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พระเสด็จดับขันธ์

แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว

สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบน�้าตาหนาว

หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี ปฐพีสะทกหาว

โอ้ว่าประชาอุระระร้าว พระเสด็จ ณ แดนใด

น�้าตาดอกไม้ร่วง พิลาปร�่าระงมไพร

ปานใจ จะขาดใจ... จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...

โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์

ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร มหิธรธ�ารง พระทศธรรม

พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว พญาโศกโศกแว่ววิโยคย�่า

ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระก�า ยะเยียบย�้า ร�่าร้าว...หนาวน�้าตา

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

 ผู้ประพันธ์

 13 ตุลาคม 2559
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ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมเกล้าศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  
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“พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลาย 

ด้วยพระบารมีและพระเมตตา 

ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชด�าริ 

และข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ 

และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง 

หากจะได้ศึกษาและน้อมน�าพระราชด�าริต่างๆ นี้ 

มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อสถานการณ์ 

และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และท�าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ประเทศชาติและตนเอง...”

พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน6

ส่วนที่ 1  ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 7
 � น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 8
 � พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทรัพยากรดิน 11
 � ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิน 15
 � ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 19
 � กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 20

 � สืบสาน รักษา ต่อยอด 21

ส่วนที่ 2  การด�าเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน (Function) 29
 � แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564 30
 � ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน  35
 � การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 41
 � ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน  43

 � ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  53

ส่วนที่ 3  การด�าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda) 55 
 � นโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก 56
 � นโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน 61
 � โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60  69
  (ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร) 

ส่วนที่ 4  ผลการด�าเนินงานดีเด่นประจ�าปี  71
 � ภารกิจด้านวิชาการ และด้านการต่างประเทศ 72
 � หมอดินอาสาดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา 87 
 � ผลการด�าเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้า การปลูกหญ้าแฝก 
  และโครงการแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 90
 � การด�าเนินงานด้านการจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2560 93

 � ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน 94

ส่วนที่ 5  กิจกรรมเด่นในรอบปี 95 
 � การประชุมส�าคัญของกรมพัฒนาที่ดินในรอบปี 96
 � กิจกรรมวันส�าคัญในรอบปี 101
ผู้บริหารชุดปัจจุบันระดับจังหวัด 107
คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 111

คณะผู้จัดท�า  112

สารบัญ



ANNUAL REPORT 2017  Land Development Department

7

สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ธ
ส่วนที่ 1
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น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านงานโครงการตามพระราชด�าริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา

เป็นบุญของผมยิ่งนักท่ีได้ปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง  

เกิดจังหวัดนครปฐม แต่ย้ายมามีภูมิล�าเนาอยู่ท่ีจังหวัดนครนายก เข้าท�างานกรมพัฒนาที่ดิน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ด้านการส�ารวจและจ�าแนกดิน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 

ได้มโีอกาสทีด่ทีีส่ดุในชวีติอกีครัง้ ทีไ่ด้เข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร ที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส เพื่อถวายรายงานการเกิดดินเปรี้ยวในพ้ืนท่ีพรุ 

ของจังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ขึน้ โดยมี

วตัถปุระสงค์ประการหนึง่คอื เพือ่แก้ไขปัญหาดนิเปรีย้วในพืน้ทีพ่ร ุให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้พระราชทานพระราชด�าริให้ท�าการศึกษาวิจยั

โครงการ “แกล้งดิน” ซ่ึงเป็นนามศัพท์ท่ีทรงใช้เรียกช่ือโครงการดังกล่าว โดยเริ่มด�าเนินการ 

เมื่อ พ.ศ. 2528 และมีอีกหลายๆ โอกาสที่ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคสนาม เพื่อถวาย 

ค�าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรดิน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน�้าเขาเต่า และพระราชวัง

ไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเมื่อคราวเสด็จพระราชด�าเนินไปเปิด

พพิธิภณัฑ์เกษตรแห่งชาต ิอ�าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ีซึง่บางตอนของพระกระแสรบัสัง่

ที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องดินที่ผมพอจะจ�าได้ และที่ควรเผยแพร่ให้แก่พวกเราชาวพัฒนาที่ดิน

ได้ทราบ คือ สาเหตุที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการหาทางแก้ไขดินปัญหา ทรงอธิบายว่า  

“ดนิยากๆ นัน้ไม่มคีนท�าจงึต้องท�า ถ้าท�าได้กจ็ะมปีระโยชน์” ครัง้สดุท้ายทีผ่มได้มโีอกาสเข้าเฝ้า 

คือ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้เข้าเฝ้าพร้อมคณะผู้บริหารของสหภาพวิทยาศาสตร์ 

ทางดินนานาชาติ  และสมาคมดินและปุ ๋ยแห ่งประเทศไทยเพ่ือถวายเหรียญสดุดี  

“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” และขอพระราชทาน

ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันท่ี 5 ธันวาคม  

ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติและให้นานาชาติท่ีเป็นประเทศสมาชิกจัดงาน 

เฉลิมฉลองร่วมกัน เพื่อให้เห็นความส�าคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

การที่ผมได้มีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ ซึ่งเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ ของงาน 

พระราชด�าริ ที่มีจ�านวนมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ถือว่าเป็นบุญของผมอย่างใหญ่

หลวงที่เกิดมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และเป็นความภาคภูมิใจเป็นท่ีสุดในชีวิตท่ีได้ปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ ซ่ึงพระองค์จะสถิต 

ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ และขอน้อมศิระกรานกราบแทบเบื้อง 

พระยุคลบาท ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้



ANNUAL REPORT 2017  Land Development Department

9

นายสิมา โมรากุล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ 9

นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์
ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านงานโครงการตามพระราชด�าริ 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ 11

ผมได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรม 

เขาชะงุม้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซึง่เป็นโครงการทีส่ร้างความภาคภมูใิจแก่กรมพฒันาท่ีดนิ

เป็นอย่างยิ่ง การด�าเนินงานโครงการเป็นการท�างานด้วยความส�านึกของความเป็นข้าราชการ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การด�าเนินงานโครงการ

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาพื้นท่ี ที่มีความก้าวหน้ามาก ไม่ว่าจะเป็นการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  

การพัฒนาพ้ืนที่โดยใช้หญ้าแฝก การพัฒนาพื้นท่ีโดยการปรับปรุงบ�ารุงดิน รวมทั้งด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยข้อคิดในการเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นเสมอว่า 

“ผมเชื่อมั่นว่า ข้าราชการต้องมีจิตส�านึก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความมุ่งม่ัน 

ที่จะกระท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ผลส�าเร็จของงานไม่ว่าจะเรื่อง

เล็กหรือเรื่องใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และน�าไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองและ

วงศ์ตระกูลที่ได้ท�าไว้กับประเทศชาติ”

และยงัได้ยดึถือโอวาทของท่านประธานองคมนตร ีหม่อมหลวงเดช สนทิวงศ์ มใีจความว่า 

“พระเจ้าอยูหั่วทรงมพีสกนกิร 40 ล้านคน (ประมาณปี 2515) อยูบ่นบ่าของพระองค์ท่าน 

พวกเราข้าราชการ จะมส่ีวนในการแบ่งเบา พระราชภาระของพระองค์ท่านได้กจ็ะเป็นการถวาย

ความจงรักภักดีและสนองคุณต่อแผ่นดิน”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริให้ 

ศนูยศ์ึกษาการพฒันาเป็นแหล่งที่รวมการศกึษาว่าท�าอย่างไรจะพฒันาได้ผล ทรงให้ความส�าคญั

กับการศึกษา โดยให้ทดลองให้มั่นใจก่อนที่น�าไปพัฒนา ผลการศึกษาเป็นบวกให้จดเป็นต�ารา

น�าไปพัฒนาขยายผลต่อ สิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ให้จดบันทึกไว้ คนอื่นๆ จะได้ไม่น�าไป

ท�าต่อ การศึกษาที่ได้ผลแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะน�าไปขยายผลทันที ให้ทดสอบเพื่อยืนยันวิธีการก่อน

ว่าปฏิบัติได้จริงเกษตรกรไม่เสียหาย ตัวอย่างโครงการแกล้งดินมีพระราชด�าริให้ศึกษาการเกิด

ดินเปรี้ยวจัด และการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน ซึ่งในตอนนั้นประมาณปี พ.ศ. 2524  

กรมพฒันาทีด่นิมข้ีอมูลดินเปร้ียวจัดตามเอกสารทางวิชาการ ยงัไม่มกีารศกึษาอย่างจรงิจงั นบัจาก 

พ.ศ. 2527 ปีเริม่ต้นของโครงการแกล้งดินจนถงึปัจจุบนั ศนูย์ศกึษาได้จดัท�าเป็นต�าราดนิเปรีย้วจดั  

ประกอบด้วย ข้อมูลการเกิดดินเปรี้ยวจัด การจัดการดินเพื่อปลูกพืช โดยบูรณาการการท�างาน

ของนักวิชาการสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาได้ขยายผลไปพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ  

พ้ืนที่นาร้างหลายแห่งท่ีได้รับการพัฒนาให้ปลูกข้าวและพืชอื่นๆ ได้ดี ดังพระราชด�าริท่ี 

บ้านโคกอิฐ-โคกใน อ�าเภอตากใบ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535 “... อันนี้สิเป็นชัยชนะ 

