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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน

ทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำามาก่อน หรือใคร 

เปน็ผูร้บัช่วงงานขึน้เปน็ขอ้สำาคัญนกั จะตอ้งถอืประโยชนท์ีจ่ะเกิดจากงานเปน็หลกัใหญ ่แลว้รว่มกนั 

คิดร่วมกันทำา ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำาเนินไปได้

อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency economy) เป็นปรัชญา 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอ ยู่หัว มีพระราชดำารัสชี้ แนะแนวทาง 

การดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี  

เป็นปรัชญาท่ีชี้ถึงการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา 

และบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคสมัย 

ที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือได้รับผล 

กระทบท่ีเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากการพัฒนาของประเทศอ่ืน ๆ  ได้อย่างรวดเรว็

กว้างขวาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำารัสเกี่ยวกับความพอเพียง 

ความตอนหนึ่งว่า “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย  

เมือ่มคีวามโลภน้อย ก็เบยีดเบยีนคนอ่ืนน้อย ถ้าทกุประเทศมคีวามคดิอันน้ี 

ไม่ใช่เศรษฐกิจ – มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า  

พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้ 

อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น  

ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดพาก็พอเพียง ทำาอะไรก็พอเพียง  

ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

(พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเข้าเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาทถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
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นิยามของความพอเพียง
ความพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่

•  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก 
เกินไป พอเหมาะสมกับสภาพของตน พอควรกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคม ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ืน่ เชน่ การผลิตและบรโิภคท่ีอยู่ในระดบั
ที่พอประมาณ

•  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ไม่ประมาณ (รอบรู้และมีสติ) โดยพิจารณาสาเหตุ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำา 
นั้นๆ อย่างรอบคอบ

•  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ 
ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม

เงื่อนไขพื้นฐาน
การตัดสินใจและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 

ต้องอาศัยทั้ง “ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็นพื้นฐาน

•  ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ท่ีจะนำาความรูเ้หล่านัน้มาพิจารณาใหเ้ชือ่มโยงกนั 
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ

•  คณุธรรม ประกอบดว้ย การเสรมิสรา้งพ้ืนฐานจติใจใหมี้ความตระหนกั 
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการดำาเนินชีวิตไม่โลภและไม่ตระหนี่
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ โดยมีความรู ้
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งจะทำาให้เกิดการพัฒนา 
ที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
  ที่มา : ปรับปรุงจาก
	 	 http://www.sufficiencyeconomy.org

Ç
}}

สมดุลย์ / มั่นคง / ยั่งยืน

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

พอประมาณ

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
เพียร มีสติปัญญา

น�ำสู่

ทางสายกลาง       พอเพียง
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คำ�นำ�

กรมพฒันาท่ีดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีมภีารกิจเก่ียวกับการกำาหนดนโยบาย

และวางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำารวจและจำาแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำา และการ

ปรับปรงุบำารุงดนิ โดยการให้บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาทีด่นิ ข้อมลูดิน และการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตร ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๕,๓๕๔.๖๐๖๕ ล้านบาท 

ได้มุง่มัน่พฒันาทรพัยากรดนิและทีดิ่นอย่างตอ่เนือ่ง ทัง้ทางดา้นวิชาการ การจดัการดนิ น้ำา ตลอดจนความร่วมมอื 

ทางด้านการเกษตรกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ งานสำาคัญที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพฒันาท่ีดนิและภาคการเกษตรของประเทศ เพือ่พฒันาทรพัยากรดินและท่ีดิน ในพืน้ทีต่า่ง ๆ  ท่ัวประเทศ 

ตลอดจนการดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ในการให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ โดยมผีลการดำาเนนิการพฒันาทรพัยากร

ที่ดินและน้ำา ในพื้นที่ได้จำานวน ๒,๑๒๐,๓๑๖ ไร่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน  

จำานวน ๗๑๐,๗๐๕ ราย รวมทั้งได้ดำาเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาทั่วประเทศ 

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ มสีว่นรว่มในการปฏบิติังานพฒันาทีดิ่นอย่างจรงิจงัและตอ่เนือ่งในพืน้ท่ีชุมชนของตนเอง 

โดยดำาเนนิการเผยแพร่ให้บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาทีดิ่น ข้อมลูดิน และการใช้ประโยชนท่ี์ดนิ 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสาทุกท่าน ส่งผลให้พื้นที่ 

ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นปัจจัยพื้นฐานให้มีศักยภาพ 

ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทำาการเกษตรได้ย่ังยืนตลอดไป อีกทั้งยังช่วยทำาให้ลดต้นทุน 

การผลิต เกษตรกรได้ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

 กรมพัฒนำที่ดิน

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภ�พรวมของหน่วยง�น  
 - ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๘-๑๓ 

 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ๑๔-๑๕

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / 

  อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ๑๖

 - โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน  ๑๗

 - กรอบอัตรากำาลังคน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๑๘ 

 - งบประมาณรายจ่าย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙

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

  ประจำาปี ๒๕๕๘  ๒๒

 - ผลการดำาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำาปีงบประมาณ 

  พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๔

ส่วนที่ ๓ ร�ยง�นก�รเงิน
 - งบแสดงฐานะการเงิน ๔๔

 - งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน ๔๖

ส่วนที่ ๔ ผลง�นสำ�คัญของหน่วยง�น

 - กิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ๔๘

 - การประกวด ภาพยนตร์สารคดีสั้น 

  และการประกวดสุนทรพจน์เพื่อกิจกรรมปีดินสากล ๕๖ 

 - การประชุมนานาชาติ International Soil Conference ๒๐๑๕ ๕๙

 - การจัดการความรู้ ๖๕

 - พิพิธภัณฑ์ดิน ๔ ภูมิภาค ๗๙

 - หมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ๘๕

 - การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ๘๙

 - ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๙๓

ส่วนที่ ๕ ร�งวัลแห่งคว�มภ�คภูมิใจ และกิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน
 - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำาปี ๒๕๕๗ ๑๐๒

 - รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๘ ๑๐๔

 - หมอดินอาสาดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๘ ๑๐๖

 - กิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ๑๐๘

ส�รบัญ
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
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น�ยอภิช�ต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน
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น�ยอนุสรณ์ จันทนโรจน์

รองอธิบดีด้�นวิช�ก�ร

น�ยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง 

รองอธิบดีด้�นปฏิบัติก�ร
น�งกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข 
รองอธิบดีด้�นบริห�รผู้บ

ริห
าร

กร
มพ

ัฒ
นา

ที่ด
ิน 

ปร
ะจ
ำาป

ีงบ
ปร

ะม
าณ

 ๒
๕๕

๘
กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ผู้บริห�รส่วนกล�ง

น�งส�วปภ�ด� ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

น�งณัฐิย� หิรัญวัฒน์ศิริ 
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

น�งเพ็ญศรี หมื่นสังข์ 
 เลขานุการกรม

น�งส�วภัทร�ภรณ์ โสเจยยะ 
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

น�งกัญญ�ภัค  ทองจันทร์ 
 ผู้อำ�นวยก�รกองคลัง

น�ยช�ติช�ย  พูนพ�ณิชย์ 
ผู้อำานวยการสำานักวิศวกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ดิน
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น�งตุลญ� จงสกุล           
 ผู้อำานวยการกองแผนงาน         



ผู้บริห�รส่วนกล�ง

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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น�ยวีรชัย ก�ญจน�ลัย
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่

น�งอรน�ฏ โอว�ทตระกูล
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น�ยสมโสถติ์ ดำ�เนินง�ม
ผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

น�งอรทัย ศุกรียพงศ์
ผู้อำานวยการสำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

น�ยสถ�พร ใจอ�รีย์
ผู้อำานวยการกองสำารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน

น�งส�วสุภ�พร จันรุ่งเรือง
ผู้อำานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

น�ยสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำานวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน



น�ยศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 

น�ยก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

น�ยส�ม�รถ เสถียรทิพย์ 
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

น�ยถ�วร มีชัย
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 

น�ยภิญโญ สุวรรณชนะ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

น�ยปร�โมทย์ ย�ใจ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

ผู้บริห�รส่วนภูมิภ�ค
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น�ยประเสริฐ เทพนรประไพ 
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 

น�ยชุมพล คงอินทร์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 

น�ยปรีช� โพธิ์ป�น
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

น�งส�วเบญจพร ช�คร�นนท์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

น�ยประศ�สน์ สุทธ�รักษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘

น�ยบุญณรงค์ ธ�นีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ 

ผู้บริห�รส่วนภูมิภ�ค

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ 

๑. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

๒. วจัิย พฒันา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น 
พร้อมทั้งกำาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อการผลิตและให้บริการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำา โดยการ

อนรุกัษดิ์นและน้ำา การฟืน้ฟปูรับปรงุดิน เพือ่เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

๔. พฒันาหมอดินอาสา ยวุเกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจการพฒันาทีดิ่น เพือ่เปน็รากฐานการดำาเนนิชวีติ
อย่างพอเพียง

๕. ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ค่�นิยมขององค์กร (Shared Value) ของกรมพัฒน�ที่ดิน “THAI LDD”

เชื่อมั่น สุขสันต์ สำาเร็จ บูรณาการ  

เรียนรู้ พัฒนา ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)
T  =  Trust คนในองค์กรเกิดคว�มเชื่อมั่น ไว้ว�งใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ

H  =  Happiness คนในองค์กรทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

A  =  Accomplishment คนในองค์กรทำ�ง�นได้ประสบผลสำ�เร็จ

I  =  Integration คนในองค์กรมีก�รบูรณ�ก�รง�นร่วมกัน

ระดับองค์กร (Oranization)
L  =  Learning เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้อย่�งไม่มีที่สิ้นสุด

D  =  Developing เป็นองค์กรแห่งก�รพัฒน�ตลอดเวล�

D  =  Delighting เป็นองค์กรแห่งคว�มปิติยินดี

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ประเด็นยุทธศ�สตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การอนุรักษ์ดินและน้ำา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาองค์กร

เป้�ประสงค์หลัก

๑. จัดทำาแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 

๒. ส่งเสริมเกษตรกรทำาการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 

๓. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

๔. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 

๕. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 

๖. เกษตรกรนำาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

๗. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

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

16

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ANNUAL REPORT 2015



โครงสร้�งกรมพัฒน�ที่ดิน

แผนภูมิโครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�รในกรมพัฒน�ที่ดิน

กรมพัฒนำที่ดิน

อธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ข้�ร�ชก�ร
๑,๕๓๑

ลูกจ้�งประจำ�
๘๔๐

พนักง�นร�ชก�ร
๑,๕๐๒

Æ รองอธิบดี ๓
Æ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นบำ�รุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ (นักวิช�ก�รเกษตร ชช) ๑
Æ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นว�งแผนก�รใช้ที่ดิน (นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ชช) ๑
Æ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พท�งดิน (นักวิช�ก�รเกษตร ชช) ๑
Æ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเศรษฐกิจที่ดิน (เศรษฐกร ชช) ๑
Æ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสำ�รวจก�รใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล (นักวิช�ก�ร  
 เกษตร ชช) ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ส�านักงาน
เลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดิน

กองส�ารวจและวิจัย
ทรัพยากรดิน

กองวิจัยและพัฒนา
การจัดการที่ดินกองแผนงานกองนโยบาย

และแผนการใช้ที่ดิน

ส�านักเทคโนโลยี
การส�ารวจ

และท�าแผนที่

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๑

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๕

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๙

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๒

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๖

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๑๐

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๓

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๗

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๑๑

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๔

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๘

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต ๑๒

ส�านักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ส�านักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

๕
๒
๕

๕
๒
๖

๒๕
๑๕
๔๓

๔๘
๑๑
๓๔
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๙
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๒
๑๙

๕๖
๒๑
๒๗

๔๙
๒๑
๔๖

๓๖
๑๐
๓๘

๖๓
๑๒
๔๘

๔๒
๑๗
๒๔

๒๓
๕
๒๑

๑๑๗
๔๕
๑๓๐

๙๙
๖๖
๑๒๑

๖๗
๓๘
๖๐

๘๔
๖๗
๑๑๒

๙๙
๑๐๖
๗๘

๗๑
๕๓
๗๒

๖๒
๕๑
๑๐๐

๖๘
๔๓
๖๒

๗๙
๕๓
๙๓

๘๒
๔๘
๑๑๑

๖๙
๓๑
๖๖

๙๕
๘๑
๑๑๕

๓๘
๑๑
๒๘

๘๘
๒๐
๑๐

  รวม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ

	 ส่วนกลาง	 ๕๓๙	 ๑๕๘	 ๓๘๒

	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	๑-๑๒	 ๙๙๒	 ๖๘๒	 ๑,๑๒๐

	 รวมทั้งสิน	 ๑,๕๓๑	 ๘๔๐	 ๑,๕๐๒



กรอบอัตร�กำ�ลังคนในภ�พรวมของกรมพัฒน�ที่ดิน ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๘

กรมพฒันาทีดิ่น มกีรอบอตัรากำาลงัรวมท้ังสิน้ ๓,๘๗๓ ตำาแหนง่ ประกอบดว้ย ข้าราชการ ๑,๕๓๑ ตำาแหนง่ ลกูจา้ง

ประจำา ๘๔๐ ตำาแหน่ง และพนักงานราชการ ๑,๕๐๒ ตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

    พนักงาน
 สำานัก /กอง /สพข. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา ราชการ  รวม
  (ตำาแหน่ง) (ตำาแหน่ง) (ตำาแหน่ง)

ส่วนกลาง ๙ - - ๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๕ ๒ ๕ ๑๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ๕ ๒ ๖ ๑๓

สำานักงานเลขานุการกรม ๒๕ ๑๔ ๔๓ ๘๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๔๘ ๑๑ ๓๔ ๙๓

กองคลัง ๓๗ ๙ ๓๓ ๗๙

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ๑๕ ๒ ๑๙ ๓๖

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ๖๓ ๑๒ ๔๘ ๑๒๓

กองแผนงาน ๓๖ ๑๐ ๓๘ ๘๔

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ๔๙ ๒๒ ๔๖ ๑๑๗

กองสำารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ๕๖ ๒๑ ๒๗ ๑๐๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๓ ๕ ๒๑ ๔๙

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ ๔๒ ๑๗ ๒๔ ๘๓

สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ๓๘ ๑๑ ๒๘ ๗๗

สำานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ๘๘ ๒๐ ๑๐ ๑๑๘

 รวมส่วนกลำง ๕๓๙ ๑๕๘ ๓๘๒ ๑,๐๗๙

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑  ๑๑๗ ๔๕ ๑๓๐ ๒๙๒

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒  ๘๔ ๖๗ ๑๑๒ ๒๖๓

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ๖๒ ๕๑ ๑๐๐ ๒๑๓

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ๘๒ ๔๘ ๑๑๑ ๒๔๑

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ๙๙ ๖๖ ๑๒๑ ๒๘๖

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๙๙ ๑๐๖ ๗๘ ๒๘๓

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ๖๘ ๔๓ ๖๒ ๑๗๓

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ๖๙ ๓๑ ๖๖ ๑๖๖

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ๖๗ ๓๘ ๖๐ ๑๖๕

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ ๗๑ ๕๓ ๗๒ ๑๙๖

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ๗๙ ๕๓ ๙๓ ๒๒๕

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ๙๕ ๘๑ ๑๑๕ ๒๙๑

 รวม สพข. ๑-๑๒ ๙๙๒ ๖๘๒ ๑,๑๒๐ ๒,๗๙๔

 รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๑ ๘๔๐ ๑,๕๐๒ ๓,๘๗๓

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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งบประม�ณต�มพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับทั้งสิ้น ๕,๓๕๔,๖๐๖,๕๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายจำาแนกตามงบรายจ่าย ปี ๒๕๕๘  

