bk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่  ๐๕๓-๑๒๑-๑๗๑  ๐๕๓-๑๒๑-๑๖๙  cmi๐๑@ldd.go.th

ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรสาร
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สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน  ๐๕๓-๖๑๑-๘๕๓  ๐๕๓-๖๑๓-๐๑๔  msn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาพูน  ๐๕๓-๙๗๖-๖๕๑  ๐๕๓-๙๗๖-๖๕๑  ipn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาปาง  ๐๕๔-๒๖๙-๕๖๙  ๐๕๔-๒๖๙-๕๗๐  lpg๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน  ๐๕๔-๗๕๒-๒๑๕  ๐๕๔-๗๕๒-๔๖๙  nan๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ๐๕๓-๗๐๖-๑๖๕  ๐๕๓-๗๐๖๑๖๕ ต่อ ๑๐๖  cri๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  ๐๕๔-๕๙๗-๕๐๙  ๐๕๔-๕๙๗-๕๐๙  pre๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  ๐๕๔-๔๑๑-๐๙๑  ๐๕๔-๔๑๑- ๐๙๑  pyo๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  ๐๕๔-๘๖๕-๑๓๔-๕  ๐๘๖-๔๔๙-๒๖๓๔  plk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  ๐๕๕-๔๒๘-๒๙๕  ๐๕๕-๔๒๘-๒๙๖  utt๐๑@ldd.go.th

 ๐๕๕-๔๒๘-๐๓๖

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  ๐๕๖-๗๓๖-๐๙๒-๔  ๐๕๖-๗๓๖-๐๙๖  pbn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย  ๐๘๖-๔๕๑-๓๗๘๓  ๐๘๖-๔๕๑-๓๗๘๓  lei๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  ๐๕๖-๙๙๐-๐๓๔  ๐๕๖-๙๙๐-๐๔๘  pct๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  ๐๕๖-๒๔๗-๒๑๓  ๐๕๖-๒๔๗-๒๑๒  nsn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตาก  ๐๕๕-๕๑๒-๒๙๙  ๐๕๕-๕๑๒-๘๘๘  tak๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกำาแพงเพชร  ๐๕๕-๗๐๕-๗๓๔  ๐๕๕-๗๐๕-๗๓๔  kpt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี  ๐๕๖-๙๘๒-๖๒๔  ๐๕๖-๙๘๒-๖๒๔  uti๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย  ๐๕๕-๖๑๔-๐๔๕-๖  ๐๕๕-๖๑๔-๐๔๗  sti๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  ๐๓๒-๓๗๓-๗๑๗-๘  ๐๓๒-๓๗๓-๗๑๘  rbr๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  ๐๓๔-๕๖๔-๒๗๗  ๐๓๔-๕๖๔-๒๗๗  kri๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี  ๐๓๒-๔๔๘-๓๗๗  ๐๓๒-๔๔๘๓๗๖  pbi๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ๐๓๔-๘๓๙-๒๖๕  ๐๓๔-๘๓๙-๙๑๓  skn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  ๐๓๔-๗๑๓-๘๘๒  ๐๓๔-๗๑๓-๘๘๓  skm๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  ๐๓๒-๖๐๒-๕๘๐  ๐๓๒-๖๐๒-๕๘๐  pk๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี  ๐๗๗-๒๗๔-๑๑๙  ๐๗๗-๒๗๔-๑๒๐  sni๐๑@ldd.go.th

 ๐๗๗-๒๘๘-๖๔๐

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง  ๐๗๗-๘๔๐-๑๘๙-๙๐  ๐๗๗-๘๔๐-๑๘๙  rng๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา  ๐๗๖-๔๖๑-๕๓๒  ๐๗๖-๔๖๑-๕๓๒  pna๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  ๐๗๕-๓๗๘-๖๐๙  ๐๗๕-๓๗๘-๖๐๙  nr๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร  ๐๗๗-๖๕๓-๐๘๗  ๐๗๗-๖๕๓-๐๘๖  cpn๐๑@ldd.go.th

ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรสาร
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สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่  ๐๗๕ -๖๑๘-๑๕๐  ๐๗๕-๖๑๘-๑๕๓  kbi๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต  ๐๗๖-๖๑๗-๒๔๕  ๐๗๖-๓๕๒-๑๓๖  pkt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา  ๐๗๔-๔๗๗-๔๖๑-๓  ๐๗๔-๔๗๗-๔๖๐  skd๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ๐๗๔-๗๕๒-๐๗๖-๘  ๐๗๔-๗๕๒-๐๗๗  stn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี  ๐๗๓-๓๔๐-๒๗๒  ๐๗๓-๓๔๐-๓๔๓  ptn๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา  ๐๗๓-๒๙๗-๐๒๕  ๐๗๓-๒๙๗-๑๖๐  ykd๐๑@ldd.ho.th

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง  ๐๗๔-๖๘๑-๒๐๕  ๐๗๔-๖๘๑-๒๐๕-๘  plg๐๑@lddgo.th

 ๐๗๔-๖๘๒-๑๖๗-๘

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส   ๐๗๓-๕๓๘-๒๐๗  ๐๗๓-๕๓๘-๒๐๘  nwt๐๑@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง   ๐๗๕-๕๐๑-๐๕๙   ๐๗๕-๕๐๑-๐๕๙   trg๐๑@ldd.go.th

ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรสาร
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คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๕๗ 
กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ปรึกษา
 นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นายสุรเดช เตียวตระกูล  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นางตุลญา จงสกุล  ผู้อำานวยการกองแผนงาน

 นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์  เลขานุการกรม

บรรณาธิการ
 นายพจน์ วิจินตโสภณ สำานักงานเลขานุการกรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 น.ส.สำาราญ คมศรี สำานักงานเลขานุการกรม

 น.ส.สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ สำานักงานเลขานุการกรม

 นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ สำานักงานเลขานุการกรม

 นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก สำานักงานเลขานุการกรม

จัดท�าโดย
 สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม กรมพัฒน�ที่ดิน 

 ถนนพหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 0-2579-8515 โทรส�ร 0-2941-2227  

 E-mail : ofs_5@ldd.go.th โทรส�ยด่วน 1760
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