ทีด่ใีจมากทีใ่ช้งานได้แล้ว ชาวบ้านเขาก็ดขึีน้...” ทรงเป็นแบบอย่างนกัวิจยั ท่ีศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ 

ด้วยตัวเองจนประจักษ์ อธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล ท่านรับสั่งให้พวกเราฟังว่า “อยากรู้เรื่องอะไร

ก็ให้ท�าสิ่งนั้นเลย ให้ศึกษาตรงนั้น ใช้หลักง่ายๆ simple ชั้นเดียว”
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นายเกรียงศักดิ์ หงษ์ โต 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ 14

นายอภิชาต จงสกุล 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ 15

ทกุๆ ครัง้ทีข้่าพเจ้าได้มโีอกาสถวายงานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตร ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงในการทรงงานของพระองค์ที่ทรงงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเท  

ความละเอียดรอบคอบ มีข้อมูลต่างๆ สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมทั้งเรื่องการสอนงานของ 

พระองค์ท่าน และทีมี่ความประทับใจอย่างยิง่ก็คอื การเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์

เพ่ือทอดพระเนตรวิธีการป้องกันการพังทลายของหญ้าแฝกท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

จังหวดันราธวิาส ซึง่ขณะนัน้เป็นเวลาประมาณ 17.00 น. ฝนตกฟ้าคะนองอย่างหนกั ข้าพเจ้าก�าลงั 

เก็บตัวอย่างดินใกล้จะเสร็จ ต�ารวจขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในศูนย์ฯ แจ้งว่าพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก�าลังทรงรถเข้ามาด้วยพระองค์เอง

โดยไม่มีขบวนรถและผู้ติดตาม เพื่อจะทอดพระเนตรการฟังก์ชั่นของหญ้าแฝก ทรงรับสั่ง 

กบัข้าพเจ้าว่า ต้องมาดตูอนฝนตก จะได้ทราบว่าควรปลกูอย่างไร แฝกถงึจะป้องกนัการพงัทลาย

ของดินขอบบ่อได้

ความประทบัใจอย่างมากอกีครัง้หนึง่ คือ การเสดจ็ฯ ท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เมือ่ครัง้ทีข้่าพเจ้าปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการศนูย์ฯ ซึง่ช่วงก่อนการเสดจ็ฯ นัน้ 

ฝนไม่ตกแห้งแล้งมาประมาณ 5-6 เดือน แต่ในวันนั้น เวลาประมาณ 15.00 น. มีพายุลมแรงมาก 

มีผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าพระองค์คงจะเสด็จฯ ไม่ได้แล้ว ข้าพเจ้าได้วิ่งไปสนามเฮลิคอปเตอร์

ของศูนย์ฯ มีวิทยุจากพระองค์ท่านว่าจะเสด็จฯ แต่ไปทางจังหวัดปราจีนบุรี เสด็จถึงศูนย์ฯ เวลา

ประมาณ 17.00 น. ทรงงานแล้วประทับห้องเสวยที่พื้นที่ส่วนพระองค์ (ทรงเรียกบ้านพระองค์

ท่าน) จนถงึเวลาประมาณ 21.00 น. จงึเสดจ็ฯ กลบั ทรงรบัสัง่ว่า “เหน็ไหมถ้าเราแก้ไขกส็ามารถ

พลิกทะเลทรายได้” จะเหน็ได้ว่าการทรงงานของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเหนด็เหนือ่ยและล�าบาก

ยากเย็นเพียงใด ก็มิได้ย่อท้อเลยแม้แต่น้อย

การทีม่โีอกาสถวายงาน และตามเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตรน้ัน นับเป็นบุญวาสนาและโชคดีอย่างมหาศาลส�าหรับข้าราชการคนหนึ่ง   

ที่ได้ท�างานอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ได้เหน็ซึง่พระราชจริยวตัรอันงดงาม เป่ียมด้วยพระเมตตา ทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุต่อพสกนิกร 

ของพระองค์ ทุกพื้นที่ที่เสด็จฯ ไปถึง มีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น เพื่อชื่นชม 

พระบารมี เพื่อก้มกราบบังคมทูลถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ได ้รับ ปัญหาการท�ากิน  

ความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาที่ดินท�ากิน ปัญหาดินเปรี้ยวท�าให้การท�านาท�าไร่ 

ไม่ได้ผล ขาดแคลนน�้า เหล่านี้คือปัญหาหลักของการท�าการเกษตร การท�ามาหากิน สาเหตุแห่ง

ความทุกข์ยาก ความยากจนของราษฎร ความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ปัญหาให้ราษฎรของพระองค์น้ัน 

ทรงเร่งรัดและติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว 

ไม่ชักช้าทุกโครงการ พระองค์ทรงวางแผนการด�าเนินงาน เป็นขั้นเป็นตอน ท�าอย่างง่ายๆ  

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทุกอย่างในหลักการทรงงาน เป็นวิธีคิด วิธีการ 

ที่เป็นแบบอย่างที่ได้พระราชทานไว้ให้ยึดถือ และปฏิบัติในการท�างานได้อย่างวิเศษยิ่ง
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พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทรัพยากรดิน

พระราชด�าริเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินพรุด้วยการแกล้งดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชด�าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2527 ความว่า 

“...ให้มกีารทดลองท�าดินให้เปรีย้วจัด โดยการระบายน�า้ให้แห้ง และ

ศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยวเพ่ือน�าผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรท่ี

มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ท�าโครงการศึกษาทดลองใน

ก�าหนด 2 ปี และพืชท�าการทดลองควรเป็นข้าว...”

ที่มา: ส�านักงาน กปร. 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ทรงเรียกว่า “แกล้งดิน” จึงมี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหน่วยด�าเนินการสนองพระราชด�าร ิ

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดของดินก�ามะถัน ซึ่งวิธีการแก้ไข 

ดินเปรี้ยวจัด มีทั้งหมด 3 วิธี สามารถเลือกใช้ตามแต่สภาพของดินและความ 

เหมาะสม คือ วิธีที่ 1 การใช้น�้าชะล้างความเป็นกรดควบคู่ไปกับการควบคุม 

ระดับน�้าใต้ดินให้อยู ่ เหนือชั้นดินเลนที่มีไพไรท์มากเพื่อป้องกันการเกิด 

กรดก�ามะถัน วิธีที่ 2 การใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน และวิธีที่ 3 การใช้ปูน

ควบคู่ไปกับการใช้น�้าชะล้างและควบคุมระดับน�้าใต้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 

และใช้ได้ผลมากในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดรุนแรง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น�าผลการศึกษาทดลองขยายผล 

สูพ่ืน้ทีท่�าการเกษตรของราษฎร ทีป่ระสบปัญหาดินเปรีย้วจดั ทัง้ในพืน้ทีจั่งหวดั

นราธิวาส และจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน 

บ้านโคกกระท่อม รวมถึงการขยายผลออกสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ รวม 13 หมู่บ้าน 

ในพื้นที่ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่

ดินเปรี้ยวจัด ประมาณ 7,000 กว่าไร่ โดยสนับสนุนการปรับปรุงสภาพพื้นที่และ

ปรับปรุงดินด้วยหินปูนฝุ่น เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช และ

จัดท�าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวบ้านเนินธัมมัง และบ้านค้อแดง อ�าเภอ

เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา 

 การพัฒนาพิกุลทองฯ
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พระราชด�าริเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินทราย จากดินเลวก็พัฒนาเป็นดินดี ได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชด�าริ ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญที่ทรงปฏิบัติในศูนย์ศึกษา 

ทกุแห่ง คอื การพัฒนาทีดิ่นเลวหรอืดินเสือ่มโทรมให้ได้รบัการฟ้ืนฟูจนกลายเป็น

พืน้ทีท่ี่มปีระโยชน์ พระราชด�ารสั เมือ่วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2540 ณ ศนูย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ว่า 

“...กรมพัฒนาที่ดินไม่ใช่กรมท�าลายดิน ก็ต้องพัฒนาที่ดินที่นี่เร่ิม

จากศูนย์ให้ดีขึ้นๆ ดินที่นี่เป็นดินดานเป็นทราย ต้นกระถินเมื่อขึ้นรากก็แผ่

ไปทั่วต้องตัดในที่สุดก็ปลูกไม้ของอาจารย์พิศิษฐ์ พิสูจน์ได้ว่าดินเลวเท่าไหร่

ก็พัฒนาได้ต้องใช้วิธีการจึงเชื่อแน่ว่าที่นี่ท�าได้...” 

 ที่มา: ส�านักงาน กปร.

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สภาพเดิมของพื้นท่ีซ่ึงเป็น 

ดินทรายจัด ไม่สามารถเก็บน�้าไว้ได้ และถูกน�้าพัดพาไป เกิดการชะล้างพังทลาย

ของดิน ปัญหาที่พบมาก คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ได้พระราชทานพระราชด�าริในการอนุรักษ์และปรับปรุงดินไว้ เมื่อวันท่ี  

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ว่า 

“...การปรับปรุงที่ดินน้ันต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซ่ึงมีความสมบูรณ์ไว้ 

ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพื่อจะรักษา

ความชุ่มชื้นของผิวดิน...” 

    ที่มา: ส�านักงาน กปร.