๙๖๘,๐๕๒,๒๐๐

๑,๕๐๓,๕๒๖,๒๐๐๒,๘๖๕,๑๙๒,๕๐๐

๔,๒๒๒,๐๐๐
๑๓,๖๑๓,๖๐๐

งบบุคลากร  งบดำาเนินงาน  งบลงทุน  

งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น 

๑ ๒ ๓

๔ ๕

 งบรำยจ่ำย จ�ำนวนเงิน

 งบร�ยจ่�ย จำ�นวนเงิน

 งบบุคล�กร  ๙๖๘,๐๕๒,๒๐๐

 งบดำ�เนินง�น  ๑,๕๐๓,๕๒๖,๒๐๐

 งบลงทุน  ๒,๘๖๕,๑๙๒,๕๐๐

 งบเงินอุดหนุน  ๔,๒๒๒,๐๐๐

 งบร�ยจ่�ยอื่น  ๑๓,๖๑๓,๖๐๐

 รวม  ๕,๓๕๔,๖๐๖,๕๐๐

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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งบประม�ณร�ยจ่�ยจำ�แนกต�ม ๖ แผนง�น ๑๐ โครงก�ร ๓ ผลผลิต 

 ๑๐ โครงการ ๓ ผลผลิต จำานวนเงิน

โครงการ ๑ เสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๗,๘๕๖,๙๐๐ บาท

โครงการ ๒ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๑๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

โครงการ ๓ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ ๕๗,๐๖๓,๖๐๐ บาท

โครงการ ๔ เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ๗๗,๙๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการ ๕ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ๑๐๐,๗๑๓,๖๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๑ ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ๓๘๗,๔๘๙,๖๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ๔๖๔,๓๘๘,๓๐๐ บาท

ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรที่ดินและน้ำาได้รับการพัฒนา ๒,๑๗๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท

โครงการ ๖ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๕,๙๔๕,๙๐๐ บาท

โครงการ ๗ แหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน ๙๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการ ๘ พัฒนาแหล่งน้ำาชุมชน ๕๗,๘๖๓,๗๐๐ บาท

โครงการ ๙ พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา ๙๐๑,๓๘๔,๘๐๐ บาท

โครงการ ๑๐ วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต ๔๖,๓๖๓,๕๐๐ บาท
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กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน



ผลสัมฤทธิ์ของก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมพัฒน�ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผลการดำาเนินงานเกณฑ์การให้คะแนน
น้ำาหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ คะแนน 

ถ่วง 
น้ำาหนัก

ผลการ 
ดำาเนินงาน

มิติภายนอก          

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๗๕)          

ชื่อตัวชี้วัด :  ๑ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง

ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน

 (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม          

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  รายได้เงินสดทางการเกษตร บาท/

ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) ครัวเรือน/ ปี ๕.๐๐  ๑๔๔,๓๕๖ ๑๔๖,๒๙๘ ๑๔๘,๒๔๐ ๑๕๐,๑๘๒ ๑๕๒,๑๒๔  ๑๔๘,๔๓๗  ๓.๑๐๑๔ ๐.๑๕๙๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำาเร็จของการจัดทำายุทธศาสตร์ ระดับ  ๕.๐๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๖๔

งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ผลผลิตพืชสำาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 

(ร้อยละ ๑๑)          

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ข้าวนาปี  กิโลกรัมต่อไร่  ๒.๕๐  ๔๓๓ ๔๔๖ ๔๕๙ ๔๗๒ ๔๘๕  ๔๓๕  ๒.๑๕๓๘ ๐.๐๕๕๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ข้าวนาปรัง กิโลกรัมต่อไร่  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ มันสำาปะหลัง กิโลกรัมต่อไร่  ๒.๐๐  ๓,๓๕๑ ๓,๔๕๖ ๓,๕๖๑ ๓,๖๖๖ ๓,๗๗๑  ๓,๖๑๑  ๓.๔๗๖๒ ๐.๐๗๑๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๔ ปาล์มนำ้ามัน กิโลกรัมต่อไร่  ๒.๐๐  ๒,๘๗๒ ๒,๙๔๓ ๓,๐๑๔ ๓,๐๘๕ ๓,๑๕๖  ๒,๕๗๖  ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๕ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัมต่อไร่  ๒.๐๐  ๖๗๖ ๖๘๔ ๖๙๒ ๗๐๐ ๗๐๘  ๖๖๔  ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จำานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งนำ้าที่ ไร่  ๑๐.๐๐  ๒๖๓,๑๒๘ ๒๖๙,๒๘๐ ๒๗๕,๔๓๒ ๒๘๑,๕๘๔ ๒๘๗,๗๓๖  ๒๙๓,๒๖๙  ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๑๒๘

เพิ่มขึ้น(ไร่) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จำานวนพื้นที่บริหารจัดการนำ้านอกเขตพื้นที่ ไร่  ๑๐.๐๐  ๒๖,๘๒๕ ๒๖,๘๓๑ ๒๖,๘๓๗ ๒๖,๘๔๓ ๒๖,๘๔๙  ๕,๙๕๕  ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๒๖

ชลประทาน (ไร่) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำาเนิน 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘           

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖.๑ มาตรการหลัก ร้อยละ  ๒.๕๐  ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  ๙๘.๕๑๐๐  ๔.๘๕๑๐ ๐.๑๒๔๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖.๒ มาตรการเสริม ร้อยละ  ๒.๕๐  ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ อบรม   ๕๐ % อบรม     ๖๐ %  ๕.๐๐๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๘๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ร้อยละ  ๗.๐๐  ๑ ๖ ๑๑ ๑๖ ๒๑  ๓๙.๐๖๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๕๙๐

ลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

ทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ  ๕.๐๐  ๐.๐๑ ๐.๑๑ ๐.๒๑ ๐.๓๑ ๐.๔๑  ๐.๙๘๖๕  ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๖๔

ของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ร้อยละ  ๗.๐๐  ๗ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๕  ๑๔.๑๕๐๐  ๔.๕๗๕๐ ๐.๓๒๘๕

ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒    คุณภาพการให้บริการประชาชน  ระดับ  ๑๐.๐๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๕.๐๐๐๐   ๕.๐๐๐๐   ๐.๕๑๒๘

(Service Level Agreement: SLA) : กระบวนงาน

การออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร  

มิติภายใน (ร้อยละ๒๕)          

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ          

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ  ๒.๕๐  ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗  ๙๗.๘๓๒๖  ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๘๒

ค่า 
คะแนน 
ที่ได้
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ผลสัมฤทธิ์ของก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมพัฒน�ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผลการดำาเนินงานเกณฑ์การให้คะแนน
น้ำาหนัก

(ร้อยละ)
หน่วยวัด

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ คะแนน 

ถ่วง 
น้ำาหนัก

ผลการ 
ดำาเนินงาน

ชื่อตัวชี้วัด : ๖ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ           

ชื่อตัวชี้วัด : ๖.๑ ระดับความสำาเร็จของการจัดทำารายงาน ระดับ  ๑.๐๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๑๓

ลักษณะสำาคัญขององค์การ 

ชื่อตัวชี้วัด : ๖.๒ ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ  ๔.๐๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๕๑

ตัวชี้วัดที่ ๗. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ  ๕.๐๐  ๐-๑๙.๙๙ ๒๐-๓๙.๙๙  ๔๐-๕๙.๙๙ ๖๐-๗๙.๙๙ ๘๐-๑๐๐   ๘๒.๒๔๐๐  ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๖๔

ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน    คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

                   นำ้าหนักรวม   ๙๗.๕๐     ค่าคะแนนที่ได้    ๔.๐๔๙๗

ค่า 
คะแนน 
ที่ได้

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกรมพัฒน�ที่ดิน
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ตุล�คม ๒๕๕๗ – กันย�ยน ๒๕๕๘)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาท่ีดินได้รับงบ
ประมาณเป็นเงิน ๕,๓๕๔.๖๐๖๕ ล้านบาท โดยมีภารกิจ
เก่ียวกับการกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทีดิ่นในพืน้ที่
เกษตรกรรม การสำารวจและจำาแนกดิน การอนุรักษ์ดิน
และนำ้า และการปรับปรุงบำารุงดิน โดยการให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่น เพือ่มุง่พฒันาทีดิ่นให้สมบูรณ์ เพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตรในทศิทางการใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่างย่ังยืนบน
พืน้ฐานการมส่ีวนร่วม โดยมผีลดำาเนนิการพฒันาทรัพยากร
ท่ีดินและนำ้าในพื้นที่ได้ ๒,๑๒๐,๓๑๖ ไร่ และเกษตรกร  
ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการพฒันาทีด่นิ ๗๑๐,๗๐๕ ราย 
รายละเอียดผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

๑. พัฒน�พื้นที่โครงก�รหลวง 

ตามข้อมูลสถานการณ์ในปี ๒๕๕๐/๕๑ พบว่า  
พื้นที่ปลูกฝิ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก โดยมีการปลูกฝิ่นซำ้าซาก
ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก 
และกำาแพงเพชร ในจำานวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ ่น 
หนาแน่นมากกว่า ๕๐ ไร่ จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้
เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ 
นอกจากนี้ เกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นเกษตรกร 
ที่มีฐานะยากจนและอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดาร หาก
ปล่อยท้ิงไว้ โดยไม่ได้รบัการแก้ไขอาจทำาให้สถานการณ์การ
ปลกูฝ่ินกลบัคืนมาจนยากต่อการแก้ไข ประกอบกับนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายท่ีสำาคัญ
และเร่งด่วนประการหนึ่งของรัฐบาล ซ่ึงมาตรการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างหนึ่ง คือการมุ่งลดหรือ
ขจัดพื้นที่การปลูกฝิ่นให้หมดไป กรมฯ จึงได้ดำาเนินการโดย
การจดัทำาระบบอนรุกัษ์ดนิและนำา้เกษตรท่ีสงู โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่
แก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างย่ังยืน ในปี ๒๕๕๘ ดำาเนนิการ
ได้ ๑๐,๗๙๑ ไร่ 

ภาพที่ ๑ : สำารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าโครงการหลวง
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ภาพที่ ๒ : จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง (คันครูบันำา้ขอบเขตเขา และ
คันคูเบนนำ้า)

ภาพที่ ๓ : ก่อสร้างเส้นทางลำาเลียงภูเขา โครงการขยายผลโครงการหลวง

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ภาพที่ ๔ : การประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการนำาร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ท่ีดิน
พืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน

๒. ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พเพื่อก�รพัฒน�
   ที่ดินสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

กรมพัฒนาที่ดินมีองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ สามารถรวบรวม
และนำามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลติพชืเศรษฐกิจท่ีรัฐบาล
ให้ความสำาคัญ และมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำา  
รวมถึงต้องการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ในประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าเกษตร ช่วยต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ที่เข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน กรมพัฒนาที่ดิน  
จึงได้ดำาเนินการนำาร ่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน เพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
ในพื้นท่ีตัวแทนจากเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจท่ีมีระดับเหมาะ
สมมาก/ปานกลาง/น้อย/ ไม่เหมาะสม โดยในปี ๒๕๕๘ ดำาเนิน
การในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๖ ชนิด ๕๗ แห่ง ๆ ละ ๒๐ ไร่ 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อยโรงงาน มันสำาปะหลัง ยางพารา และ
ปาล์มนำ้ามัน พร้อมทั้ง ดำาเนินการปรับฐานข้อมูลดิน เข้าสู่ระบบ 
World reference base for soil resources (WRB) และ
ดำาเนินปลูกพืชในโครงการนำาร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดิน
พชืเศรษฐกิจเพือ่พฒันาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม
อาเซียนได้ ๑,๑๔๐ ไร่ 

ภาพท่ี ๕ : ดำาเนินการสำารวจ ตรวจวิเคราะห์ใน
พื้นที่ดำาเนินงานโครงการนำาร่องการผลิตพืชตามเขต 
การใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน
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๓. ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเพื่อรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ

การสำารวจวเิคราะห์จดัทำาแผนทีแ่นวเขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกิจ และจดัทำาข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร ์ 
เพื่อใช้ในการกำาหนดเขตเหมาะสมสำาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสำาคัญ ๆ ของประเทศ เป็นนโยบายที่สำาคัญ
ของรัฐบาลและเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะต้องมีการจัดทำาแผนที่ 
แนวเขตการใช้ท่ีดินพชืเศรษฐกิจปีละ ๕ ชนดิพชื เพือ่สนบัสนนุการกำาหนดเขตการใช้ทีดิ่นสำาหรับพชืเศรษฐกิจ  
ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดิน ดำาเนินกิจกรรมการจัดทำาฐานข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจ  
เพื่อสนับสนุนการกำาหนดเขตการใช้ท่ีดิน การสำารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อการกำาหนดเขต 
การใช้ที่ดิน การสำารวจวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ 
(Zoning) และการสำารวจและจัดทำาเขตการใช้ที่ดินสำาหรับพืชเศรษฐกิจ โดยได้สำารวจและจัดงบประมาณ
เพื่อดำาเนินการได้ ๖ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน ลำาไย ถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
และข้าวโพดฤดูแล้ง 

ภาพท่ี ๖ : ดำาเนินการการติดตามสำารวจข้อมูล เพื่อนำามาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อใช้ ในการกำาหนดเขตเหมาะสมสำาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสำาคัญ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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๔. พัฒน�คุณภ�พดินในเมืองเกษตรสีเขียว
  (Green Agriculture City)

ประเทศไทย มีความได้เปรียบในภาคการเกษตรท้ังในเชิงที่ต้ัง
ที่เหมาะสม สำาหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำาคัญ
ของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทั้ง มีความได้เปรียบของที่ตั้งทาง
ภมูศิาสตร์ท่ีสามารถตดิต่อเช่ือมโยงกับกลุม่ประเทศในอนภุมูภิาคต่าง ๆ  
เพื่อให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวม
ทั้งโอกาสในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซ่ึงนำาไปสู่ความเป็นอยู่
ของเกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด 
จึงมีการจัดทำาโครงการเมืองเกษตร สเีขยีว โดยดำาเนนิการการปรบัปรงุ
บำารุงดินในจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green 
Agriculture City) จำานวน ๖ เมือง คือ จังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่นใน
การผลติผลไมแ้ละพชืผกัเมอืงหนาว) จงัหวัดศรสีะเกษ (โดดเด่นในการ
ผลิตข้าว พืชผัก และผลไม้) จังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นในการผลิตผลไม้
เมืองร้อนและการประมง) จังหวัดราชบุรี (โดดเด่นในการผลิตปศุสัตว์ 
และพืชผัก) จังหวัดพัทลุง (โดดเด่นในการผลิตเกษตรผสมผสาน)  
และจังหวัดหนองคาย ดำาเนินการได้ ๖ จังหวัด โดยการส่งเสริมการ
ทำาน้ำาหมักชีวภาพได้ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมักส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร รณรงค์ไถกลบตอ
ซัง ตรวจวิเคราะห์ดิน และสำารวจการใช้สารเคมีในพื้นที่

ภาพที่ 7 : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

ภาพที่ 8 : กิจกรรมส่งเสริมการทำานำ้าหมักชีวภาพ ภาพที่ 9 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
พืชสด

ภาพที่ 10 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร
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๕. ส่งเสริมอ�ชีพด้�นก�รเกษตร
   ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม ปี ๒๕๔๗ นับจาก 
เกิดความรุนแรงของการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
เกษตรกรโดยท่ัวไป คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตร
ได้ตามปกติ ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน หน่วยงาน
ในกรมพัฒนาที่ดินยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน
ช่วยเหลอื ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบอาชีพทำาการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของ
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยดำาเนินการปรับปรุง
ฟื้นฟูนาร้าง จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า ขุดคูยกร่อง  
เพื่อปลูกปาล์มนำ้ามัน และปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อ
ปลูกข้าว เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นท่ี  
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำาเนินการได้ ๒๒,๗๔๒ ไร่ ภาพที่ ๑๑ : การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า ขุดคูยกร่อง  

เพื่อปลูกปาล์มนำ้ามัน

ภาพที่ ๑๒ : การปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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๖. ปรับปรุงฐ�นข้อมูลทรัพย�กรดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนท่ีกลุ่มชุดดินมาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ แล้วเสร็จ 
ท้ังประเทศในปี ๒๕๕๓ และแผนที่ดังกล่าวสามารถนำาไปวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อความเหมาะสม
สำาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่การนำาแผนที่กลุ่มชุดดินนี้ไปขยาย 
ลงในระดับไร่นาหรือแผนตำาบลต้องมีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสูง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจำาเป็นต้องมีการปรับฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ให้เป็นปัจจุบันอย่างมีระบบ โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธส ี
ซ่ึงปัจจุบันดำาเนินการในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ในพื้นที่ภาคกลางส่วนที่เหลือ ภาคตะวัน
ออก และภาคใต้ เพื่อให้มีผลการดำาเนินงานสามารถนำาข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
ได้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำาบล หรือในระดับรายแปลงของเกษตรกร  
และด้านภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น นำ้าท่วม ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเกิดดินเค็ม  
รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ดำาเนินการได้ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐ ไร่  
โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี การจัดการดินและปุ ๋ย  
และโปรแกรมดนิไทย การศกึษาดนิตวัแทนหลกัสำาหรบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  
การวินจิฉยัคุณภาพและกำาลงัผลติขอทรพัยากรดิน 
สำาหรับพืชเศรษฐกิจ และปฐพีกลศาสตร์ เป็นต้น 

ภาพที่ ๑๓ : การดำาเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
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ภาพที่ ๑๔ : สาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและนำ้า
ในพื้นที่โครงการพระราชดำาริ

๗. สนับสนุนโครงก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ เพื่อสนองพระราชดำาริของทุกพระองค์
ที่พระราชทานเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ดิน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น โดยดำาเนินการสาธิตส่งเสริม การอนุรักษ์ดินและนำ้า 
และปรับปรุงบำารุงดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี ้กรมพฒันาทีดิ่น ยังเป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบ
ประสาน การดำาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวมทั้ง การพัฒนา
ศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์  
และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่าง ๆ  
ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู ้สนใจทั่วไป ซ่ึงมีผล 
การดำาเนินงานในปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
๑๖๕,๙๗๐ ไร่ 

ภาพที่ ๑๕ : ฟื้นฟูคุณภาพดินและปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่โครงการพระราชดำาริ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ภาพท่ี ๑๖ : ส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ในพื้นท่ีดินกรด และส่งเสริมการใช้ 
หินปูนฝุ่นในพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้

๘. ปรับปรุงคุณภ�พดิน 

จากฐานข ้อมูลทรัพยากรดินที่ ได ้จากการ
สำารวจ วิเคราะห์ และจำาแนกดิน ทำาให้ทราบ
สถานภาพทรัพยากรดินและดินปัญหาของประเทศไทย  
และจากข้อมูลดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้มีการศึกษา 
วิจัย และทดลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
ปฏิบัติได้ง่าย ลงทุนตำ่า ได้ผลตอบแทนสูง และแนะนำา
ส่งเสริมให้เกษตรกรนำาไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
ของตนเองได้ ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ ดำาเนินการในพื้นที่  
ที่มีป ัญหาทางกายภาพ โดยดำาเนินการส่งเสริม 
การใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริม
การใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยวดินเค็ม
ภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยส่งเสริมการใช้
โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้ง 
การพฒันาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน ดำาเนนิการศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ดำาเนินการได้ ๑๙๐,๘๘๖ ไร่ 

ภาพที่ ๑๗ : การพัฒนาหมอดินอาสา
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ภาพที่ ๑๘ : การดำาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ ๑๙ : การดำาเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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๙. ฟื้นฟูและป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและสภาพแวดล ้อมท่ีเ กิด ข้ึน 
ในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตร
ลดลง และบางพื้นท่ีประสบปัญหาการชะล้าง 
พั ง ท ล า ย ข อ ง ดิ น อ ย ่ า ง รุ น แ ร ง  ดั ง นั้ น  
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ดำาเนินการโดยการรณรงค์
และส่งเสริมการปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนรัุกษ์ดนิ 
และนำ้าในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลาย 
ของดินท่ัวประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า 
บนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการดำาเนินงานในพื้นที่
เขตพัฒนาท่ีดิน จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า
ชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ดิน
และนำ้าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ี
เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรท่ีมีความ
วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ 
ดำาเนินการครอบคลุมพื้นที่ ๘๙๗,๘๕๑ ไร่ 

ภาพที่ ๒๐ : จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน 
และพื้นที่สูง

ภาพที่ ๒๑ : รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า
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๑๐. ก�รพัฒน�ที่ดินในพื้นที่เฉพ�ะ

ภาพที่ ๒๒ : การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

กรมพฒันาท่ีดิน ดำาเนนิการพฒันาในพืน้ทีทุ่ง่กุลาร้องไห้ 
ตามโครงการผลติข้าวหอมมะลมิาตรฐานเพือ่การส่งออกในเขต
ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าและ 
การปรับปรุงบำารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด พัฒนาลุ่มนำ้าทะเลสาบ
สงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและนำ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพัง
ทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและนำ้าในพื้นที่นาร้างเพื่อ
การเกษตรแบบผสมผสาน ฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ี่ผ่านการเลีย้งกุ้งกุลาดำา 
พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและ
การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า และฟื้นฟูพื้นท่ีทุ่งหมาหิว 
โดยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าและก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ดำาเนินการได้ ๑๑,๕๗๙ ไร่

ภาพที่ ๒๓ : การปรับปรุงบำารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพที ่๒๔ : การฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีผ่่านการเลีย้งกุ้งกุลาดำา 

ภ�พที่ ๒๕ : ก�รก่อสร้�งระบบอนุรักษ์ดินและนำ้�พื้นที่ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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๑๑. ส่งเสริมก�รใช้ส�รอินทรีย์ลดก�รใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดำาเนินการพัฒนาเกษตรกร
ของกลุ ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ ่มเกษตรกร  
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งพัฒนา
ต่อยอดกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็ง โดยมีการพัฒนาต่อยอด
กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการ
เกษตร และพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การ
ผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังพัฒนาสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย ์ลดการใช้สารเคม ี
หรือทำาเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ ่ม  
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟาง 
และตอซังพืช สนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ ดำาเนินการได้ 
๑,๐๐๕,๐๐๐ ไร่ ตลอดจนการพฒันาและรับรองมาตรฐาน
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (Q) สาธติการทำาปุย๋หมัก
สูตรพระราชทาน และการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

ภาพที่ ๒๖ : การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
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ภาพที่ ๒๗ : การสาธิตการทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

ภาพที่ ๒๘ การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ภาพที่ ๒๙ : การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า
ในพื้นที่นิคมการเกษตร

๑๒. สร้�งนิคมก�รเกษตร

ภาพที่ ๓๐ : การปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร

กรมพัฒนาท่ีดิน ดำาเนินการโดย
การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา และ
ปรับปรุงบำารุงดินในพื้นท่ีนิคมการเกษตร 
เป้าหมาย ๒๐ แห่ง ใน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ 
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด 
ตาก นครศรีธรรมราช (๒ แห่ง) ยโสธร 
กระบ่ี เชียงใหม่ กำาแพงเพชร อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย (๒ แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร 
อุบลราชธานี อำานาจเจริญ และแพร่ 
ดำาเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ครอบคลุมพื้นที่ 
๒๙,๙๐๐ ไร่
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๑๓. ก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศและลดโลกร้อน

ภาพที่ ๓๑ : การจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและนำ้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
และการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังเพื่อลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน

กรมพัฒนาท่ีดิน ดำาเนินการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร  
เพือ่ให้สามารถนำาไปปรบัใช้ในพืน้ท่ีของตนเองได้ และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรรู้ถึงประโยชน์
ของการไถกลบตอซังที่ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซังซ่ึงมีส่วนทำาให้อุณหภูมิ 
ของโลกสูงข้ึน โดยการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และการลดการเผา
พื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๕,๐๐๐ ไร่

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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๑๔. พัฒน�แหล่งน้ำ�ชุมชน

ภาพที่ ๓๒ : การพัฒนาแหล่งนำ้าชุมชน

การดำาเนินโครงการแหล่งน้ำาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำาที่ดี โดยการจัดทำาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำาท่ีมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์น้ำาและเก็บกักน้ำา โดยการจัดการให้น้ำาฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้
ให้ไหลซึมลงใต้ดินเป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้
เกิดความเสียหาย กักเก็บน้ำาไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำาชุมชนที่มีการบริหาร
จดัการอย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดินทีก่ระทบต่อสภาวะแวดลอ้มในพืน้ทีก่ารเกษตร
และแหล่งเก็บกักน้ำา มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำาให้สามารถนำาไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่กำาหนดข้ึน  
โดยวางแผนการใช้ทีด่นิอย่างเหมาะสม มกีารจดัระบบการปลกูพชืไดโ้ดยกำาหนดระยะเวลา ชนดิ และพนัธ์ุพชื 
ให้เหมาะสม ดำาเนินการได้ ๘ แห่ง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี สุรินทร์ อำานาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม 
เชียงใหม่ พะเยา และสุราษฏร์ธานี 
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๑๕. ก�รก่อสร้�งแหล่งน้ำ�ในไร่น�นอกเขตชลประท�น 

ภาพที่ ๓๓ : แหล่งนำ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
พัฒนาที่ดินจัดทำาโครงการแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน ต้ังแต่เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม บรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาและความต้องการน้ำาเพือ่การเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน 
หรือพื้นที่ที่ส่งน้ำาไปไม่ถึง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยขุดสระเก็บน้ำาประจำาไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย ๒,๕๐๐ บาท/บ่อ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดินดำาเนินการ
ขุดสระน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน จำานวน ๕๖,๒๐๖ บ่อ 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ภ�พที่ ๓๔ : ก�รก่อสร้�งแหล่งนำ้�ขน�ดเล็ก และจัดทำ�ระบบส่งนำ้�ในไร่น�

๑๖. พัฒน�แหล่งน้ำ�เพื่อก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� 

การพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา เป็นภารกิจหลักที่สำาคัญของกรมพัฒนาที่ดิน  
เพือ่เก็บกักน้ำาไว้ใช้ในชว่งฤดแูลง้ ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ กรมพฒันาท่ีดิน ได้ดำาเนนิกิจกรรมก่อสร้างแหลง่น้ำาขนาดเลก็ 
และปรับปรุงพื้นท่ีและจัดทำาระบบส่งน้ำาในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำาใช้ทางการเกษตร และมีน้ำาใช้ในช่วง 
ฝนท้ิงช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำาและรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 
ดำาเนินการได้ ๑๕๐ แห่ง 
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กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ส่วนที่ ๓
รายงานการเงิน



กรมพัฒน�ที่ดิน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๘

   (หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ  ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน
  เจ้าหนี้ระยะสั้น ๑๐ ๓๑,๙๕๖,๓๓๕.๖๐ ๖๙,๙๓๕,๗๙๘.๗๗
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายงานอุดหนุนระยะสั้น   ๙,๙๐๐.๐๐
 เงินรับฝากระยะสั้น ๑๑ ๓๘,๕๑๕,๘๐๐.๘๗ ๓๘,๕๓๖,๘๐๖.๙๑
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๒  ๓,๖๐๐.๐๐  ๓,๖๐๐.๐๐

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   ๗๐,๔๘๕,๖๓๖.๔๗  ๑๐๘,๔๗๖,๒๐๕.๖๘

หนี้สินไม่หมุนเวียน
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ๑๓ ๑๐,๐๙๕,๗๐๘.๐๙  ๖,๕๕๔,๑๑๘.๕๓
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   ๕,๒๒๐,๐๐๐.๐๐  ๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑๔  ๑๗,๙๐๐.๐๐  ๒๐,๖๐๐.๐๐

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๑๕,๓๓๓,๖๐๘.๐๙  ๑๑,๘๙๔,๗๑๘.๕๓

รวมหนี้สิน  ๘๕,๘๑๙,๒๔๔.๕๖ ๑๒๐,๓๗๐,๙๒๔.๒๑

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๖๘๐,๐๕๘,๗๗๔.๒๓  (๑๐๘,๔๗๖,๒๐๕.๖๘)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
  ทุน ๑๖  ๗๔๘,๕๐๑,๑๐๓.๙๖  ๗๔๘,๕๐๑,๑๐๓.๙๖
  รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๑๖  (๖๘,๔๔๒,๓๒๙.๗๓)  (๗๓,๘๕๙,๓๖๖.๐๘)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    ๖๘๐,๐๕๘,๗๗๔.๒๓  ๖๗๔,๖๔๑,๗๓๗.๘๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒน�ที่ดิน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๘

   (หน่วย : บาท)
 หมำยเหตุ  ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ ๕๘,๙๗๔,๕๕๖.๙๗ ๖๑,๙๕๑,๑๘๓.๓๖

ลูกหนี้ระยะสั้น ๖ ๑๘,๑๔๓,๑๓๘.๑๑ ๒๖,๑๒๕,๐๐๑.๑๔

วัสดุคงเหลือ  ๑๑,๑๑๖,๒๔๗.๑๔ ๑๑,๓๓๓,๔๖๕.๑๖

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๘๘,๒๓๓,๙๔๒.๒๒ ๙๙,๔๐๙,๖๔๙.๖๖

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว ๗  ๒,๒๕๕,๖๘๙.๘๔  ๒,๕๓๒,๖๗๙.๓๑