นอกจากนี้ในด้านการใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดินทราย 

ดนิดาน ทรงอธิบายเมือ่วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2540 ความว่า

“ . . . ให ้ ศึ กษาการปลูกหญ ้ าแฝกในดินดาน 

ของต�าบลเขาหินซ ้อน ซึ่ ง ได ้ เคยให ้ท�าในดินดาน 

ที่เขาชะงุ ้มฯ และห้วยทรายฯ การปลูกหญ้าแฝกรอบ

ขอบแนวป่า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยท�าให้ดินมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

เมื่อใบไม้ย่อยสลาย ส่วนหญ้าแฝกที่ปลูกในระหว่างไม้ยืนต้นจะไม่ตาย  

แต่ชะงักการเติบโตระยะหนึ่งเมื่อมีการตัดไม้ออก หญ้าแฝกก็จะเจริญ 

ได้อีกครั้ง ให้ปลูกหญ้าแฝกในดินดานเป็นหลุมแล้วปลูกหญ้าแฝกลงในหลุม 

เพ่ือดันชั้นดินดานให้แตกสามารถดักตะกอน ตลอดจนใบไม้ท�าให้เกิด 

ดินใหม่ขึ้น...”

ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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พระราชด�าริเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินดานด้วยการสร้างหน้าดิน และสร้างฝายเก็บกัก 

ตะกอนดินและน�้าไหลบ่า

พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลห้วยทรายใต้ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะดินในพื้นท่ีโครงการ 

เกดิจากหนิแกรนติเน้ือหยาบ ดินทีพ่บบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นดนิปนทรายดนิช้ันล่าง 

พบเกลือปะปนอยู่ ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยท�ากินบุกรุกถางแนวป่าในเวลา 

ไม่ถงึ 40 ปี ป่าไม้ได้ถกูท�าลายโดยสิน้เชงิ ท�าให้ฝนไม่ตกตามฤดกูาลและมปีรมิาณ 

ลดน้อยลง จนมีลักษณะเป็นเขตอับฝน ดินขาดการบ�ารุงรักษาจนเกิด 

ความไม่สมดลุทางธรรมชาติ การพงัทลายของดินสงู ประกอบกบัราษฎรส่วนใหญ่ 

ปลูกสับปะรด ซึ่งต้องใช้สารเคมีส่งผลให้คุณภาพดินลดลง 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

มีพระราชด�าริเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินว่า ควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มากๆ เพราะหญ้าแฝก 

มีคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาดินหลายประการ หญ้าแฝกมีรากแข็งแรงสามารถเจาะลงในดินดานได้ลึก ปลูกง่าย 

ลักษณะกอหนาแน่น เป็นก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยหยุดยั้งการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ชะลอความเร็วของน�้า

ที่ไหลบ่า น�้าจะซึมเก็บลงไปเก็บไว้ในดินได้มากท�าให้ดินมีความชุ่มชื้น และใบหญ้าแฝกก็ยังใช้คลุมดินรักษาความชื้น

และเพิ่มปุ๋ยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า 

“... ดินแข็ง อย่างนี้ใช้งานไม่ได้ แต่ถ้าเราท�าแนวปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสม มีฝนลงมาความชื้นจะอยู่ในดิน 

รากหญ้าแฝกมนัลกึมากถึงให้เป็นเขือ่นกัน้แทนท่ีจะขดุแล้วใส่ปูนซเีมนต์ พืชจะเป็นเข่ือนท่ีมชีีวติ แล้วกใ็นท่ีสดุเนือ้ท่ี

ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นผิวดิน เราจะปลูกอะไรก็ได้ ปลูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้ทั้งนั้น...”

ที่มา: ส�านักงาน กปร.
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พระราชด�าริเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินลูกรัง จากพื้นที่แร้นแค้นกลายเป็นพื้นที่ป่า 

และแปลงสาธิตการปลูกพืช

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื ้นฟูที่ ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ พ้ืนที่เดิมท�าเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ที่ดิน 

อย่างผิดวิธีท�าให้หน้าดินเสียหาย ถูกชะล้างพังทลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

เสื่อมโทรมและแห้งแล้ง จนไม่สามารถปลูกพืชได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�ารัส เมื่อวันที่  

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่งว่า 

“...ให้ด�าเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืช 

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่...” 

ที่มา: ส�านักงาน กปร.

โดยทรงแนะน�าให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า พัฒนาแหล่งน�้า 

พร้อมปลูกไม้ยืนต้นให้เกิดความชุ่มชื้น และมีพระราชด�าริด้านการจัดการดินในพื้นที่

ศูนย์ฯ หลักๆ 2 เรื่อง คือ เรื่องหญ้าแฝก และเรื่องการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ดังนี้

หญ้าแฝก การฟื้นฟูดินโดยการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่เป็น 

ดินตื้นและมีก้อนหิน มีการปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชัน ท�าให้มีตะกอนดิน 

ตกหน้าแถวหญ้าแฝก มพีชืขึน้ปกคลมุและดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้ การปลกูหญ้าแฝก

เพื่อสร้างดิน ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่หน้าดินถูกชะล้าง มีการปลูกหญ้าแฝกบ�ารุงดิน 

เตม็พืน้ที ่และดแูลรกัษาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้กอหญ้าแฝกช่วยกกัเกบ็ตะกอนดนิ มีหน้าดิน

เพิ่มขึ้น ดินร่วน กักเก็บน�้าได้มากขึ้น และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถ 

ปลูกพืชบ�ารุงดินและพืชอื่นๆ ได้ดี การปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบแปลงปลูกผัก 

เนื่องจากหญ้าแฝกมีระบบรากที่หนาแน่น ช่วยเพิ่มความพรุนของดิน การซาบซึมน�้า 

มีมากขึ้น และรากหญ้าแฝกช่วยดูดซับน�้า ช่วยลดปัญหาการขังน�้าบริเวณผิวดิน 

และช่วยรักษาความชื้นในดินบริเวณรอบๆ แปลงผัก ใบหญ้าแฝกที่ตัดน�ามาใช้คลุม 

แปลงผัก รักษาความช้ืนในดินแปลงผักและป้องกันวัชพืช การปลูกหญ้าแฝกแบบ 

ครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้ ช่วยป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างของน�้า  

ช่วยรักษาความชุม่ชืน้ในดนิ เมือ่หญ้าแฝกตายจะย่อยสลายกลายเป็นอนิทรยีวัตถใุนดนิ

การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วบ�ารุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก การฟื้นฟ ู

ดินเสื่อมโทรมเพื่อปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ได้รับการพลิกฟื้น

จากผืนดินที่แห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทราย ให้กลับมามีความชุ่มชื้น และสามารถ

น�าพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และได้มีการขยายผลการด�าเนินงานด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาพื้นท่ีเสื่อมโทรมไปสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิด 

การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรม ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
เพื่อพัฒนาและแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�าริให้ด�าเนินการ 

จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิึน้ โดยมแีนวคดิทีส่�าคญั คอื เป็นศนูย์ศกึษาและพฒันา และน�าผล 

การศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จมาเป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ส�าหรับผู้ที่สนใจ 

เข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่างของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะรวมศูนย์ ในการผสาน

ความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานราชการในการท�างานเพื่อบริการประชาชน และเป็นระบบการบริการเบ็ดเสร็จ 

ที่จุดเดียว ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และขอรับบริการเบ็ดเสร็จในแห่งเดียวกัน

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจดัตัง้ขึน้จ�านวน 6 แห่ง ในทกุภมูภิาคของประเทศ ซึง่มีลกัษณะ

สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน จึงมีเนื้อหาที่เห็นเป็นรูปธรรมแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมด้วย ศูนย์ศึกษาฯ เหล่านี ้

ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู ้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพปัญหา ศักยภาพ  

และความต้องการของพ้ืนที่ นอกจากการด�าเนินงานในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาแล้ว ยังได้ขยายผลการด�าเนินงานที่ประสบ 

ความส�าเร็จไปยังหมู่บ้านรอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้

อย่างกว้างขวาง 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ประสานงานหลักมี 2 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นอกจากนี้ยังมี

โครงการพระราชด�าริอื่นๆ ที่กรมฯ รับผิดชอบดูแล คือ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง) 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และจังหวดัเพชรบรุ ีและศูนย์ปฏบิตักิารจดัการทีด่นิชยัพฒันา-แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

และจังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดนราธิวาส



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน16

  แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาพัฒนา
1. ท�าการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางด้านต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปรียบเสมือน “ตัวแบบ” ของความส�าเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลส�าเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ  

โดยรอบให้ท�าการศึกษา

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ เป็นแหล่งความรู้ของราษฎร เป็นแหล่งศึกษาทดลอง

ของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิตังิานและเป็นแหล่งแลกเปลีย่นถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างคน 3 กลุม่ คอื นกัวชิาการ 

เจ้าหน้าที่ ซึ่งท�าหน้าที่พัฒนาส่งเสริม และราษฎร

3. การพัฒนาแบบผสมผสาน ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็นตวัอย่างทีด่ขีองแนวความคดิแบบสหวทิยาการซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดในพื้นที่นั้นๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งจะเป็นแบบจ�าลองของพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาที่ควรจะเป็นการผสมผสาน

การด�าเนินงานและการบริหารที่เป็นระบบ

4. แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแห่ง เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการ

ระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ

5. เป็นศนูย์บริการแบบเบด็เสร็จ (one stop service) โดยมกีารศกึษา ทดลอง และสาธติ ให้เหน็ถึงความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน 

พร้อมๆ กันในทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้ก่อต้ัง ศนูย์ฯ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2524 โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 

ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูในส่วนที่เสื่อมโทรม 

เพ่ือรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อมในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม 

ให้ได้มากที่สุด ซ่ึงในปี 2560 ศูนย์ฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

(ขุดคู-ยกร่อง) จ�านวน 200 ไร่ ส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบ�ารุงดิน สาธิตการท�า 

การใช้น�้าหมักชีวภาพ จ�านวน 500 ไร่ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จ�านวน 50 ไร่  

ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด จ�านวน 150 ไร่ รวมถึงโครงการปรับปรุงดินตามโครงการ 

แกล้งดิน จ�านวน 6 ไร่ ก่อสร้างเส้นทางล�าเลียง 24 ไร่ การซ่อมแซมคลองส่งน�้า 

และระบายน�า้และเป็นแหล่งท่องเทีย่วด้านการเกษตร มผีูท้ีส่นใจเข้ามาดงูาน จ�านวน 

53,779 ราย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�าริ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีการชะล้างพังทลายของดินสูง  

ให้กลบัฟ้ืนคนืชวีติขึน้มาเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีอ่ดุมสมบรูณ์ และใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงในปี 2560 ศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ 

และสาธิตการปรับปรุงบ�ารุงดิน สาธิตการท�าการใช้น�้าหมักชีวภาพ จ�านวน 1,000 ไร่ 

ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จ�านวน 1,000 ไร่ ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด จ�านวน 1,000 ไร่ 

ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จ�านวน 2,100,000 กล้า ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง 

บ�ารุงดิน จ�านวน 3,000 ไร่ และโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน จ�านวน 3 โรงเรียน  

และยังมีศูนย์ฯ เป็นต้นแบบของความส�าเร็จด้านเกษตรกรรมในสาขาต่างๆ ที่เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา 

ดูงาน จ�านวน 207,675 ราย

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสพระชนมพรรษา 60 พรรษา และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังและเป็นดินปนหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง ได้มีการศึกษาวิจัย

และสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรม โดยการพัฒนาแหล่งน�้า ฟื้นฟูสภาพป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงในปี 2560 ศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการจดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 

จ�านวน 1,045 ไร่ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 210 ไร่ สาธิตการท�าการใช้น�้าหมักชีวภาพ จ�านวน 1,150 ไร่ 

สาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จ�านวน 230 ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด จ�านวน 720 ไร่ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางล�าเลียง 

15 กิโลเมตร ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่าย จ�านวน 2,900,000 กล้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร มีผู้ที่สนใจ

เข้ามาศึกษาดูงาน จ�านวน 165,219 ราย
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ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงเล็งเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มักท�าการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

ส่วนฤดูแล้งขาดแคลนน�้าไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ทรงมีพระราชประสงค์ 

ที่ท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า หากมีการกักเก็บน�้าไว้แล้วเกษตรกรก็สามารถ 

เพาะปลูกและท�าอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้งได้ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา

แหล่งน�้า ฟื้นฟูสภาพดิน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน�าทรัพยากรธรรมชาต ิ

มาใช้ประโยชน์ ให้มทีีดิ่นท�ากนิและมแีหล่งทีอ่ยูอ่าศัย สามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซ่ึงในปี 2560 กรมฯ ได้ด�าเนินการจัดท�า 

ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 2,500 ไร่ สาธิตการท�าการใช้น�้าหมักชีวภาพ 

จ�านวน 515 ไร่ สาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จ�านวน 505 ไร่ 

สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด จ�านวน 500 ไร่ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางล�าเลียง  

20 กโิลเมตร ผลติกล้าหญ้าแฝกเพือ่ปลกูและแจกจ่าย จ�านวน 2,523,200 กล้า 

และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ�านวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2536 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มี 

พระราชด�าริที่จะพระราชทานป่าไม้ให้กับปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาส 

ที่ทรงครองราชย์ 50 ปี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2536 ได้มีพระราชด�าริ 

กับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายสุเมธ  

ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  

ร่วมด�าเนินการปลูกป่า เพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยมี 

กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมด�าเนินการ และในพื้นที่โครงการปลูกป่า ให้มี 

การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยการปลูกหญ้าแฝกเสริมไปด้วย ซึ่งในปี 2560 นั้น 

กรมฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 505 ไร่ สาธิต 

การท�าการใช้น�้าหมักชีวภาพ จ�านวน 510 ไร่ สาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตร 

พระราชทานฯ จ�านวน 500 ไร่ สาธิตการใช้ปุ ๋ยพืชสด จ�านวน 250 ไร่  

และซ่อมแซมเส้นทางล�าเลียง 20 กิโลเมตร
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ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงเมื่อ พ.ศ. 2512 เพี่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร ต่อมา พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ เปล่ียนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อ

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรในการด�าเนินการต่อเนื่องจากโครงการหลวง โดยม ี

พระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารยากจน โดยให้ 

ปรับเปลี่ยนจากการด�ารงชีวิตด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ทดแทน และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาท่ีดินได้เข้ามาสนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงตั้งแต่ปี 2519 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการโครงการพัฒนาท่ีดิน 

โครงการหลวงเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาทีดิ่นสนับสนนุด�าเนนิงานของมลูนธิโิครงการหลวง ในด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  

ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้า ได้แก่ การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน�้า การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ด้านการพัฒนา

พื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างระบบส่งน�้าชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางล�าเลียง ด้านการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่  

ส่งเสริมการปลกูพืชปุ๋ยสด ส่งเสรมิการปรบัปรงุดินกรด ส่งเสรมินวตักรรมเทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดนิ และด้านวจิยัปัญหา สาธติ ทดลอง  

ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 ได้ด�าเนินงานจัดท�าระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้าเกษตรพื้นที่สูง จ�านวน 4,896 ไร่ ก่อสร้างระบบส่งน�้าชลประทาน ความยาว 30 กิโลเมตร ก่อสร้างเส้นทางล�าเลียง 

ระยะทาง 75 กิโลเมตร ซ่อมแซมเส้นทางล�าเลียง ระยะทาง 40 กิโลเมตร และบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

จ�านวน 4,000 ไร่ 
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โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดินถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชด�าริให้มีการน�าหญ้าแฝกมาใช ้

ในการอนุรักษ์ดินและน�้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น จนปัจจุบันมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและปรากฏ 

ผลส�าเรจ็อย่างชดัเจน สามารถลดการชะล้างพังทลายของดิน แก้ไข ปรบัปรงุ และฟ้ืนฟู

ดินที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ือเป็นการถวายความอาลัยและร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นผู้น�าการพัฒนาและการอนุรักษ์

ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดท�า 

“โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” 

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ดินและน�้า ให้มีความ 

อุดมสมบูรณ์โดยให้เกษตรกรและประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

ทั่วทุกภาคในประเทศไทย

 จากการด�าเนินงานกิจกรรมโครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้า

ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการปลูกกล้าหญ้าแฝกในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 จ�านวนทั้งส้ิน 9,502,100 กล้า เป็นการปลูก

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณแหล่งน�้า อ่างเก็บน�้า สระน�้า บ่อน�้า 

คลองส่งน�้า จ�านวน 7,669,300 กล้า คิดเป็นร้อยละ 80.71 ปลูกในพื้นที่ลาดชัน และบริเวณที่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

จ�านวน 1,640,800 กล้า คิดเป็นร้อยละ 17.27 และปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหล่ถนน จ�านวน 192,000 กล้า คิดเป็นร้อยละ 2.02  

ส�าหรับพันธุ์หญ้าแฝกที่น�ามาปลูก ส่วนมากใช้หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สงขลา 3 พันธุ์สุราษฎร์ธานี พันธุ์ศรีลังกา พันธุ์พระราชทาน  

พันธุ์ใหม่ห้วยหวาย หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ และพันธุ์นครสวรรค์ การด�าเนินงานดังกล่าวมีหมอดินอาสา เกษตรกร 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 15,221 ราย โดยได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 

ในการอนุรักษ์ดินและน�้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการสนองพระราชด�าริด้านหญ้าแฝกท่ีพระองค์ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2534 ถึงปัจจุบัน

กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ยงัทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา 

ด้วยน�า้พระทยัทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตา ในอนัทีม่พีระราชประสงค์ให้เกษตรกรมคีวามอยูด่กีนิด ีเช่น เสด็จพระราชด�าเนนิแทนพระองค์ 

ในการพระราชพิธพืีชมงคล ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม เป็นประจ�า และเมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2528 ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงท�า 

ปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์ จากผักตบชวาและพืชอื่นๆ ณ บ้านแหลมสะแก ต�าบลเดิมบาง อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ

วันที ่28 มนีาคม 2529 ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเป็นประธานในการท�านาสาธติโดยใช้ปุย๋หมกั ณ ต�าบลดอนโพธ์ิทอง อ�าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ีในการนี ้ได้ทรงปฏบัิตกิารสาธติการท�านาด้วยพระองค์เอง เมือ่พระราชทานอปุกรณ์การท�านา พนัธุข้์าวปลกู 

และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการผู้ใหญ่ไปด�าเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท ถลกพระสนับเพลา ทรงพระด�าเนินลุยโคลน  

ทรงหว่านพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีก�าหนดการไว้ก่อน ยังความช่ืนชมโสมนัสปราบปลื้มปีติและซาบซ้ึง

ในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนท่ีมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ 

พระองค์ยังมีพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน�้าในหลายพื้นที่ เช่น ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรกรรม

เกษตรวิชญา บ้านกองแหะ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งยังมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่มีพระชนมายุ 

ครบ 50 พรรษา เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และน�ามาปรับปรุงงานเกษตรกรรม 

ของตนให้ได้ผลผลิตมากขึน้ โดยทรงรบัโครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นท่ีไว้ในพระราชานเุคราะห์ และพระราชทานพระราชานญุาตให้อญัเชญิ 

สืบสาน รักษา ต่อยอด
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พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ไว้ในตราสัญลักษณ์โครงการฯ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา 

ด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี 2549 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ 

ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรอย่างครบวงจรประจ�าภาคเหนือ ภายใต้ช่ือ 

โครงการเกษตรวิชญา อันเป็นการสานต่อพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ภายหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ได้มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ในอันท่ีจะทรงสืบสาน  

รักษา ต่อยอดแนวพระราชด�าริด้านน�้า ป่า การส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้จัดท�าวิดีทัศน์ชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องน�้าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นพระราชด�าริท่ีพระราชทานแก่

ประชาชนชาวไทยน�าไปปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และพระราชทานแก่รัฐบาล

น�าออกเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชด�าร ิ 

และน้อมน�าสู่การปฏิบัติ 

กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกรม  

โดยก�าหนดให้การสนับสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิป็นพนัธกจิส�าคญัในล�าดับแรกของหน่วยงาน ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่

มปีณธิานแรงกล้า ในการปฏบิตังิานสนองเบือ้งพระยคุลบาทในการสบืสาน รกัษา และต่อยอดงานพฒันาด้านการเกษตรตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ความยั่งยืน 

ของสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
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งานสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่พระราชทาน

พระราชด�าริให้ด�าเนินการ โดยด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ มีหน่วยงาน

เจ้าภาพและหน่วยงานร่วม ที่ต้ังโครงการเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา โดยเฉพาะปัญหา

ที่ดินท�ากินของราษฎร ไม่สามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภค เช่น พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

ภาคใต้ พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่ภูเขาที่มีปัญหา การท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น�้า 

ซึ่งโครงการพระราชด�าริที่กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 165 

โครงการ โดยกิจกรรมหลักของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ด�าเนินการในภาพรวม ได้แก่ 

1. ส�ารวจจัดท�าแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน

2. จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า

 - คันคูรับน�้าขอบเขา 

 - ขั้นบันไดดินต่อเนื่อง

 - ปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 1 และ 2

 - บ่อดักตะกอนดิน อาคารชะลอน�้า

 - ทางล�าเลียงในไร่นา

 - การปลูกหญ้าแฝกและการปลูกพืชคลุมดิน 

3. ปรับปรุงบ�ารุงดิน 

 - ผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

 - พืชปุ๋ยสด

 - ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร
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โครงการพระราชด�าริด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงงานด้าน 

การพัฒนาการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู ่ของเกษตรกรผู ้ซ่ึงได้รับ 

ขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ และด้วยเหตุที่ดินเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการผลิตทางการเกษตรซึ่งประเทศไทย มีทั้งดินที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา 

ปัญหาด้านคุณภาพของดินมีทั้งปัญหาทางกายภาพและทางเคมี การแก้ไขดินที่ก�าลัง

เป็นปัญหาอนัเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ทีดิ่นไม่เหมาะสม หรอืการแก้ไขดนิปัญหา

ที่เกิดเองตามธรรมชาติมีหลายวิธี แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องยากและต้อง

ค�านงึถึงปัจจยัหลายอย่าง วิธกีารจัดการแก้ไขดินปัญหาทีพ่ระราชทานพระราชด�ารใิห้ด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมรีะบบ ทรงศกึษา ค้นคว้า

วิจัย เพื่อให้รู้สาเหตุของปัญหา และคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหา โดยวิธีต้องไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน เช่น โครงการ “แกล้งดิน” ณ ศูนย์ศึกษา 

พัฒนาพิกุลทองฯ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว การอนุรักษ์ดินและน�้า โดยเฉพาะการใช้วิธีพืช  

(หญ้าแฝก) เพื่อการแก้ไขปัญหาดินที่ถูกชะล้างพังทลายหรือถูกกัดกร่อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อนฯ ณ อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการแก้ไขปัญหาดินทราย การแก้ไขปัญหาดินตื้น เน้นที่การพัฒนาในเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้ารูปแบบต่างๆ 

ตามสภาพพื้นที่ป่า หรือการปลูกป่า เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้ป่ารักษาหน้าดินและสภาพแวดล้อม ส�าหรับพื้นที่ที่ม ี

ความลาดชันน้อย แนะน�าให้ปลูกพืชที่เหมาะสม 

“เกษตรวิชญา” เป็นโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เริม่ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ซึง่เป็น 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ณ บ้านกองแหะ 

หมู่ที่ 4 ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ จ�านวน 1,350 ไร่  

ให้กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าไปด�าเนินการในลกัษณะเป็นคลนิกิเกษตร เพือ่

เผยแพร่ผลงานวิจยัและเทคโนโลยกีารเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้ง 

เพื่อการฟื ้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 

เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

แบบอย่างยั่งยืน
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โครงการ “รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จ พระราชด�าเนินทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 3-5 มีนาคม 2549 และได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงาน 

ที่เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของต้นไม้ น�้าและดิน 

ซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถด�ารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ด�าเนินการในลักษณะ 

การขยายผลการด�าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปยังชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นท่ีลุ่มน�้า 10 แห่ง  

ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการ 

ที่จัดตั้งขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนกับป่า 

อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกัน สร้างความเจริญงอกงาม 

ให้แก่กันและกัน เฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู ่อาศัยในพื้นที่

รอบๆ ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ 

พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ทีใ่ห้ราษฎรยากไร้ และสมคัรใจ

ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ได้มทีีอ่ยูท่ีท่�ากนิเป็นหลกัแหล่ง สามารถพฒันา

คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “บ้านเล็ก 

ในป่าใหญ่” อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน�้า ให้มีความอุดมสมบูรณ ์

และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชนีินาถ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงมคีวามห่วงใย

ในชวีติและความเป็นอยูข่องราษฎรซึง่ยงัมอียูเ่ป็นจ�านวนมากท่ียงัขาดความรู ้ในการ

ประกอบอาชพีทางการเกษตร ว่างงาน ขาดแหล่งอาหารเพือ่การด�ารงชวีติ ขาดแคลน

ที่ดนิท�ากิน และประสบปัญหาความยากจน จงึมีพระราชด�ารใิห้น�าทีด่ินทีไ่ดร้ับมอบ

น�ามาจัดท�าเป็นโครงการพัฒนาในรูปฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรใน

พื้นที่และใกล้เคียง มีรายได้เสริมจากการด�าเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ  

มีแหล่งอาหารของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ได้ และมีแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอด

กรรมวธิทีีด่�าเนินการในฟาร์มทีไ่ด้ผล ให้กบัราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการฯ ได้ศกึษาข้อมลู

วิธีการที่ได้ผล น�าไปด�าเนินการเอง โดยเน้นให้ราษฎรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นเข้าไปด�าเนินการให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ส่งผลไม่ให้มีการบุกรุกป่าและท�าลายสัตว์ป่า 

รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  

พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และท�าให้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้

มกีารร่วมคดิ ร่วมปฏบิติัท่ีน�าผลประโยชน์มาถงึประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มกีาร 

จัดท�าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย โดยกรมพัฒนาท่ีดินมีทิศทาง 

การด�าเนินงานเพื่อสนองพระราชด�าริ ตามกรอบแผนแม่บทท่ีวางไว้ในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชืและทรพัยากรของประเทศไทยให้ยัง่ยืน สร้างความพร้อมของมาตรการ

เพือ่อนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื และการเข้าถึง

และแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
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นอกจากน้ียังมีโครงการตามพระราชด�าริที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน  

2  โครงการ ได้แก่  

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี และโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เพื่อ

ใช ้ เป ็นต ้นแบบการพัฒนาและถ ่ายทอดองค ์ความรู ้กาพัฒนาไปสู ่พื้นที่  และราษฎรเป ้าหมาย

ในท้องที่อ�าเภอบ่อเกลือ และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน ่าน โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่ สูงและใช้เป ็นต้นแบบในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่ เหมาะสม

กับศักยภาพของราษฎรบนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องด้านการตลาด 

เป ็นแหล ่งท ่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ ์  ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท ้อง ถ่ิน และศึกษาวิจัย ถ ่ายทอด 

องค์ความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า

โครงการศนูย์ชัยพฒันาการเกษตรสรินิธร ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มีพระราชกระแส ให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ วางแผนการด�าเนนิงานพัฒนาในพืน้ทีข่องมลูนธิชิยัพฒันา อ�าเภอ

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต่อมาได้

พระราชทานนามศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ว่า “ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร 