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๘ ๖๖๔,๓๑๒,๓๘๕.๗๘ ๖๘๐,๖๓๘,๒๘๖.๙๐

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๙  ๑๑,๐๗๖,๐๐๐.๙๕ ๑๒,๔๓๒,๐๔๖.๒๒

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๖๗๗,๖๔๔,๐๗๖.๕๗ ๖๙๕,๖๐๓,๐๑๒.๔๐

รวมสินทรัพย์   ๗๖๕,๘๗๘,๐๑๘.๗๙ ๗๙๕,๐๑๒,๖๖๒.๐๙

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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กรมพัฒน�ที่ดิน
งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน

สำ�หรับปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๘

   (หน่วย : บำท)

 หมำยเหตุ  ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

รำยได้

 รายได้จากงบประมาณ ๑๗ ๖,๒๓๓,๔๗๕,๑๖๖.๕๓ ๖,๐๗๑,๒๐๒,๖๒๘.๗๙

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๘  ๖,๑๓๓,๗๓๕.๔๒  ๑,๘๕๒,๔๙๖.๑๗

 รายได้อื่น ๑๙  ๙๙๘,๔๖๑,๗๐๔.๔๙ ๙๓๖,๑๒๗,๘๖๙.๑๒

รวมรำยได้   ๗,๒๓๘,๐๗๐,๖๐๖.๔๔  ๗,๐๐๙,๑๘๒,๙๙๔.๐๘

ค่ำใช้จ่ำย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๐ ๑,๓๕๖,๐๑๗,๔๗๕.๗๒ ๑,๒๕๒,๗๙๙,๘๓๑.๙๓

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ ๒๑  ๔๘๘,๗๑๑,๒๖๓.๕๔  ๔๕๕,๗๖๔,๘๑๒.๘๕

 ค่าตอบแทน ๒๒  ๔๓๙,๕๓๘.๐๐  ๔๑๘,๒๒๘.๐๐

 ค่าใช้สอย ๒๓  ๒,๓๒๖,๗๔๓,๔๗๒.๐๘  ๒,๔๐๕,๗๔๔,๘๕๕.๙๖

 ค่าวัสดุ ๒๔  ๙๓๖,๓๗๕,๙๔๓.๓๘  ๙๐๗,๐๖๓,๔๐๒.๖๐

 ค่าสาธารณูปโภค ๒๕  ๕๘,๓๓๗,๙๘๒.๘๕  ๕๕,๙๑๓,๒๑๒.๙๖

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๖  ๑๐๒,๓๑๐,๖๘๖.๕๐  ๑๐๘,๔๓๓,๙๓๐.๑๘

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ๒๗  ๔,๐๐๕,๐๔๕.๖๘  ๗๖๕,๑๓๖.๙๖

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๘ ๑,๙๗๕,๒๓๖,๐๑๗.๗๐ ๑,๘๑๖,๓๒๗,๔๐๓.๖๑

รวมค่ำใช้จ่ำย   ๗,๒๔๘,๑๗๗,๔๒๕.๔๕  ๗,๐๐๓,๒๓๐,๘๑๕.๐๕

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน   (๑๐,๑๐๖,๘๑๙.๐๑)  ๕,๙๕๒,๑๗๙.๐๓

 ต้นทุนทางการเงิน

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ   (๑๐,๑๐๖,๘๑๙.๐๑)  ๕,๙๕๒,๑๗๙.๐๓

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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ส่วนที่ ๔
ผลงานสำาคัญของหน่วยงาน
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กิจกรรมวันดินโลก และปีดินส�กล

ผลง�นสำ�คัญของหน่วยง�น

การเสนอวาระปีดิน
สากล ปี ๒๕๕๘  

(International Year of soil 
๒๐๑๕ ) และวัน ดินโลก ๕ 
ธันวาคม (World Soil Day ๕th 
December) ผา่นองคก์ารอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ เอฟ เอ โอ เพื่อเสนอต่อ
สหประชาชาติให้การรับรอง

สืบเนื่องจากกรมพัฒนาที่ ดินเป็นเจ้าภาพ 
จดัการประชุมวิทยาศาสตรท์างดนิระดับโลกท่ีกรงุเทพฯ  
เมื่อปี ๒๕๔๕ ซ่ึงในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำา 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ในเร่ืองการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำาให้สหภาพ
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วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ซึ่งเป็นเจ้าภาพ 
ร่วมเกิดความประทับใจในพระปรีชาสามารถและ 
พระมหากรุณาธคิณุทีไ่ด้ทรงศกึษาค้นคว้าวธิกีารจดัการ
ดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกร
อยู่ดีกินดี และได้หารือที่จะเสนอให้วันพระราชสมภพ 
๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ต่อมาเมื่อวันที่ 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติและผู้แทนสมาคมดิน
และปุ๋ยแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)
เป็นองค์แรกของโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่
ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเก่ียวกับ
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน และ
ในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทาง
ดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ ๕ ธันวาคม  
ของทุกปีเป็น “วันดินโลก”

ต่อมาในปี ๒๕๕๖ ซ่ึงเป็นปีแรกของการเข้ารับ
ตำาแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายอภิชาต จงสกุล 
พร้อมด้วยแรงสนับสนุนจากสมาคมดินและปุ๋ย 
แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มท่ีจะผลักดันเรื่องวันดินโลก 

อย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ ๑๓-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
นายอภิชาต จงสกุล เ ป็นหัวหน้าคณะผู้ แทน 
เดินทางไปหารือและวางแผนร่วมกับผู้แทน FAO  
ณ สำานักงานใหญ่ ประจำากรุงโรม ประเทศอิตาลี  
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เกี่ยวกับการเสนอวาระวันดินโลกและปีดินสากลในเวที 
เอฟ เอ โอ และ สหประชาชาติ และแนวทางการ
แสวงหาผู้สนับสนุน จนสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุม 
FAO และองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งการเสนอให้
จัดตั้งปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ จนเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญท่ี 
๖๘ ได้มมีติรบัรองสองวาระสำาคญัทีก่รมพฒันาทีด่นิและ
สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอ ได้แก่

๑. วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก
(World Soil Day)และ

๒. ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดนิสากล(International Year 
of Soils ๒๐๑๕)

ซ่ึงจะมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทิน
ปฏบัิติงานขององคก์ารสหประชาชาติอย่างเปน็ทางการ 

โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป วันที่ ๕ ธันวาคม  
ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 
๒๐๐ ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน

ในปี ๒๕๕๗ กรมพัฒนาท่ีดิน ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างย่ิงใหญ่ เนื่องจาก
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เ ป็นการเฉลิมฉลองอย่างเ ป็นทางการค ร้ังแรก  
หลังจากท่ีองค์การสหประชาชาติมีมติให้การรับรอง  
วันดินโลกและปีดินสากล รวมทั้งเป็นการจัดงานเฉลิม
ฉลองการเร่ิมต้นปีดินสากล ๒๕๕๘ ด้วย โดยมีพิธี
เปิดงานในวันที่ ๓ ธันวาคม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน
องคมนตรี นายอำาพล เสนาณรงค์ มาเป็นประธาน 
และได้เชิญ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด 
คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆผู้แทนจากองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ผู้แทนจาก
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB เข้าร่วมเป็นสักขี
พยานในการเฉลิมฉลองวันดินโลก และปีดินสากลด้วย 
กรมพัฒนาที่ดินได้เชิญ เอฟ เอ โอ ประจำาภูมิภาค 

เอเชียและแปซิฟิค และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดังาน 
ในครั้งนี้โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท”

• นิทรรศการความสำาคัญของดิน
• นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางดิน
• การเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ดิน
• การแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ “LDD’s  

IM-FARM” ซ่ึงเป็นเกมส์ซิมูเลชั่นในรูปแบบเกมส์
ออนไลนจ์ำาลองการทำาการเกษตร ผูเ้ลน่สามารถทดลอง
ปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นๆ สำาหรับเป็นทางเลือกใน
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับกลุ่มชุดดินเพื่อใหไ้ด้ผลผลิต
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และมีผลกำาไรมากที่สุด โดยจัดแข่งขันวันท่ี ๓  
และ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

• การเสวนาวิชาการ “เร่ืองเล่าวันดินโลก  
๕ ธันวาคม และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘”

• การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ  
“นักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดย 
หมอดินอาสา

• พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว เ นื่ อ ง ใ น วั น เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๙.๑๙ น.
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นอกจากนี ้ยังมกีารจดักิจกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์
วันดินโลกในวาระต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
วันดินโลกในงาน “ใช้น้ำาอย่างมีคุณค่า ปวงประชา
ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
และหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์โดยมีการแสดงนิทรรศการเก่ียว
กับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่ อ ส ดุ ดีพระ เ กี ย รติ คุณใ ห้ เ ป็ นที่ ป ร ะจั กษ์ ถึ ง 
พระวิสยัทศันแ์ละพระปรีชาสามารถเก่ียวกับการพฒันา
และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
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นอกจากการจัดงานวันดินโลกที่ประเทศไทย
แล้ว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
หรือ เอฟ เอ โอ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก 
และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พร้อมๆ กันที่สำานักงานองค์การสหประชาชาติ  
ณ นครนวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา และสำานกังาน
ใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยท่ีสหรัฐอเมริกา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร 
กิติยาภาเสด็จแทนพระองค์และเชิญพระราชดำารัสไป
พระราชทานต่อที่ประชุม และกรมพัฒนาที่ดินได้มี
สว่นร่วมในการจดันทิรรศการเก่ียวกับวันดนิโลกในงาน
ดังกล่าว

กำรเฉลิมฉลองปีดินสำกล ปี ๒๕๕๘ ได้
กำาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงการตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอด
ท้ังปีโดยต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมข้ึน  
๓ คณะ เพื่อดำาเนินการด้านการพัฒนาองค์ความรู้  
การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ  
โดยมีปฏิทินกิจกรรมดังนี้

• ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พิธีเปิดตัวปีดินสากล  
ปี ๒๕๕๘ ณ กรมพัฒนาที่ดิน

• ๓-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) จัดการอบรมระดับนานาชาติ  
ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำาโขง ๖ ประเทศ “Training of  
Master Trainers and Farmer Leaders for Climate 
Friendly Agriculture”ที่กรุงเทพฯ

• ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จดัการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่องดินที่จังหวัดขอนแก่น

• ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จัดสัปดาห์ 
ปีดินสากลที่กรมพัฒนาที่ดิน
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• เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีมระดับอุดมศึกษา
หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”  
ในระดับอุดมศึกษาและจัดประกวดภาพยนตร์ 
สารคดีสั้น “พลังแห่งแผ่นดิน”ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

• ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดการประชุมระดับ
นานาชาติ The International Soil Conference 
“Sustainable Uses of Soil in Harmony with 
Food Security” ที่โรงแรมรีเจนท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท  
อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

• กิจกรรมที่จัดเป็นประจำาทุกเดือน ได้แก่  
การเปดิให้กลุม่นกัเรียน นกัศึกษาเข้าเย่ียมชมพพิธิภณัฑ์
ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ความสำาคัญและการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน
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ในการเฉลิมฉลองปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ นอกจาก
งานด้านวิชาการซ่ึงเนน้กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนกัวิชาการ
แล้ว กรมพัฒนาที่ดินยังได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม 
ที่มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน ซึ่งเล็งเห็นว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากความเสือ่มโทรมของทรพัยากรในอนาคต 
และควรได้รับการปลูกฝังจิตสำานึกในการหวงแหนและ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างย่ังยืน การจัดการประกวดภาพยนตร์สารคดี
สั้น “พลังแห่งแผ่นดิน”เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริม 
ให้คนรุ่นใหม่ ท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์

ก�รจัดก�รประกวด ภ�พยนตร์ส�รคดีสั้น และก�รประกวดสุนทรพจน์เพื่อกิจกรรมปีดินส�กล

งานผลิตสื่อต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมฉลองปีดินสากล
ในปี ๒๕๕๘ โดยจัดทำาภาพยนตร์สารคดีความยาว
ประมาณ ๗-๑๐ นาทีซ่ึงจะต้องเป็นสารคดีที่เก่ียว
เนื่องกับเร่ืองราวพระอัจฉริยภาพด้านดินของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดความประทับใจกับผู้
ชม ทำาให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทั่วไปได้ทราบ
พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพัฒนาโครงการสำาคัญ
เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา
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ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ออกสู่สาธารณชน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในการประกวด 
กรมพัฒนาที่ดินได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวมทั้งผู้ที่มี 
ความรู้ความสามารถในด้านการผลิตภาพยนตร์สารคดี
มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทำาให้การจัดการ
ประกวดครั้งนี้ ได้ผลงานภาพยนตร์สารคดีสั้นที่มี
คุณภาพที่สามารถนำาออกเผยแพร่ในวาระต่างๆได้เป็น
อย่างดี

ในช่วงเดียวกัน กรมพัฒนาที่ดินยังได้จัดให้
มีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม 
ระดับอุดมศึกษาหัวข้อ“Healthy Soils for a Healthy 
Life” เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ได้แสดงความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่อง
ราวเกี่ยวกับดินในเวทีนานาชาติ รวมทั้งได้นำาเสนอมุม
มองของคนรุ่นใหมท่ีม่ต่ีอความสำาคัญของดนิซ่ึงไมเ่พยีง
แต่เป็นแหล่งอาหาร หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทุก
ชีวิต และเป็นท่ีมาของปัจจัยสี่ซ่ึงเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการ
ดำารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก การประกวดสุนทรพจน์
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานปีดินสากล โดยมุ่งหวังที่
จะสื่อสารให้นานาชาติได้ตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของ
ทรัพยากรดินที่มีต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อความ
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ร่วมมือร่วมใจ
กันดูแลรักษา
ดิ น ใ ห้ อุ ด ม
สมบูรณแ์ละก่อ
ประโยชน์อย่าง
ย่ั ง ยื น สื บ ไ ป 

การจัดการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ได้รับความ
สนใจจากสถาบันอุดมศึกษามากมาย ทั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น ซึ่งนิสิตนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการประกวดได้นำาเสนอปากเปล่าเป็นภาษา
องักฤษ เพือ่บอกเลา่ถึงความสำาคัญของดิน การอนรุกัษ์
ดนิและน้ำา ตลอดจนการใช้ประโยชนท์ีด่นิอย่างย่ังยืนใน
มุมมองของตน โดยมีการใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองรายการเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ
คนรุ่นใหม่ในการรักษาทรัพยากรดิน ที่นับวันจะ
เสื่อมโทรมลงหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี 
นับเป็นความสำาเร็จอีกข้ันหนึ่งของการจัดกิจกรรมปี
ดินสากลของกรมพัฒนาที่ดิน และที่สำาคัญเหนืออื่นใด  
การจดัการประกวดภาพยนตรส์ารคดีสัน้ และสนุทรพจน์
ในครัง้นี ้กรมพฒันาทีดิ่นไดรั้บพระมหากรณุาธคิณุจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท อำาเภอชะอำา 
จงัหวัดเพชรบุรี ในช่วงพธิเีปดิการประชุม International 
Soil Conference ยังความซาบซ้ึงแก่ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงผู้ชนะการประกวด
ทุกคน
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จากท่ีองค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรอง 
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหนึ่ง
ในหนว่ยงานหลกัทีม่บีทบาทสำาคัญในการผลกัดัน เรือ่ง
ดังกล่าวเข้าสู่เวทีสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเก่ียวข้องโดยตรงในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน รวมท้ังส่งเสริมการจัดการที่ดินแบบ
ย่ังยืนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึนของเกษตรกร เล็งเห็นถึงสถานการณ์การใช้ท่ีดิน 
ในปัจจบุนั และตระหนกัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหาก
ไม่มีการดำาเนินการใดๆ จึงได้ดำาริ ที่จะใช้วาระสำาคัญนี้
เป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างความตระหนัก และกระตุ้น
ให้เกิดการร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านปฐพีวิทยา
ท่ัวโลกในการปกป้องทรัพยากรดินไม่ให้ถูกทำาลาย 
มากไปกว่านี้ กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดให้มีการประชุม
วิชาการนานาชาติ International Soil Conference 
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ รวมทั้ง
แบ่งปันประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในเรื่อง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินในกลุ่มผู้บริหาร  
ผู้เช่ียวชาญ และนักวิชาการด้านดินจากประเทศ

ก�รประชุมน�น�ช�ติ 
International Soil Conference ๒๐๑๕
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ต่างๆทั่วโลก โดยได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ  
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูบ้รหิารระดบันโยบาย ท้ังจากหนว่ยงาน 
รฐับาล และภาคเอกชน รวมท้ังองค์กรระหว่างประเทศ 
เข้าร่วมการประชุมกว่า ๔๕๐ คน จาก ๒๗ ประเทศ
ทั่วภูมิภาค ซ่ึงผลจากการประชุมจะได้นำาเสนอต่อเวที 
Global Soil Partnership(GSP) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ FAO ที่รับผิดชอบการสร้างเครือข่ายจัดการ
ทรัพยากรดินระดับนานาชาติ เพื่อกำาหนดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างย่ังยืน เป็นพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหาร
ต่อไป

ภายใต้แนวคิดท่ีว่า ดิน คือแหล่งกำาเนิดปัจจัย
ต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต อาทิเช่น ธาตุอาหาร 
ท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ดินที่อุดมสมบูรณ์
จะช่วยเสริมรากฐานความมั่นคงของผลผลิตพืช 
รวมไปถึงระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม ดินถูกนำา
ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลานาน 
จนกระทั่งปัจจุบันเร่ิมมีการกล่าวถึงปัญหาดินและ
ที่ ดินเสื่อมโทรมท่ีเพิ่มมากข้ึน แม้หลายประเทศ 
จะเร่ิมตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว 
ควบคู่ กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซ่ึงเป็นภยัธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งเผชญิและจำาเป็นต้องแก้ไข 

เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตแล้วก็ตาม แต่ก็
ยังไม่มีการดำาเนินการอย่างเพียงพอที่จะป้องกันปัญหา
การเสื่อมโทรมของดิน และการจัดการทรัพยากรดิน
แบบผิดวิธี การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
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หนว่ยงานของรัฐและเกษตรกร ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีอย่าง 
ต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับการจัดการแบบ
ย่ังยืนจึงเป็นสิ่งสำาคัญ การดำาเนินการต่างๆจะประสบ
ผลสำาเร็จได้จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มี
อำานาจในการตัดสินใจ รวมถึงเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดิน ทั้งนี้ นักวิชาการผู้มีความรู้เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มี
ความสำาคัญ โดยนักวิชาการจะทำาหน้าท่ีในการศึกษา  
วิจัยถึงปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความรู้ และหลักวิชาการที่ถูกต้องให้แก่
เกษตรกรเพื่อนำาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนให้เกิดความ
ย่ังยืนในการใช้ประโยชน์ให้ทรัพยากรดินสามารถ
เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนผืนโลกได้  
การประชุม International Soil Conference ในครั้งนี้ 
จึงได้มีการกำาหนดหัวข้อการประชุมท่ีสามารถตอบ

โจทย์ข้างต้นได้ โดยหัวข้อการประชุมในครั้งนี้คือ การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืนในแนวทาง ที่สอดคล้อง
กับความมั่นคงอาหาร (Sustainable Uses of Soil  
in Harmony with Food Security)

การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ จัดข้ึนระหว่าง 
วันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรีเจนท์  
ชะอำา บีช รีสอร์ท อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี  
โดยมีหัวข้อการประชุมจำานวน ๕ หัวข้อ ได้แก่

๑) Soil information for supporting  
sustainable uses and management

๒) Integrated soil management and  
conservation for food security

๓) Role of soil ecology in relation  
to climate change and food security
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๔) Innovative techniques and tools for 
soil resources inventories and appropriate 
management

๕) Public participation, networking and 
policy implementation on land management

กรมพัฒนาที่ดินได้รับเกียรติจากผู้เช่ียวชาญ 
และนักวิชาการอาวุโสจากองค์กรที่มีช่ือเสียงระดับ
โลกมากมาย ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ และร่วมเป็น  
International Scientific Committee อาทิ Professor 
Dr.Rainer Horn ประธานสหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil  
Sciences-IUSS) Professor Dr.Rattan Lal อาจารย์
และนักวิชาการอาวุโสจาก Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา Professor Dr.Stephen 
Nortcliff อดีตประธานสหภาพวิทยาศาสตร์ทาง
ดินนานาชาติ ผู้ถวายเหรียญ Humanitarian Soil  
Scientist หรือ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Dr.Vili Fuavao  
ร อ ง ผู้ แ ท น อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห่ ง
สหประชาชาติประจำาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
หรือ FAO RAP ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  

โรจนสุนทร อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน Professor 
Dr.Kazuyuki Inubushi อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย
ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ นอกจากนี ้กรมพฒันาทีดิ่น 
ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ดำาเนินการ
ด้านการจัดการทรัพยากรดินทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ร่วมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในครัง้นีจ้ำานวน  
๗ หนว่ยงาน ประกอบด้วยสหภาพวิทยาศาสตรท์างดิน
นานาชาติ หรือ IUSS institute for Development 
Research หรือ IRD ประเทศฝรั่งเศส ธนาคารเพื่อ
การพฒันาแห่งเอเชีย หรอื ADB ซ่ึงสนบัสนนุคา่ใช้จา่ย 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากประเทศลุม่น้ำาโขง ได้แก่ ไทย ลาว 
กัมพูชา พม่า จีน และเวียดนาม ประเทศละ ๓ คน  
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รวม ๑๘ คน องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ 
FAO RAP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้สนับสนุน
บุคลากรร่วมปฏิบัติงานด้านวิชาการ และองค์กร
เอกชนอีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมดินและปุ๋ย
แห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำา 
แห่งประเทศไทย

การประชุมครัง้นี ้จดัในรปูแบบการบรรยายพเิศษ 
การนำาเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
รวมท้ังการแสดงนทิรรศการของหนว่ยงานเจา้ภาพรว่ม 

และการทัศนศึกษาดูงานพื้นที่โครงการพระราชดำาริ 
ในจงัหวัดเพชรบุรแีละประจวบคีรขัีนธ ์ได้แก่ โครงการ
ช่ังหัวมันฯ โครงการชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง และ
โครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาทีดิ่นเสือ่มโทรมเขาชะงุ้ม  
โดยในส่วนของผลงานด้านวิชาการมีนักวิชาการส่งผล
งานนำาเสนอในระหว่างการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๑๔ 
เรื่อง แบ่งเป็น ผลงานภาคบรรยาย ๔๙ เรื่อง และผล
งานภาคโปสเตอร์ ๖๕ เรื่อง ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดการประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้พระราชทาน
พระราชานุญาตให้คณะผู้บริหาร คณะผู้บรรยาย
พิเศษ ชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
จัดการประชุมร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ และประทับ 
เสวยพระกระยาหารค่ำากับคณะนักวิชาการและ 
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ช า วต่ า งป ระ เทศ ด้ วย  นั บ เ ป็ น 
พระมหากรุณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความ
ปลาบปลื้มแก่คณะผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วม 
เป็นอย่างยิ่ง
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ในช่วงของการบรรยายและนำาเสนอผลงาน  
ท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย
พิเศษ(Invited Speaker)ใน session ท่ี ๒ หัวข้อ 
Integrated Soil Management and Conservation 
for Food Security ซึ่งเป็นเนื้อหาการบรรยายกล่าว
ถึง การอนรุกัษแ์ละการจดัการทรพัยากรดนิแบบบรูณา
การเพือ่ความมัน่คงทางอาหาร ปจัจบัุนประเทศไทยเปน็ 
ผู้ส่งออกอันดับที่แปดของโลกซ่ึงหมายถึงการเป็น
ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการ
ผลิตสูงจนสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดโลกเพื่อ
หล่อเลี้ยงนานาชาติได้ แต่ปัญหาสภาวะโลกร้อน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มข้ึน 
ของจำานวนประชากรโลก อาจสง่ผลกระทบตอ่ศักยภาพ
การผลิตดังกล่าวได้ หากขาดการจัดการที่เหมาะสม 
และผลกระทบจะไม่ได้ถูกจำากัดอยู่แค่ภายในประเทศ
เท่านั้น หากแต่จะส่งผลถึงความมั่นคงอาหารของโลก
โดยรวมด้วย ซ่ึงทา่นอธบิดอีภชิาตไดเ้นน้ย้ำาถึงแนวทาง
ทีป่ระชาคมโลกจะสามารถช่วยยับย้ังผลกระทบดังกลา่ว 
โดยหันมามุ่งเน้นการทำาเกษตรแบบปลอดสารเคมี  

การใ ห้ความสำา คัญกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำ า  
และการสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารระดับ
นโยบายของแต่ละประเทศ

ท่านอธิบดีอภิชาต ในฐานะประธานคณะ
กรรมการการจดัการประชุมไดเ้นน้ย้ำาให้เจา้หนา้ทีทุ่กคน
ปฏบัิติหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ให้เป็นเจา้ของบ้าน
ที่ดี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่น เพื่อให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจ ซ่ึงผลจากการ
ปฏบัิติงานอย่างมปีระสทิธิภาพของคณะผูจ้ดัการประชุม 
ทำาให้การประชุมเป็นที่กล่าวขวัญถึงในเวทีต่างๆ

สิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ท่ีเห็นได้ชัดเจน
คือการเกิดเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ 
ของนักวิชาการด้านปฐพีวิทยาซ่ึงล้วนเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดินเพื่อใช้ในการกำาหนดแนวทางการจัดการ
ทรพัยากรดินอย่างยืน การแก้ไขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรัพยากรดินซ่ึงจะสามารถนำาไปเสนอในเวทีอื่นๆ
ต่อไป
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“การจดบันทึกประสบการณ์ทำางานให้คนรุ่นใหม ่
ได้สามารถศึกษาเรียนรู้ต่อได้” เป็นแนวทางที่ 
อธิบดีอภิชาต  จงสกุล เห็นว่าเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องทำา 
มเิช่นนัน้ความรูแ้ละประสบการณจ์ะสญูหายไปพรอ้มๆ
กับการเกษียณอายุของข้าราชการ การจัดการความรู้ 
ของท่าน นอกจากการดำาเนินตามกระบวนการจัดการ
องค์ความรู้อย่างเต็มระบบแล้ว ท่านยังได้สอดแทรก
เรื่องจัดการความรู้ ไว้ในกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
โดยที่พวกเราเองก็แทบจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือ  
การจัดการความรู้ ตัวอย่างเช่น ขับเคลื่อนให้การ
จัดการงานทางวิชาการ “การพัฒนาท่ีดิน ปี ๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อนำาเสนอ 
ผลงานทาง วิชาการของกรมพัฒนาที่ ดิ นและ 
ส่วนราชการอื่นๆ มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ 
กับผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดการความรู้ โดย
มีกระบวนการที่ เอื้ อและก่อให้ เ กิดการถ่ายโอน  
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ มีการรวบรวม และเรียบเรียง
องค์ความรู้ท่ีมีในกรมพัฒนาท่ีดินอย่างเป็นระบบเพื่อ
สามารถต่อยอดเป็นความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
พันธกิจ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ดำาเนินการจัดการความรู้ ดังนี้

๑) การพฒันาการจดัการความรูสู้ร่ะบบการเรยีน
รู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-Training)

กรมพัฒนาที่ดินได้สร้างองค์ความรู้เพื่อเก็บไว้ 
เป็นคลังความรู้ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ ดินได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน จำานวน ๒ เรื่อง คือ  
ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาใน
เขตพฒันาทีด่นิ และชุดองคค์วามรูเ้ร่ืองการกำาหนดเขต
เหมาะสมสำาหรับพืชเศรษฐกิจ โดยจัดทำาเป็นเอกสาร
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และได้เผยแพร่
ชุดองค์ความรู้ดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน  
เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
ได้ศึกษาเรียนรู้

เพื่อให้การเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ ดังกล่าว 
ข้างต้นมีประสิทธิผลมากข้ึน จึงนำาชุดองค์ความรู้ที่

ก�รจัดก�รคว�มรู้

มีมาสร้างเป็นหลักสูตรสำาหรับระบบการเรียนรู้ผ่าน 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ซ่ึงจะเป็นวิธกีารฝกึอบรมรูปแบบใหม ่ 
ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการ
อบรม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้นำาชุดองค์ความ
รูด้้านการจดัระบบอนรุกัษดิ์นและน้ำาในเขตพฒันาทีด่นิ 
มาสร้างเป็นหลักสูตร โดยจัดทำาเอกสารการศึกษา
ประกอบการบรรยาย ประกอบด้วย

ชุดวิชาที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปัญหา
 ในเขตพัฒนาที่ดิน
ชุดวิชาที่ ๒ มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำา 
 และการใ ช้หญ้าแฝกเพื่ อการ 

 อนุรักษ์ดินและน้ำา
ชุดวิชาที่ ๓ มาตรการจัดการดินที่มีปัญหา
 และการปรับปรุงบำารุงดิน
ชุดวิชาที่ ๔  การดำาเนนิงานจดัทำาเขตพฒันาทีด่นิ 

 และสร้างเครือข่ายชุมชนมสีว่นรว่ม  
 : พื้นที่กรณีศึกษา

รวมถึงได้จัดทำาสื่อวีดีทัศน์ จัดทำาคลังข้อสอบ 
และกำ าหนดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม วาง
แนวทางการสร้างระบบการเรียนรู้ กำาหนดกลุ่มเป้า
หมาย ระยะเวลาการฝึกอบรม จำานวนผู้เข้าอบรม 
กำาหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินผล ซ่ึงศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน  
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จะไ ด้นำ า ชุดการ เรี ยน รู้ดั งกล่ าวไปส ร้างระบบ 
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะเปิดระบบ
การรับสมัครผู้เข้าอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