สริินธร” ซ่ึงมหีน่วยงานต่างๆ ด�าเนินงานสนองพระราชด�าร ิบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ป็น

แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เป็นศูนย์ต้นแบบ ศูนย์กลางเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส�าหรับนักเรียน 

นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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โครงการทบัทมิสยาม เป็นโครงการ

ในพระราชด�าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ องค์ประธาน

สถาบันวิจั ยจุฬาภรณ ์  พระราชทาน 

พระราชด�ารใิห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม 

ด�าเนินการฟื ้นฟูที่ศูนย ์อพยพตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชา จัดที่อยู่อาศัย และที่

ท�ากินให้กับราษฎรไทยท่ียากจน พร้อมทั้ง

สร้างสาธารณปูการ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุ

พื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านและสถานท่ีก่อสร้าง

สาธารณะ พร้อมระบบสาธารณูปโภค  

เพือ่ให้ราษฎรมทีีพ่กัอาศัย และความเป็นอยู่ 

ดีขึ้น และเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ให้มี

สภาพสมบูรณ์ และส่งเสริมการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม และจัดฝึกอบรม 

โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎร 

ในจงัหวดัสุรนิทร์โดยการจดัท�าเป็นพืน้ทีข่องศนูย์การเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดวชิาการทางการเกษตร เพือ่การพฒันาอาชพีหลกั และสร้าง

รายได้จากอาชีพเสริม รวมทั้งการพัฒนาทางด้านหัตถกรรมและศิลปาชีพของท้องถิ่นให้สร้างมูลค่ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนา

แหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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การดำาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

(Function)

ส่วนที่ 2
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แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564

  วิสัยทัศน์

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต 

ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

  VISION

“To enhance soil fertility and agricultural productivity while promoting

Longterm sustainability based on participatory principle”

  พันธกิจ

1.  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

2.  เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

 ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน�าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

3.  พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส�ารวจ วิเคราะห์ และจ�าแนกดิน เพื่อก�าหนดแผนการใช้ที่ดิน 

 พร้อมทั้งก�าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง

 และทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน�้า การฟื้นฟูปรับปรุงบ�ารุงดิน 

 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

5.  พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ 

 ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อเป็นรากฐานในการด�ารงชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

6.  พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

   อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้กรมพัฒนาท่ีดิน  

มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่เกษตรกรรม การส�ารวจและจ�าแนกดิน  

การก�าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ท่ีดิน บริเวณท่ีมีการใช้หรือท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 

หรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน�้า การปรับปรุงบ�ารุงดิน การผลิตแผนที่และท�าส�ามะโนที่ดิน การให้บริการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาส�ารวจวิเคราะห์และจ�าแนกดินเพื่อก�าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การก�าหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน  

การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การก�าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้า 

รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน

3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบ�ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน�้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา  

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น�้า พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดินการอนุรักษ์ดินและน�้าและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

5. ศกึษาวเิคราะห์และผลติแผนทีภ่าพถ่ายจดัท�าส�ามะโนทีด่นิและพฒันาระบบแผนทีฐ่านเพือ่เป็นข้อมลูในการวางแผนการใช้

การพัฒนาการผลิตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ

6. ถ่ายทอดผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินรวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร

ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์การ (Share Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน

T
H

A
I

L
D

D

เชื่อมั่น สุขสันต์ ส�าเร็จ บูรณาการ เรียนรู้ พัฒนา ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)

ระดับองค์การ (Organization)

T: Trust
คนในองค์กรเกิดความ

เชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและ
กันในทุกระดับ

H: Happiness 
คนในองค์กรท�างาน

อย่างมีความสุข

A: Accomplishment 
คนในองค์กรท�างาน
ได้ประสบผลส�าเร็จ

I: Integration
คนในองค์กรมีการ

บูรณาการงานร่วมกัน

L: Learning 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

D: Developing

เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา

ตลอดเวลา

D: Delighting 

เป็นองค์กร

แห่งความปิติยินดี
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ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

ด้วยการส�ารวจจ�าแนกดิน วิเคราะห์ดิน

และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ1
2
3
4
5
6

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

เชิงนวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงบ�ารุงดิน และอนุรักษ์ดินและน�้า

สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา

เกษรกร และภาคีเครือข่าย

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัมนาที่ดิน

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พัฒนาองค์กรสุ่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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องค์ประกอบการบริหารงานกรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รองอธิบดีด้านวิชาการ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ รองอธิบดีด้านบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

กองคลัง กองแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

ส�านักเทคโนโลยี
การส�ารวจและ

ท�าแผนที่

กองเทคโนโลยี
ชีวภาพทางดิน

กองวิจัย
และพัฒนา

การจัดการดิน

ส�านักวิทยาศาสตร์
เพื่อ

การพัฒนาที่ดิน

ส�านักวิศวกรรม
เพื่อการ

พัฒนาที่ดิน

กองส�ารวจดิน
และวิจัย

ทรัพยากรดิน

กองนโยบาย
และแผน

การใช้ที่ดิน

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

-  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง

- ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

-  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ 

 (หนองพลับ-กลัดหลวง)

-  ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด
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กรอบอัตราก�าลังคน ประจ�าปีงบประมาณ 2560
กรมพัฒนาที่ดินมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานกระจายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปี 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 3,662 คน โดยแบ่ง

ออกเป็น 

ข้าราชการ จ�านวน 1,519 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�านวน 519 คน (ร้อยละ 34.17) และส่วน

ภูมิภาค จ�านวน 1,000 คน (ร้อยละ 65.83) โดยต�าแหน่งที่มีมากที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ นักวิชาการเกษตร รองลงมา คือ เจ้าพนักงาน

การเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 621 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�านวน 99 คน (ร้อยละ 15.94) และส่วน

ภูมิภาค จ�านวน 522 คน (ร้อยละ 84.06)

พนักงานราชการ จ�านวน 1,522 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�านวน 382 คน (ร้อยละ 25.10) และ

ส่วนภูมิภาค จ�านวน 1,140 คน (ร้อยละ 74.90)

หมอดนิอาสา เป็นเกษตรกรเครอืข่ายของกรมพฒันาทีด่นิทีส่นใจในงานพฒันาทีด่นิ และสมคัรใจเป็นอาสาสมคัร ช่วยเหลือ

สนบัสนุนภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิ พร้อมทีจ่ะท�าการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ของกรมพฒันาทีด่นิ และให้ค�าแนะน�า

แก่เกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาครอบคลุมทั่วประเทศ จ�านวน 82,744 คน โดยกรมฯ 

ได้พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรรายย่อย ท�าให้มี

ความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสา

พนักงานราชการ
1,522 คน

คิดเป็นร้อยละ 42

ข้าราชการ
1,519 คน

คิดเป็นร้อยละ 41

ลูกจ้างประจ�า
621 คน

คิดเป็นร้อยละ 17

เครือข่าย
หมอดินอาสา
82,744 คน
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
เลขานุการกรม

นางสาวอุษา ทวีแสง 
 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

นายสมโสถติ์ ด�าเนินงาม
ผู้อ�านวยการกองวิจัย

และพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายสถาพร ใจอารีย์
ผู้อ�านวยการกองส�ารวจดิน

และวิจัยทรัพยากรดิน

นางอรทัย ศุกรียพงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายวีรชัย กาญจนาลัย
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี

การส�ารวจและท�าแผนที่

นายอุดม วิภาสไพสิฐ
ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
ผู้อ�านวยการ

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อ�านวยการกองนโยบาย

และแผนการใช้ที่ดิน

ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง)



ANNUAL REPORT 2017  Land Development Department

37

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายชาติชาย  ประสาระวัน
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายถาวร  มีชัย
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

นายภิญโญ  สุวรรณชนะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายชยุต  ราชาตัน
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายสมควร  ณ ล�าปาง
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายประศาสน์  สุทธารักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายประเสริฐ  เทพนรประไพ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายถวิล  มั่งนุ้ย
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายปรีชา  โพธิ์ปาน
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนภูมิภาค)
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ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับอธิบดี

นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องจากพระราชด�าริ

นายอนุวัชร  โพธินาม
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ารวจการใช้ที่ดิน

ด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน

นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

นายโสฬส  แซ่ลิ้ม
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

นางสาวนฤมล  ชมแสง
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการส�ารวจและท�าแผนที่ภาพถ่าย
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ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสารสนเทศ

นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอนุรักษ์ดินและน�้า

นายปราโมทย์  แย้มคลี่
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

นายไพรัช  พงษ์วิเชียร
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปรับปรุงดินเค็ม

นางกิตติมา  ศิวอาทิตย์กุล
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช

นางสาวบรรเจิดลักษณ์  จินตฤทธิ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว

นายสถิระ  อุดมศรี
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านส�ารวจและจ�าแนกดิน

นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวินิจฉัยคุณภาพและก�าลังผลิตของดิน

 นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี

นางสาววันเพ็ญ  วิริยะกิจนทีกุล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ
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ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนภูมิภาค)

นางมัทธนา  ชัยมหาวัน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นางสาวนฤมล  หวะสุวรรณ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

 นางสาวเสาวนีย์  ประจันศรี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายยุทธสงค์  นามสาย
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นางปราณี  สีหบัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 นายกานต์  ไตรโสภณ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง  
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นางสาวสุธารา  ยินดีรส
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายศรัญณุพงศ์  ชัยวัฒนกุล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายอาทิตย์  ศุขเกษม
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายพบชาย  สวัสดี
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายเมธิน  ศิริวงศ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นางกุลวดี  สุทธาวาส
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต  10  