๒) โครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “องคค์วามรู ้
สู่ปีดินสากล ๒๕๕๘”

ตามท่ีประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติกำาหนด
ให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล เพื่อให้มนุษย์ชาติตระหนัก
ถึงความสำาคัญของทรัพยากรดินซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญใน
การผลิตอาหารและพลังงาน กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วม
ฉลองปีดินสากล ท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล ริเริ่มให้จัด 
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้สู่ปีดิน
สากล ๒๕๕๘” โดยการจัดเสวนาหรือการบรรยาย
พิเศษ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
หัวข้อในการเสวนาทางวิชาการหรือการบรรยายพิเศษ 

เกี่ยวกับองค์ความรู้ทรัพยากรดิน อาทิ งานพัฒนาที่ดิน
ตามแนวพระราชดำาริฯ งานพัฒนาที่ดินที่ประสบ
ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน (Best Practice)  
โดยเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
งานพัฒนาที่ดิน และมีผู้เข้ารับฟังการเสวนา ประกอบ
ด้วย ผู้อำานวยการกอง/สำานัก ผู้เช่ียวชาญ และ
นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน และได้จัดให้มีการ
ถ่ายทอดทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  
ไปยังสำานักงานพัฒนาท่ีดิน ทั้ง ๑๒ เขต เพื่อให้
บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับชมและรับฟัง ทั้งนี้ได้มี
การรวบรวมสรุปความรูจ้ากการเสวนาไปเผยแพร่ความ
รู้ในวารสารการอนุรักษ์ดินและน้ำา และในเว็บไซต์  
KM (การจัดการความรู้) ของกรมพัฒนาที่ดิน หัวข้อ
การเสวนาทางวิชาการหรือการบรรยายพิเศษ มีดังนี้
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“องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘”
 ล�ำดับ หัวข้อ ผู้บรรยำย

 ครั้งที่ี ๑  โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 ครั้งที่ ๒ หน่วยงานบูรณาการ สร้างสานพื้นที่ดินเค็ม คณะวิทยากรจาก  สพข.๕  และ  นางระเบียบ สละ

 ครั้งที่ ๓ เรื่องเล่าจากเขาหินซ้อน นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   

   คนที่ ๑๔

 ครั้งที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำาในเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 ครั้งที่ ๕ แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม นายสิมา โมรากุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ ๙

 ครั้งที่ ๖ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ดร.อรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ ๑๐

   นายโสภณ ชมชาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญ

   ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

   นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์ อดีตอธิบดี

   กรมส่งเสริมการเกษตร

   นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ

   อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ อดีตผู้อำานวยการ

   สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

 ครั้งที่ ๗ เกิดศูนย์พิกุลทอง นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   

   คนที่ ๑๑

 ครั้งที่ ๘ ตำานานการสำารวจดิน ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำารวจ  

   และจำาแนกดิน

   นายเฉลียว แจ้งไพร อดีดผู้ตรวจราชการ

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   นายสุรพล เจริญพงศ์ อดีตผู้อำานวยการ

   กองสำารวจจำาแนกดิน

   นายพิชัย วิชัยดิษฐ์ อดีตผู้อำานวยการ

   กองสำารวจจำาแนกดิน

 ครั้งที่ ๙ กำาเนิดหมอดินอาสา กูรูชุมชน นายพิษณุ อัตถวิโรจน์ อดีตผู้อำานวยการ   

   สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙

 ครั้งที่ ๑๐ เรื่องเล่าของชาววิเคราะห์ดิน นางนวลศรี กาญจนกูล อดีตผู้อำานวยการ

   กองวิเคราะห์ดิน

 ครั้งที่ ๑๑ เรื่องเล่าตำานานหญ้าแฝก นายวิทูร ชินพันธุ์ และ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง 

 ครั้งที่ ๑๒ ก่อเกิดกรมพัฒนาที่ดิน นายสนาน ริมวานิช อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ ๓

   นายพิษณุ อัตถวิโรจน์ อดีตผู้อำานวยการ

   สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙

   ดร.ณรงค์ ชินบุตร อดีตผู้อำานวยการ

   สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑
หัวข้อ “โครงก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้�นยูโย”

วันอังค�รท่ี ๒๘ ตุล�คม ๒๕๕๗                                                      
โดย น�ยอภิช�ต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๖” ครั้งที่ ๒
หัวข้อ “หน่วยง�นบูรณ�ก�ร สร้�งส�นพื้นที่ดินเค็ม”

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๗                                                         
โดย คณะวิทย�กรจ�กสำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต ๕ และน�งระเบียบ สละ
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๓
หัวข้อ “เรื่องเล่�เข�หินซ้อน”

วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันว�คม ๒๕๕๗                                                            
โดย น�ยเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน คนที่ ๑๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ               
พระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน                                 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2525

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๔
หัวข้อ “ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง”

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มกร�คม ๒๕๕๘                                                            
โดย น�ยอภิช�ต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน

พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ป่าพรุ



72
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๕
หัวข้อ “แฝกสร้�งดินที่เข�ชะงุ้ม”
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๘                                                             

โดย น�ยสิม� โมร�กุล อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน คนที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงปลูกต้นประดู่
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัส 
เกี่ยวกับแปลงนุ่น ในปี ๒๕๓๕

สภาพพื้นที่โครงการฯ 
ถ่ายจากทิศใต้ – เหนือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร “องค์คว�มรู้สู่ดินส�กล 2558” ครั้งที่ ๖
หัวข้อ “โครงก�รพัฒน�ทุ่งกุล�ร้องไห้”

วันอังค�รที่ ๒๔ มีน�คม ๒๕๕๘
โดย ดร.อรรถ สมร่�ง อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน คนที่ ๑๐

น�ยโสภณ ชมช�ญ อดีตผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดิน
น�ยทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร

น�ยฉลอง เทพวิทักษ์กิจ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล 2558” ครั้งที่ ๗ 
หัวข้อ “เกิดศูนย์พิกุลทอง”                                                                                 

วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๘
โดย น�ยชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน คนที่ ๑๑
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ก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘
หัวข้อ “ตำ�น�นก�รสำ�รวจดิน ”

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๘
โดย ดร.พิสุทธิ์ วิจ�รสรณ์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสำ�รวจและจำ�แนกดิน

น�ยเฉลียว แจ้งไพร อดีตผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น�ยสุรพล เจริญพงศ์ อดีตผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจจำ�แนกดิน
น�ยพิชัย วิชัยดิษฐ์ อดีตผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจจำ�แนกดิน
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ANNUAL REPORT 2015

ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๙ 
หัวข้อ “กำ�เนิดหมอดินอ�ส� กูรูของชุมชน”                                                                  

วันอังค�รที่ ๒๖ มิถุน�ยน ๒๕๕๘ 
โดย น�ยพิษณุ  อัตถวิโรจน์  

อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต  ๙
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑๐                                                       
หัวข้อ “เร่ืองเล�่ของช�ววิเคร�ะห์ดิน”                                                                                       
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎ�คม ๒๕๕๘                                                             

โดย น�งนวลศรี ก�ญจนกูล อดีตผู้อำ�นวยก�รกองวิเคร�ะห์ดิน
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ก�รบรรย�ยพิเศษ “องค์คว�มรู้สู่ปีดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑๑ 
หัวข้อ “เล�่ข�นตำ�น�นหญ้�แฝก”                                                                                         
วันศุกร์ ท่ี ๑๔ สิงห�คม ๒๕๕๘                                                              

โดย น�ยวิทูร ชินพันธุ์ และ ดร.พิทย�กร ลิ่มทอง
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ก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร “องค์คว�มรู้สู่ดินส�กล ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑๒
หัวข้อ “ก่อเกิดกรมพัฒน�ที่ดิน” 

ในวันพฤหัสบดี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๘
โดย น�ยสน�น ริมว�นิช อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน คนที่ ๓

น�ยพิษณุ อัตถวิโรจน์ อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต ๙
ดร.ณรงค์ ชินบุตร อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�ที่ดิน
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เดิมประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์
ดินอยู่แห่งเดียวที่กรมพัฒนาที่ดิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ประชาชน เกษตรกรหรือนักเรียน
นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด เดินทาง
มาดูได้ยาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายอภิชาต จงสกุล จึงริเร่ิมให้
จัดทำาพิพิธภัณฑ์ดินข้ึนในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศจะช่วยกระจาย
โอกาสให้บุคคลเหลา่นัน้ ได้มโีอกาส
ศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถึง ตลอดจน 
เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่  
ของกรมพัฒนาที่ดินประจำาภูมิภาค 
ใ ช้ประกอบการอธิบายวิ ธีการ
จัดการดิน การปรับปรุงบำารุงดิน 
ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ำา 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการใช้ท่ีดินตาม
ศักยภาพของดินสัมฤทธิ์ผลเร็วข้ึน 
และเป็นการร่วมเฉลมิฉลองในปดิีน
สากลอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ดิน ๔ ภูมิภ�ค
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ในปี ๒๕๕๘ กรมพฒันาทีด่นิ
ไ ด้สนับสนุนงบประมาณจัดทำา
พิพิธภัณฑ์ดิน ๔ ภูมิภาค โดยมี
เจ้าหน้าท่ีจากกองสำารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน เป็นผู้ดำาเนิน
โครงการร่วมกับเจา้หนา้ทีข่องกรมฯ 
ในส่วนภูมิภาค เป็นโครงการที่ 
กรมพฒันาท่ีดินเริม่จดัทำาเป็นปีแรก 
เพื่อร่วมฉลองในวาระปีดินสากล 
๒๐๑๕ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ได้ดำาเนินการ แล้วดังนี้ ภาคเหนือ
ดำาเนนิการท่ี สำานกังานพฒันาทีด่นิ
เขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดำาเนินการที่ 
สำานกังานพฒันาท่ีดินเขต ๔ จงัหวัด
อุบลราชธานี ภาคกลางดำาเนินการ
ที ่สำานกังานเขตพฒันาท่ีดินเขต ๑๐ 
จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ ดำาเนิน
การที ่สำานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๑๒ 
จังหวัดสงขลา

เนื้อหาสำาคัญในพิพิธภัณฑ์
ดิน ประกอบด้วย ความสำาคัญของ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินโดย



กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘

83

ทั่วไปในสำานักงานพัฒนาท่ีดินเขตนั้นๆโดยแสดงเป็น
ภาคตัดขวาง ดินดี และดินท่ีมีปัญหาต่อการเกษตร 
ดินกับพืชเศรษฐกิจเด่นในบริเวณนั้น สมบัติพื้นฐาน
บางประการของดิน ดินกับวัตถุต้นกำาเนิดดิน การสูญ
เสียหน้าดินจาการชะล้างพังทลาย การจัดการดินเพื่อ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ความสำาเร็จของการจัดทำาพิพิธภัณฑ์ดิน ๔ 
ภูมิภาค ครั้งนี้มีส่วนให้สำานักงานพัฒนาที่ดินเขตมี
พิพิธภัณฑ์ไว้เป็นสถานที่เรียนรู้และตระหนักในความ

สำาคัญของทรัพยากรดินในท้องถ่ิน สำาหรับประชาชน 
เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของกรม
พฒันาทีด่นิ มเีครือ่งมอืทีเ่ป็นตัวอย่างจรงิ ประกอบการ
อธิบายวิธีการจัดการดิน การปรับปรุงบำารุงดิน ตลอด
จนการอนุรักษ์ดินและน้ำา ให้เกษตรกรและผู้สนใจ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน อกีทัง้เพิม่ความสวยงามและความเป็น
เอกลักษณ์ให้กับสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต และเป็น
กิจกรรมฉลองปีดินสากลร่วมกับประชาคมโลก
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อ ธิ บ ดี ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น  
(นายอภิชาต จงสกุล) ได้เห็นความ
สำาคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความรู้
เร่ืองทรพัยากรดิน ความเสือ่มโทรม
ของดินและภัยธรรมชาติ จึงได้
ริเร่ิมโครงการอบรมหมอดินน้อย 
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึน 
เพื่ อ ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ด้ าน
การเกษตร โดยเฉพาะด้านดิน  
ให้แก่เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐาน
ดา้นการเกษตรและการพฒันาท่ีดนิ
ไ ด้อย่างถูกต้อง และเพิ่มเติม
ความรู้เรื่องน้ำา อากาศ และสิ่ง
ปกคลุมดิน สามารถแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยการวางแผน
การทดลองเบ้ืองต้น และสรุปได้ 
เ ป็นการยกระดับหมอดินน้อย 
ให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
ทดลอง มีประสบการณ์การเรียน
รู้ ด้านกระบวนการวิจัยเก่ียวกับ
ดิน น้ำา อากาศและสิ่งปกคลุมดิน  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาดหวัง
ให้หมอดนินอ้ยสามารถเป็นแกนนำา 

หมอดินน้อยของกรมพัฒน�ที่ดิน
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ในการช่วยรณรงคแ์ละขยายผลไปสู่
ผู้ปกครอง นักเรียนและเกษตรกร 
ทั่ วไป ในการเพิ่ มผลผลิตพืช 
ภายใต้การปรับปรุงบำารุงดิน และ
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็น 
การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร
เห็นความสำาคัญในการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตเป็นการดำาเนินการแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และท่ีสำาคัญ
เป็นการสนับสนุนโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ควบคู่กับการ
ฝึกเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับ
เด็กนักเรียนด้วย

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก่อน
ท่ีวิทยากรจะออกไปให้ความรู้กับ
เด็ก กรมพฒันาทีด่นิให้อบรมเตรียม
ความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่
จำานวน ๒๐๐ คน เพื่อทบทวนหลัก
การและเพิ่มศักยภาพในเรื่องของ
กระบวนการคิดและนำาไปปฏบัิตจิรงิ 
พรอ้มทัง้เปน็การเตรยีมความพร้อม
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เพื่อเ ป็นท่ีปรึกษาให้กับครูและ
นกัเรยีนในการทำาโครงการวิจยัเก่ียว
กับวิทยาศาสตร์ทางดิน น้ำา อากาศ 
และสิ่งปกคลุมดิน

โ ค ร ง ก า ร ห ม อ ดิ น น้ อ ย
มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อส่ ง เสริมใ ห้
นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
แนวคิดในการศึกษาวิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
ในแต่ละท้องถ่ินท่ัวประเทศสร้าง
โครงงานวิจัยทางดิน น้ำา อากาศ 
สิ่งปกคลุมดินในลักษณะของความ
ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู 
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ 
หมอดินอาสา และชุมชนตลอดจน

เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน 
โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนในแตล่ะทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ 
จำานวน ๓๐๐ โรงเรียน

โดยหมอดินน้อยจะทำาหน้าที่
เป็นผูน้ำา จดัต้ังกลุม่ภายในโรงเรียน
และจัดทำาโครงการวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ดิน

โ ร ง เ รี ย น ที่ จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการต้องมีครูที่สามารถเป็น
พี่เลี้ยงในการวางแผนการทดลอง
วิจัย ด้านดิน น้ำา อากาศ และ
สิ่งปกคลุมดินให้แก่หมอดินน้อยได้  
มีพื้นที่ที่สามารถทำาแปลงทดลอง

ได้ มีอาคารและสถานที่เหมาะ
สมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นได้

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จะคัดเลอืกนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ ๔, ๕ และ ๖ ที่มีความประสงค์
จะเป็นหมอดินน้อยโดยความสมัคร
ใจ เพื่อเตรียมเป็นหมอดินน้อย 
โรงเรียนละ ๑๕ คน และดำาเนิน
การลงทะเบียนจัดต้ังกลุ่มหมอดิน
น้อยแล้วจัดทำาโครงงานวิจัยเก่ียว
กับดิน น้ำา อากาศ สิ่งปกคลุมดิน 
หรือ การศึกษาปัญหาของดินและ
การปรับปรุงท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีของโรงเรียน จำานวน ๑-๒ 
โครงงาน
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หมอดินน้อยจะต้องวางแผนการ
ดำาเนนิงาน สามารถศกึษาและวางแผน
โครงงานวิจัยในเบื้องต้นและนำาแผน 
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคตได้

เมื่ อโครงการ วิจัยแล้ว เส ร็จ
หมอดินน้อยจะมีองค์ความรู้ด้านดิน 
น้ำา อากาศ และสิ่งปกคลุมดินที่ถูก
ต้อง หมอดินน้อยและครูมีความรู้ 
ในการตั้งสมมติฐาน การวางแผนงาน
วิจัย สามารถศึกษาปัญหาด้านดิน น้ำา 
อากาศ และสิง่ปกคลมุดนิได้ในเบ้ืองต้น 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ พืน้ฐานในการ
ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ทางดินได้

 ซ่ึงถือว่าเป็นการวางรากฐาน
การสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านดินต้ังแต่
วัยเด็ก ด้วยหวังว่าเมื่อเด็กๆเหล่านี้
เติบโตข้ึน บางคนอาจจะเป็นหมอดิน
อาสาท่ีมีพื้นฐานความรู้ สามารถแก้
ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ เป็นแนวร่วม
ในการอนรัุกษดิ์นและน้ำา สามารถรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถ่ินของตนให้สามารถทำาการ
เกษตรได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป



กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบาย 
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กษตรกรผลิ ต ปุ๋ ย
อินทรีย์ใช้เองในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และเพื่อให้การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกรเกิดความ
ต่อเนื่องและย่ังยืน จึงให้ดำาเนิน
การในลักษณะของการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและจัดตั้งเป็นธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นท่ีการดูแลของ
สถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด
รวม ถึ งหน่ วยงานภายในกรม
พัฒนาที่ดิน ที่มีศักยภาพในการ

ผลิตเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำานวน 
๘๗ แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
โดยมุ่ ง เน้นให้เกษตรกรนำาเอา
เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัว
เรอืน และจากโรงงานอตุสาหกรรม  
นำามาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะ
ทำาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร
มาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อ
วัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือ
ให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไป
ใช้แล้วใช้หนี้ ด้วยวัสดุเหลือใช้จาก
ไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

ปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและ 
มีการนำาไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง  
มีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหา
การเผาและปัญหาจากการกำาจัด
หรือทิ้งขยะในอนาคต

๑) วิธีกำรด�ำเนินงำน
(๑) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

ให้ คัดเลือกลุ่ม เกษตรกรที่กรม
พัฒนาที่ ดิน เ ข้ าไปพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ และมีความ
เข้มแข็ง ซ่ึงมคีวามสนใจทีจ่ะดำาเนนิ
การ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะดำาเนิน
การควรมีจำานวนสมาชิกจำาแนก
ได้ ดังนี้

กลุม่ขนาดใหญ่ ควรมสีมาชิก
ตั้งแต่ ๓๐ – ๕๐ คน

กลุม่ขนาดกลาง ควรมสีมาชิก 
ตั้งแต่ ๒๐ – ๓๐ คน

กลุ่มขนาดเล็ก ควรมีสมาชิก
ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ คน

(๒ ) ก ำ รจั ดตั้ ง ธนำคำร
ปุ๋ ย อินทรี ย์  จ� ำแนกออกเป็น  
๓ ประเภท ดังนี้
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ก�รจัดตั้งธน�ค�รปุ๋ยอินทรีย์



(๒.๑) ธนาคารน้ำาหมกัชวีภาพ 
กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องดำาเนิน
การในเรื่องของธนาคารน้ำาหมัก
ชีวภาพเป็นหลกั โดยกลุม่ขนาดใหญ่
จะต้องผลิตน้ำาหมักชีวภาพต้ังต้น
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ส่วนกลุ่ม
ขนาดกลางควรผลิตน้ำาหมักชีวภาพ
ตั้งต้นประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร ซ่ึง 
กรมพัฒนาท่ีดินจะสนับสนุนกาก
น้ำาตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.๒ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ 
ให้ตามจำานวนเป้าหมายท่ีจะผลิต 
สำาหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดหา

(๒ .๒) ธนาคาร ปุ๋ยหมัก  
(สูตรพระราชทาน) ควรดำาเนิน
การในพื้นที่ท่ีกลุ่มเกษตรกรมีอาชีพ 
ปลกูผกัหรือผลไม ้โดยกลุม่เกษตรกร
ต้ อ ง ดำ า เ นิ น ก า ร ผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก 
สตูรพระราชทาน ซ่ึงกรมพฒันาท่ีดิน 
จะสนับสนุนงบประมาณในการ
จั ดหา เศษ วัส ดุ  และสาร เ ร่ ง

ซุปเปอร์ พด.๑ ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกร
จะต้องดำาเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานต้ังต้น จำานวน ๑๐๐ ตัน 
สำาหรับกลุ่มขนาดใหญ่ และผลิต 
๗๐ ตัน และ ๕๐ ตัน สำาหรับกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีขนาดกลางและขนาด
เล็ก ตามลำาดับ

(๒.๓) ธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด ควรดำาเนินการในพื้นที่ที่
กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพทำานา ทำาไร่
เป็นส่วนใหญ่ โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

ต้นทุนประมาณ ๑๐ ตัน สำาหรับ
กลุ่มขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่มขนาด
กลาง กรมพฒันาทีดิ่น จะสนบัสนนุ
เ มล็ ดพั น ธุ์ พื ช ปุ๋ ยสด ต้ นทุ น
ประมาณ ๗ ตัน และกลุม่ขนาดเลก็  
กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนเมล็ด
พันธ์ุพืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ  
๕ ตัน ซ่ึงในสว่นนี ้หากเกษตรกรนำา
ไปปลูกเพื่อไถกลบแล้วต้องกันพื้นที่
ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธ์ุ
ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
เมลด็พนัธ์ุเช่นเดียวกัน โดยมสีญัญา
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การใช้คืนไม่เกิน ๖ เดือน ท้ังนี้  
ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะดำาเนิน
การได้ท้ัง ๓ ธนาคาร ข้ึนอยู่กับ
ความต้องการของเกษตรกรและ
พื้นท่ีเพาะปลูก แต่จะต้องจัดต้ัง
ธนาคารน้ำาหมักชีวภาพเป็นหลัก 
ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคาร
ปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดต้ังอย่างใด
อย่างหนึ่ง

(๓) สำาหรับงบประมาณ 
ในการดำาเนินงานข้ึนอยู่กับขนาด
ของกลุ่มและจำานวนธนาคารที่จะ
จัดต้ัง ในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนใน
การปฏบิตังิาน กรมพฒันาทีด่นิอาจ
จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดทำาโรงเรือนตามความ
เหมาะสม

(๔) กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
วิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมใน
การดำาเนินงาน ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 

การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับ 
การใ ช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ โดยการใ ช้
โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ต า ม ค่ า
วิเคราะห์ดิน ซ่ึงกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
ต้องทำาการวิเคราะห์ดินในพื้นที่
ของเกษตรกรท่ีเปน็สมาชิกธนาคาร 
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

(๕ ) กลุ่ ม เกษตรกรต้อง
ดำาเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ
ดำาเนินงาน เพื่อบริหารจัดการ 
ข้ันตอนต่างๆ ต้ังแต่ผลิตจนถึง
จัดทำาบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม  

พร้ อ มกำ า หนดอั ต ร า ดอก เ บ้ี ย 
ในการฝากและกู้ยืม

(๖) กำาหนดระเบียบการ
ดำาเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม 
พร้อมอัตราดอกเบี้ย

(๗) กำาหนดคุณสมบัติของ
สมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ พร้อม
กำาหนดเง่ือนไข บทลงโทษกรณีทำา
ผิดเงื่อนไข

(๘) กลุ่มเกษตรกรต้องมี
เง่ือนไขในการประกอบการดำาเนิน
งาน โดยต้องสามารถดำาเนินการ 
ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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๒) กำรบริหำรงำนธนำคำร
ปุ๋ยอินทรีย์ 

(๑) การบริหารงานโดย 
คณะกรรมการบริหารงาน กำาหนด
ให้มีการรายงานผลการดำาเนินให้
สมาชิกทราบในที่ประชุมทุกเดือน

(๒) คณะกรรมการบริหาร
งานจะต้องทำาบัญชี รับฝาก ถอน 
การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนวัสดุท้ัง 
ต้นและดอกเบี้ย

(๓) ให้หมอดินและเจา้หนา้ท่ี
ของสถานพีฒันาท่ีดินตรวจสอบการ
ทำางานของคณะกรรมการทุกเดือน

(๔) ประสานให้องค์การ
บริหารสว่นท้องถ่ินให้การสนบัสนนุ
การดำ า เนินการอ ย่างต่อ เนื่ อ ง 
โดยเฉพาะในเร่ืองของตลาดเพื่อ
รองรับผลผลิตที่ได้

(๕) แนวทางการดำาเนินงาน
ของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

(๖) การดำาเนินงานตาม 
ข้อ (๕) สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
ตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ที ่
โดยขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘
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ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง 
สภาพภูมิอากาศโลก และความ
มั่นคงทางอาหาร เป็นอีกประเด็น
หนึ่งท่ีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความ
สำาคัญ เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรดินของประเทศ จำาเป็น
ตอ้งพฒันาองค์ความรู้และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ตอ้งเข้าไปมบีทบาท 
และช่วงชิงโอกาสในการทำางานวิจยั
ให้มากข้ึน จึงได้จัดให้มีความร่วม
มือทางวิชาการทั้งระหว่างหน่วย
งานภายในประเทศและหน่วย
งานต่างประเทศ เพื่อสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้มี
ขีดความสามารถในระดับนานาชาต ิ 
ปรับบทบาทจากการเ ป็นแค่ผู้
อำานวยความสะดวก ไปสู่การเป็น
ผูร้ว่มงานวิจยั สามารถรว่มวิจารณ์
งานวิจยักับองคก์รหรอืมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศได้

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ
ท่ีโดดเด่น ได้แก่ ความร่วมมือ
กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) และความร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยทางการเกษตรใน
ประเทศฝรัง่เศส (IRD และ INRA) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คว�ม ร่ วมมื อ กั บ ธน�ค�ร 
เพื่อก�รพัฒน�เอเชีย (ADB) 
เ พื่ อ นำ � ไ ป สู่ ก � ร พั ฒ น � 
ก � ร เ ก ษ ต ร ค � ร์ บ อ น ต่ำ � 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้มีการ
พัฒนาความร่วมมือกับธนาคาร
พฒันาแห่งเอเชยี หรอื ADB อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เริ่มจาก

คว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ

การจัดฝึกอบรมนานาชาติเรื่อง 
Training of Master Trainers 
and Farmer Leader for Climate 
Friendly Agriculture (CFA) ซ่ึงจดั
ขึ้นเมื่อวันที่ ๙–๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ทีก่รมพฒันาท่ีดนิ โดยการฝกึอบรม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของการ 
เฉลิมฉลองปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ 

ที่กรมพัฒนาที่ดิน และ ADB 
ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงหรือ Greater 
Mekong Sub-region – GMS  
เป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพ
ใ น ก า ร ผ ลิ ต ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร 
ทีส่ามารถหลอ่เลีย้งประชากรโลกได ้
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และทรั พยากร ดินในพื้ นที่ ก็ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หากมีเวที 
ท่ีนักวิชาการจากประเทศต่างๆ  
จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และ
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท่ีดินซ่ึงกันและกัน จะช่วย
ให้เกิดการพฒันาไปสูก่ารจดัการดนิ 
ท่ีย่ังยืนได ้ดังนัน้ ในโอกาสการเฉลมิ
ฉลองปีดินสากล กรมพัฒนาที่ดิน
และ ADB ซ่ึงเปน็องค์กรทีม่บีทบาท
สำาคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำาโขงจำานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลกว่างสีและยูนาน
ที่ติดกับแม่น้ำาโขง) สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว  
เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย 
ประเทศละ ๑๐ คน เ ข้ารับ
การฝึกอบรม ซ่ึงการฝึกอบรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน
การทำ า ก า ร เ กษตรที่ เ ป็ นมิ ต ร 
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ เข้าร่วมการ
อบรม ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็นวิทยากร
ต้นแบบ หรือ Master Trainer 
นำาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่
วิทยากรระดับประเทศในประเทศ
ของตนอีกประเทศละ ๕๐ คน และ
ให้วิทยากรระดับประเทศถ่ายทอด
ความรู้ต่อไปยังเกษตรกรจำานวน 
๒,๕๐๐ คน โดยกำาหนดตัวช้ีวัด 
คือ เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยชีวภาพได้อย่างน้อยคนละ 
๑ ตัน ซ่ึงผลจากการฝกึอบรมในครัง้
นี้ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงในด้าน
การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะ
สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรของ
แต่ละประเทศต่อไป

นอกจากการจดัการฝกึอบรม
ร่วมกันแล้ว กรมพัฒนาที่ดินและ 
ADB ยังได้มีความร่วมมือในการ
ดำาเนินโครงการด้านการเกษตร
อินทรีย์ โดยเมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๕๘ ได้มีการทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืระหว่างกันเพือ่ดำาเนนิ
โครงการภายใต้กรอบความร่วม
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มือ Greater Mekong Sub- 
region (GMS) ผ่านคณะทำางาน
ระดับกระทรวง (Working Group 
on Agriculture- WGA) ซึ่งกรม
พัฒนาท่ีดินได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณให้ดำาเนนิการ ๒ โครงการ
ได้แก่ โครงการ Promoting  
Par t i c ipa to ry Guarantee  
Systems (PGS) for Small Scale 
Organic Farming in Thailand 
อันเป็นโครงการส่งเสริมการเกษตร
อินทรี ย์อ ย่างเ ป็นระบบโดยใช้
ระบบเกษตรกรรับรองตนเองหรือ 
PGS และ โครงการ Assessing 
Soil Quality and Soil Carbon 
on Biochar Application for  
Increasing Organic Vegetable 
in Acid Soils อันเป็นโครงการ
วิจัยการใช้ไบโอชาในการจัดการ
ดินท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์ในระบบ
การปลูกพืชเกษตรคาร์บอนต่ำา ซ่ึง  
ท้ังสองโครงการเป็นโครงการภาย
ใต้แผนจัดการการเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Friendly 
Agriculture) และลดโลกร้อนโดย
รณรงค์และฝึกอบรมให้เกษตรกร
หันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพและ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยถือว่าดิน
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพื่อลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัน
เป็นการลดโลกรอ้น ADB ได้ดำาเนนิ
โครงการต่างๆ เหล่านี้ในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย บริเวณลุ่มน้ำาโขง

ก า ร ดำ า เ นิ น ง า นภ า ยใ ต้  
แผนงาน WGA กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ของทั้ง ๖ ประเทศอนุ
ภมูภิาคลุม่แมน่้ำาโขงไดเ้ห็นชอบร่วม
กันที่จะดำาเนินความร่วมมือด้าน
การเกษตรท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
โดย ADB สนับสนุนงบประมาณ

การดำาเนินกิจกรรมหลักคือการส่ง
เสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและ
การตลาดภายหลังการผลิตส่งเข้าสู่
ตลาดในระดับทอ้งถ่ิน ภมูภิาค และ
ระดับประเทศ ตลอดจนตลาดพื้นที่
รอยต่อชายแดนของแต่ละประเทศ 
โดยเน้นการค้าขายที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เช่น การค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
เพิ่มพื้นท่ีการผลิตทางการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพผู้บริโภค ส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์ พลังงานชีวมวล  
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา  
การทดสอบ ขยายผล เชื่อมโยงกับ
การทำางานระหว่างภาครัฐและภาค

เอกชนของแต่ละประเทศ ตลอดจน 
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือในด้าน
การเกษตรทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
ในระดับนานาชาติ เป้าหมายหนึ่ง
ของการส่งเสริมให้ได้สินค้าท่ีผลิต
ในระบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการใช้
สารเคมีเกษตรเลยให้มีจำานวนมาก
ข้ึนในทอ้งตลาดและการดำาเนนิงาน
ดา้นมาตรฐาน ท่ีทำาให้ทัง้ผูผ้ลติและ
ผู้บริโภคได้ยอมรับ คือการนำาร่อง
ด้านการนำาระบบเกษตรกรรับรอง
ตนเองหรือ ระบบพีจีเอส นำามา
ใช้กับกลุ่มโดยให้ทุกประเทศมีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง
เกษตรอนิทรย์ีในมาตรฐานเดยีวกัน 
สำาหรบัประเทศไทยกรมพฒันาทีดิ่น



กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๘

97

ได้ดำาเนินการนำาร่อง ๕ กลุ่ม PGS
นอกจากนี้ภายใต้โครงการ

ความร่ วมมื อ ดั งกล่ า ว ADB  
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการทำาวิจัยแก่นักวิชาการรุ่น
ใหม่ ให้การฝึกอบรมแก่ข้าราชการ 
ของประเทศสมาชิกโดยสนับสนุน
งบประมาณการฝึกอบรม การ
จัดหาผู้ เ ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
มาฝึกอบรมในประเทศไทย และ
การส่งข้าราชการไทยไปฝึกอบรม 
ในต่างประเทศ

จากผลการดำาเนินงานที่ผ่าน
มา กรมพัฒนาที่ดินได้เป็นทั้งผู้ให้
ข้อมลูและเป็นผูร้บัการสนบัสนนุใน
โครงการความร่วมมือ ADB กล่าว
คือได้ให้การฝึกอบรม แก่ประเทศ
สมาชิกตา่งๆ ทำาให้กรมพฒันาทีดิ่น
มช่ืีอเสยีง เป็นทีย่อมรับในระดบัอนุ
ภมูภิาค รวมท้ังเป็นผู้ริเริม่ในการนำา
ระบบรบัรองการผลติเกษตรอนิทรีย์ 
PGS มาใช้เป็นแห่งแรกของการ
จดัการในภาครฐั ซ่ึงตอ้งอาศยัความ

รว่มมอืกับหลายๆ หนว่ยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
วางรากฐานให้ระบบการรับรอง
ตนเองของผู้ผลิต PGS ได้ถูกนำา 
ไปใช้เป็นมาตรฐานของชาติต่อไป

คว�มร่วมมือกับสถ�บันวิจัย
ท�งก�รเกษตรในประ เทศ
ฝรั่งเศส

กรมพัฒนาที่ ดินมีความ
ร่วมมือกับสถาบัน Institut de  

recherche pour le developpement  
หรือ IRD ซ่ึงเ ป็นหน่วยงาน 
ภายใต้รัฐบาลประเทศฝร่ังเศส 
ที่ดำาเนินงานด้านการวิจัยในสาขา
ต่างๆ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยเน้น
การศกึษาปัญหาดนิเคม็ในพืน้ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางรัฐบาล
ฝรัง่เศสได้ให้ความช่วยเหลอืในการ 
ส่งผู้ เ ช่ียวชาญเข้ามาปฏิบัติงาน 
และให้คำาแนะนำาแก่นักวิชาการ
ไทย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้าน
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การพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางกระทรวง
การต่างประเทศ

ในช่วงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
ที่นายอภิชาต จงสกุล อธิบดี 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำารงตำาแหน่ง
เป็นประธานความร่วมมือระหว่าง
ก รมพัฒนาที่ ดิ น และสถ า บั น 
IRD โดยในช่วงเวลาดังกล่าว  
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการดำาเนิน
โ ค ร ง ก า ร  “ Towa r d s  a n  
i m p r o v e m e n t  o f  s o i l  
quality in the context of land 
use and climate changes in  
Thailand” ร่วมกับ IRD และได้
มีการขยายเครือข่ายการดำาเนิน
งาน โดย “LaboratoireMixte 
International (LMI) : Dynamic 
and Landuse Change and 
Ecosystem Services (LUSES)” 
ซ่ึงมีสมาชิกร่วม ๔ ประเทศ  
รวม ๗ หน่วยงาน และอธิบดี 
กรมพัฒนาที่ ดินได้ รับ เลือกใ ห้
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เป็น Executive committee  
ของโครงการ การเป็นประธาน
ความรว่มมอืในการจดัทำา “โครงการ
พฒันาแบบจำาลองทางคณติศาสตร์
เพื่อประเมินผลกระทบของการ
ใช้ประโยชน์ ท่ี ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำา
ขนาดเล็ก” และ โครงการการเพิ่ม 
ผลผลิตยางพาราอย่างย่ังยืนในดิน
ทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทยด้วยถ่านชาร์และ
การจัดการด้วยระบบการปลูก
พืชซ่ึงการดำาเนินการโครงการดัง
กล่าว ทำาให้กรมฯ ได้รับข้อมูลเพื่อ
พฒันาแบบจำาลองทางคณติศาสตร์
ที่ให้คำาตอบเชิงปริมาณ เก่ียวกับ
สภาพอากาศ น้ำา และ ผลกระทบ 
จากสภาวะโลกร้อน ทำาให้ได้มี
การนำาเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงจะช่วย
ในการเก็บกักคาร์บอนไว้ในดินใน
ขณะท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ทำาการเกษตรได้อย่างย่ังยืนต่อไป  
ซ่ึงผลการศึกษาในโครงการเก่ียว
กับถ่านชาร์ ทำาให้กรมฯ สามารถ 
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มข้ีอมลูดา้นถ่านชารใ์นวทิยาศาสตร์
เชิงลึก ซ่ึงจะสามารถช่วยในการ
พัฒนาแนวทางการใช้ถ่านชาร์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อการลดการสูญเสีย
ธาตุอาหารจากปุ๋ยได้เป็นอย่างดี

จากการ เ ดินทางไป ร่วม
ประชุมกับผู้บริหารของสถาบัน
ต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสระหว่าง 
ปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ทำ าใ ห้ เ กิด 
การลงนามใน Intent ion letter 
เพื่อแสดงเจตจำานงในความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับ Institut national de  
recherche agronomique (INRA) 
ด้านการจัดการฐานข้อมูล ดิน 
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแนวทาง
ในการใช้ฐานข้อมูลดินตามระบบ
มาตรฐานสากลมากข้ึนและกรอบ
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน
อืน่ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชนส์อดคลอ้ง
กับนโยบายดา้น Asian Economic 
Community (AEC) Blueprint 
และ Asian Soil Partnership 
ซ่ึงมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
และเป็น hub สำาหรับการเรียนรู้ 
รวบรวมข้อมูล
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ส่วนที่ ๕
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

และกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน
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ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น กรมพัฒน�ที่ดิน 
ประจำ�ปี ๒๕๕๗

นางปวีณา แสงเดือน
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

นายวีรชัย กาญจนาลัย
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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ปัจจุ บันการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำาคัญกับ 
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีจากเดิม  
ให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำาเข้า และกฎระเบียบ ซ่ึงยืดถือ
เป็นเคร่ืองมอืในการดำาเนนิงานเพือ่ให้เกิดความถูกต้อง สจุรติและเปน็ธรรม 
โดยได้ปรบัเปลีย่นมาเป็นการบริหารแบบเนน้ถึงวัตถุประสงคแ์ละผลสมัฤทธ์ิ
ของการดำาเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของงาน 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
ผู้รับบริการ ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำาหนดให้ภาครัฐนำาเอาเครื่องมือบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวัด 
และประเมนิผลการบริหารคณุภาพโดยรวม เพือ่ให้เกิดผลอย่างเปน็รปูธรรม 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำาคัญ ในการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมฯ ในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
องค์การเพื่อยกระดับ กระบวนการทำางาน และผลการปฏิบัติงาน 
ตามเกณฑ์ Public Sector Management Quality Award (PMQA) 
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนเพื่อสนองตอบความพึง
พอใจของผู้รับบริการของกรม รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการที่มีการบูรณาการ การทำางานร่วมกันไปสู่
การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัล 
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. จำานวน ๒ รางวัล คือ

ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ ๒๕๕๘
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ร�งวัลพัฒน�ก�รบริก�รที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ชื่อผลง�น “แผนที่และส�รสนเทศดินเพื่อก�รใช้และบริห�ร

จัดก�รที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
หน่วยง�น กองสำ�รวจดินและวิจัยทรัพย�กรดิน
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ร�งวัลบูรณ�ก�รก�รบริก�รที่เป็นเลิศ ระดับดี 
ชื่อผลง�น “ผลสำ�เร็จของโครงก�รแกล้งดินในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�
อ�ชีพของเกษตรกร” หน่วยง�น ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ 

สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต ๑๒ 
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น�ยสมโภช ป�นถม หมอดินอ�ส�ประจำ�จังหวัดลำ�ป�ง

หมอดินอ�ส�ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๘

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ประจำาปี ๒๕๕๘
หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน ประจำาปี ๒๕๕๘ 
หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำาบลสบป้าด อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

ผลง�นและคว�มสำ�เร็จ

เดิมที ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เมื่อย้ายมาอยู่แม่เมาะ  
จงึเร่ิมคดิประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพือ่หาเลีย้งชีพ แต่ปัญหาและอปุสรรค 
คือมักประสบปัญหาน้ำาท่วมทุกปี และไม่มีความรู้ด้านการเกษตรจึงแก้
ปัญหาน้ำาทว่มโดยการขุดสระเพือ่กักเก็บน้ำาไว้ได้ตลอดท้ังปี พรอ้มทัง้ได้ปลกู 
หญ้าแฝกรอบสระเพื่อป้องกันการไหลของตะกอนดินลงสู่สระน้ำา ลดการ 
ตื้นเขินของสระน้ำา ทั้งยังศึกษาหาความรู้ ด้วยตัวเองจากสื่อต่างๆ  
และปรึกษานักวิชาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและวางแผนปลูกผักขาย
นอกฤดู นอกจากนี้ยังนำาความรู้ที่ได้จากการเป็นหมอดินอาสามาใช้ 
ในการประกอบอาชีพ เช่น การปรับปรุงบำารุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช 
และลดตน้ทนุการผลติโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพฒันาท่ีดิน ท้ังนีไ้ด้
รว่มกับสถานพีฒันาทีดิ่นลำาปาง จดัต้ังกลุม่ใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้สารเคม ี
ทางการเกษตรเพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำาหมัก
ชีวภาพและนำาไปใช้ประโยชน์ ในการทำาการเกษตรต่อไป

คว�มสำ�เร็จที่โดดเด่น

การทำ า ก า ร เ กษตรแบบ 
ผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง นอกจากนี้ นายสมโภช 
ปานถม ยั งไ ด้ รั บราง วัลจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เก่ียวกับ 
กา รปลู กพื ชผั กและสมุ น ไพร 
ไล่แมลง หนึ่งเดียวของจังหวัด
ลำ าป า ง  ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ร า งวั ล จ าก
องคมนตรี เมือ่เดือนธันวาคม 2557 
ที่ผ่านมา
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU)

๒๔-๐๔-๕๘ พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือเพื่อก�รใช้ประโยชน์แผนที่และข้อมูลท�งแผนที่ 
ร่วมกับ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

๒๙-๐๔-๕๘ พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รพัฒน�และวิจัย เพื่อก�รแก้ปัญห�ดินเค็ม 
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
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๑๖-๐๗-๕๘ พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รใช้ข้อมูลแผนที่ และ/หรือ ข้อมูลท�งแผนที่ 
ร่วมกับ กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

๒๐-๐๗-๕๘ พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงก�รพัฒน�และวิจัยเพื่อแก้ปัญห�ดินเค็มภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๓๑-๑๐-๕๗ กฐินพระร�ชท�น ณ วัดเทวสังฆ�ร�ม
 จังหวัดก�ญจนบุรี
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๐๖-๐๑-๕๘ พิธีทำ�บุญตักบ�ตร 
เนื่องในเทศก�ลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๐๘-๐๔-๕๘ มห�สงกร�นต์ ๒๕๕๘
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๒๐-๐๕-๕๘ นิทรรศก�ร 
“๖๐ พรรษ� เจ้�ฟ้�แห่งก�รพัฒน�ที่ดิน” 

วันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมพัฒน�ที่ดิน ครบรอบ ๕๒ ปี
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๑๗-๐๙-๕๘ พิธีประก�ศเกียรติคุณผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร 
ประจำ�ปี 2558
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กิจกรรมกรมพัฒน�ที่ดิน ๒๕-๐๙-๕๘ พิธีมอบร�งวัล สำ�นักง�น ก.พ.ร.



คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๕๘ 
กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ปรึกษา
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา  ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ  เลขานุการกรม

บรรณาธิการ
 นายพจน์ วิจินตโสภณ สำานักงานเลขานุการกรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 น.ส.สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ สำานักงานเลขานุการกรม

 นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ สำานักงานเลขานุการกรม

 นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ สำานักงานเลขานุการกรม

 นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก สำานักงานเลขานุการกรม

จัดท�าโดย
 ส�านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
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