นางอุษา  ศรีใส
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาต ิได้ออกค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่5/2559 เร่ือง มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้ให้ความเห็น

ชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของ

รัฐบาล การแก้ไขปัญหาการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศ โดยสามารถน�าผลงานไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร

กรอบการประเมินส่วนราชการ

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น  

5 องค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ�า งานตามหน้าท่ีปกต ิหรืองานตามหน้าที่ 

 ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)  

 (บังคับ)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 

 หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) (บังคับ)

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการ 

 บูรณาการ การด�าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ  

 ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) (บังคับ)

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือ 

 นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายใน 

 และภายนอกประเทศ (บังคับ)



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน42

ผลการประเมินกรมพัฒนาท่ีดินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า  
กรมพฒันาทีด่นิมผีลการด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน โดยผลการด�าเนนิงาน ด้าน Functional base มพืีน้ทีช่ลประทานและแหล่งน�า้เพิม่ขึน้ 
จ�านวน 170,096 ไร่ และมพีืน้ทีท่างการเกษตรทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุคณุภาพดนิ จ�านวน 197,540 ไร่ ด้าน Agenda base ผลการด�าเนนิงานการ
สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน คดิเป็นร้อยละ 100 ด้าน Innovation base ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณ คดิเป็นร้อยละ 84.41 
และจดัท�าข้อเสนอประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม คิดเป็น 100 คะแนน และด้าน Potential base มผีลการด�าเนนิงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 100

 รอบ 1 รอบ 2

 องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ. 60) (1 มี.ค. 60 – 30 ก.ค. 60)

 เป้าหมาย การด�าเนินงาน เป้าหมาย การด�าเนินงาน

1.  ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ�า งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะ
รัฐมนตรี (Functional base)

2.  ประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base)

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ ระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ (Inno-
vation base)

5. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส�าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผน หรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล (Potential base) 
ประกอบกับผลการประเมิน 
โดยองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ 

- จ�านวนพื้นที่ชลประทาน
และแหล่งน�้าที่เพิ่มขึ้น

- จ�านวนพื้นที่ทางการเกษตร
ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน

• การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

- ร้อยละการด�าเนิน
การตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

- ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าว
ที่ทันต่อสถานการณ์ 

- ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

- ข้อเสนอประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ 

- ร้อยละของผลการด�าเนิน
งานตามแผนปฏบิตังิานประจ�า
ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 
ปี กรมพัฒนาที่ดิน

 71,744 ไร่ 89,298 ไร่ 169,775 ไร่ 170,096 ไร่

 73,790 ไร่ 125,799 ไร่ 166,275 ไร่ 197,540 ไร่

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
 

   ร้อยละ 45 ร้อยละ 42.78 ร้อยละ 80           ร้อยละ 84.41

    ร้อยละ 100   ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

เสนอหัวข้อ
การพัฒนา
นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์
ส�าหรับพืช

ปรับปรุงบ�ารุงดิน 
พด. 11 
(ถั่วพร้า)

มีความครบถ้วน
ของเนื้อหา
และคุณภาพ
ที่แสดงถึง

ผลลัพธ์ในการใช้
ประโยชน์ 

(ไม่น้อยกว่า
50 คะแนน)

มีความครบถ้วน
ของเนื้อหา
และคุณภาพ
ที่แสดงถึง

ผลลัพธ์ในการใช้
ประโยชน์ 

(100 คะแนน)
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ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ จ�านวน 5,683,648,900 บาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จ�านวน 474,779,900 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 ซึ่งได้รับงบประมาณ จ�านวน 5,208,869,000 บาท โดยงบประมาณ 

ที่ได้รับ จ�าแนกเป็นงบบุคลากร จ�านวน 1,066,957,900 บาท งบด�าเนินงาน จ�านวน 1,431,801,700 บาท งบลงทุน  

จ�านวน 3,165,263,800 บาท งบอุดหนุน จ�านวน 922,000บาท และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 18,703,500 บาท ประกอบด้วย  

4 แผนงาน 3 ผลผลิต 15 โครงการ มีรายละเอียดผลการด�าเนินงาน จ�าแนกตามแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
1.1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการ: โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรม: ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความเป็นอยู่ของ

ประชาชน การแก้ไขปัญหาจึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนึ่งใน

หน่วยงานหลักที่ร่วมด�าเนินการแก้ไขปัญหาในมิติการพัฒนา 

(มิติเศรษฐกิจ) ในกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของ

พ้ืนทีแ่ละคณุภาพชวีติประชาชน โดยมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิติังานช่วย

เหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประกอบอาชีพท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ โดยด�าเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในปี 2560 ด�าเนินการได้ จ�านวน 20,000 ไร่
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1.2 แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
 โครงการ: โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน
 กิจกรรม: พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งภาคเศรษฐกิจและเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งในปัจจุบันปัญหาสภาพพื้นที่นาข้าวบางส่วนเป็นพื้นที่นาดอนและ

ลุ่มน�้าเกินไปไม่มีความเหมาะสมที่จะท�านาข้าว ประกอบกับเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ปัญหาความอุดมสมบูรณ์

ของดินต�่า ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ท�านาไม่ได้ผล เกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่นาทิ้งร้าง และไปประกอบอาชีพอื่นแทน ท�าให้สูญเสียคุณค่า

ทางเศรษฐกิจของที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีนาร้างให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ได้ โดยการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ขุดคูยกร่อง การจัดการดิน ใช้วัสดุปรับปรุงดิน จัดระบบการปลูกพืช ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้

เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน�้ามัน เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ในปี 2560 ด�าเนินการได้ 

จ�านวน 8,268.25 ไร่

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
2.1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

 โครงการ: โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

 กิจกรรม: วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยพัฒนา

การพัฒนางานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได ้

อย่างจรงิจงั ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ินโยบายรฐับาล 

ทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดงาน

วิจัยด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับ

ความยากจน เพือ่พึง่พาตนเองในสภาพทีผ่ลผลติปลอดภยั และมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี โดยการวิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การจัดการดิน 

(ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้า และการปรับปรุงดิน โดยวิธีทางเคมีและ

พืช) การจดัการดนิทีม่ปัีญหา (ดนิเปรีย้ว ดินเคม็ ดนิทีม่ปัีญหาเนือ่งจาก 

ขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  

และด้านเศรษฐกิจสังคมและประเมินผล จ�านวน 79 โครงการ 

ประกอบด้วยการวิจัยพื้นฐาน จ�านวน 9 โครงการ การวิจัยประยุกต์  

จ�านวน 52 โครงการ และการวิจัยพัฒนา จ�านวน 18 โครงการ
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2.2 แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 โครงการ: โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง
 กิจกรรม: การพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง

จากผลของการพัฒนาที่ผ ่านมาผนวกกับ

สถานการณ์แวดล้อมส�าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไปส่งผลต่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมบนพื้นที่สูงในปัจจุบันรวมทั้งปัญหา

ดั้งเดิมของชุมชนบนพื้นที่สูงบางส่วนยังคงมีอยู  ่

และมีป ัญหาใหม ่ที่ ต ้ อ งติ ดตามสถานการณ ์ 

อย่างใกล้ชดิ ได้แก่ สภาวะความยากจนของเกษตรกร 

ความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้ โอกาสในการเข้าถงึบรกิาร

ภาครัฐ (ด้านการศึกษา และสาธารณสุข) และการ

เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ และการบุกรุกพื้นที่ป่า ความมั่นคงตามแนวชายแดน และการลักลอบปลูกฝิ่น การขาดแคลนน�้า เพื่ออุปโภคและบริโภค 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินจึงได้เข้าร่วมด�าเนินการโดยจัดท�าระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้าเกษตรที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น 

อย่างยั่งยืน ในปี 2560 ด�าเนินการได้ จ�านวน 11,346 ไร่

โครงการ: โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรม: การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการจัดท�าเขตการใช้ท่ีดินการส�ารวจและวิเคราะห์

ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ (Zoning) ส�ารวจและจัดท�าเขตการใช้ท่ีดินส�าหรับพืช

เศรษฐกิจ ส�ารวจและจัดท�าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1 : 25,000) พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสม

พืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ในปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 5 ชนิดพืช ได้แก่ ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เงาะ และส้มโอ 
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โครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม: ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภาวะราคายางตกต�่า 

แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยในปีงบประมาณ 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินการจัดหาชุดที่นอนยางพารา พร้อมหมอนหนุน

ทดแทนที่นอนในอาคารฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ เชียงราย 

และราชบุรี จ�านวน 540 ชุด

2.3 แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต: ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม: ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

ด�าเนินการโดยส�ารวจ และวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน 

ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดิน

ในการบริหารจัดการน�้า ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและก�าลังผลิต 

ของดิน ประเมินสถานภาพดินป ัญหา และความเสื่ อมโทรม 

ของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูล

กลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน  

จัดท�าฐานข้อมูลและวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดท�าข้อมูลเพื่อจัด

ท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 

ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น ในปี 2560 มีผล 

การด�าเนินงาน จ�านวน 30,000,000 ไร่
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โครงการ: โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม: ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 

สารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน พัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ โดยการซ่อมบ�ารุงรักษาต่อเนื่อง ได้แก่ 

ระบบสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ 

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ บ�ารุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

(e-library) บ�ารงุรกัษาระบบอปุกรณ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

พร้อมพัฒนาติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนระบบ 

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและบริการ Internet 

พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาฐาน

ข้อมูลส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาบุคลากร 

ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ จ�านวน 1 ระบบ

ผลผลิต: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อสนองพระราชด�าริของทุกพระองค์ท่ีพระราชทาน

เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพดิน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมี

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นโดยด�าเนินการสาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน�า้ และปรับปรุงบ�ารุงดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ี กรมพัฒนาที่ดินยังเป็นหน่วยงานหลักประสานการด�าเนินงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิและศนูย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิรวมทัง้การพฒันาศนูย์ศึกษาฯอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ  

ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ในปี 2560 มีผลการด�าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน 136,595 ไร่
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กิจกรรม: การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย

ด�าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาให้ม ี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์

ของกรมฯ และการใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายให้ม ี

ส ่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรดินอย่างจริงจัง 

และต่อเน่ือง พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดท�าแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีของ 

หมอดินอาสา เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่น และผู้สนใจ 

มาศึกษาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึง

เกษตรกรในระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู ่บ ้าน และโรงเรียน  

ในปี 2560 มีผลการด�าเนินงาน 82,744 ราย

กิจกรรม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมพฒันาท่ีดินได้ด�าเนนิกจิกรรมคลนิกิเกษตรเคลือ่นทีร่่วมกบั

จงัหวดั และคลนิกิดนิเคลือ่นทีใ่ห้บรกิารวเิคราะห์ดนิ และให้ค�าแนะน�า

การใช้ปุ๋ย การจัดการดิน น�้า พืช โดยการน�าตัวอย่างดินที่มีปัญหา 

มาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ และการบริการ

วิเคราะห์ดินเคล่ือนที่จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของส�านักงาน

พฒันาท่ีดนิเขตท้ัง 12 เขต และคลนิกิดนิเคลือ่นท่ีของสถานพีฒันาทีด่นิ 

พร้อมท้ัง ส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้สารอนิทรย์ีลดสารเคมทีางการเกษตร 

โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น�้าหมักชีวภาพ โดยในปี 

2560 มีผลการด�าเนินงาน จ�านวน 705,715 ราย 

กิจกรรม: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

ด�าเนินการจัด ต้ังศูนย ์ถ ่ายทอดเทคโนโลยีด ้านการ

พัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสาเพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา  

ดูงาน และเรยีนรูด้้านการพฒันาทีดิ่นของเกษตรกรในพ้ืนที ่และเป็น

เครือข่าย (Node) ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

ของกระทรวงฯ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาท่ี

มีศักยภาพในการจัดท�าแปลงสาธิต และมีความสามารถในการ

เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ศูนย์ถ่ายทอดยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่จ�าเป็น พร้อมทั้งอยู ่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้ ในปี 2560  

มีผลการด�าเนินงาน จ�านวน 2,420 แห่ง
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ผลผลิต: ทรัพยากรที่ดินและน�้าได้รับการพัฒนา

กิจกรรม: ปรับปรุงคุณภาพดิน

จากฐานข้อมลูทรพัยากรดินทีไ่ด้จากการส�ารวจ วเิคราะห์ และ

จ�าแนกดนิ ท�าให้ทราบสถานภาพทรพัยากรดนิและดนิทีม่ปัีญหาของ

ประเทศไทย จากข้อมูลดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้มีการศึกษา วิจัย 

และทดลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ปฏิบัติได้ง่าย ลงทุนต�่า 

ได้ผลตอบแทนสงู โดยแนะน�าส่งเสริมให้เกษตรกรน�าไปใช้แก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด�าเนินการใน

พ้ืนที่ที่มีปัญหาทางกายภาพด้วยการส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการ

พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดิน

เคม็ภาคใต้ การปรบัปรงุพืน้ทีดิ่นกรด โดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสรมิ

การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จ�านวน 197,825 ไร่

กิจกรรม: ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยซ่ึงส่งผลให้ผลผลิต 

ทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ด�าเนินการ 

โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท่ัวประเทศ  

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการด�าเนินงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชน 

บนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน�้าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่การเกษตรท่ีมีความวิกฤต 

ต่อการสูญเสียหน้าดินซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่ จ�านวน 1,079,791.75 ไร่ 
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กิจกรรม: การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน ด�าเนินการจัด

ท�าระบบอนุรักษ์ดนิและน�า้ และปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยปุย๋พืชสด ในพืน้ที ่

ทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอด็ สรุนิทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม) พืน้ที่

ทุ่งสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา) และพื้นที่ทุ่งหมาหิว (อุบลราชธานี) ส�าหรับ 

การพัฒนาลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา ได้ด�าเนนิกจิกรรมจดัท�าระบบอนรุกัษ์

ดินและน�้า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ที่ดอน) และการ

อนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่นาร้างเพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน (ท่ีลุ่ม) 

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ส่วนโครงการฟื้นฟู

พื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า ได้จัดท�าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง 

ให้กลับมาท�าการเกษตรได้ ด้วยกิจกรรมจัดท�าระบบอนุรักษ์ดิน 

และน�า้ ซึง่ในปี 2560 ด�าเนินการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะได้ จ�านวน 14,400 ไร่

กิจกรรม: ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

กรมพัฒนาที่ดิน ด�าเนินการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้ม

แข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้ง

พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็ง โดยมีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้

สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาเตรียมความพร้อม

เกษตรกรสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังพัฒนาสนับสนุนส่งเสริม

ให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือท�าเกษตรอินทรีย์ตามความ

ต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ในปี 2560 ด�าเนินการ

ได้ 1,000,000 ไร่ ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร (Q) ด�าเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 

และสาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

กิจกรรม: การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ลดโลกร้อน

กรมพฒันาทีด่นิ ด�าเนนิการสาธติวธิกีารไถกลบตอซงัทีถ่กูต้องและ

เหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ได้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการ

ไถกลบตอซังทีช่่วยลดการเกดิภาวะโลกร้อนทีเ่กดิจากการเผาตอซัง 

ซึ่งมีส่วนท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน และส่งเสริมให้จัดท�าระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และการลดการเผา

พื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนในปี 2560 ด�าเนินการได้ 

จ�านวน 16,050 ไร่
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กิจกรรม: สร้างนิคมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน ด�าเนินการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และ

ปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปรับปรุง

บ�ารุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการ

ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ�ารุงดิน ในปี 2560 ด�าเนินการ 

ในพื้นที่เป้าหมาย 20 แห่ง ใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร อ�านาจเจริญ เชียงใหม่ 

แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย (2 แห่ง) ตาก ก�าแพงเพชร อุทัยธานี กระบี่ 

นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) และชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

จ�านวน 21,700 ไร่

3. ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: ด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล�า้ และ
สร้างการเติบโตจากภายใน

3.1  แผนงาน: แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน

 โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร

 กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินท�ากิน

กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินของเกษตรกร โดยด�าเนิน

กจิกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพืน้ทีแ่ปลงเกษตรทีเ่กษตรกรได้รบัการจดัทีด่นิท�ากิน ซึง่ส่งเสรมิและสาธติปัจจยัการผลติในการปรบัปรงุ 

บ�ารุงดนิ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลติพชืได้ดีควบคูก่บัการลดต้นทนุการผลติ ในปี 2560 ด�าเนนิการในพืน้ท่ีเป้าหมาย จ�านวน 

27 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครพนม ยโสธร มุกดาหาร ขอนแก่น 

หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ เชียงใหม่ ล�าปาง น่าน พะเยา เลย พิจิตร อุทัยธานี สุโขทัย ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโต

           บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
 โครงการ: โครงการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชน
 กิจกรรม: ก่อสร้างแหล่งน�้าชุมชน
กรมพัฒนาที่ดิน ด�าเนินโครงการแหล่งน�้าชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน�้าท่ีดี โดยการจัดท�าระบบอนุรักษ์

ดินและน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ อนรุกัษ์น�า้และเกบ็กกัน�า้ โดยการจดัการให้น�า้ฝนทีต่กลงมาถกูกกัเกบ็ไว้ให้ไหลซมึลงใต้ดินเป็นประโยชน์ 

ในรูปของความชื้นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย กักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตรกรรม 
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โครงการ: โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

กิจกรรม: พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

การพฒันาแหล่งน�า้เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน�า้เป็นภารกจิหลกั

ที่ส�าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ในปี 

2560 กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินกิจกรรมก่อสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็ก

ปรับปรุงพื้นที่ และจัดท�าระบบส่งน�้าในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน�้า

ไว้ใช้ท�าการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหาย

ของผลผลติ เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรักษ์น�า้และรกัษาความชุ่มช้ืน 

ในดิน จ�านวน 221 แห่ง

เพื่อเป ็นต ้นแบบการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชนที่มีการบริหารจัดการ 

อย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบ 

ต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน�้า มีการก่อสร้าง

แหล่งเก็บกักน�้าให้สามารถน�าไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่ก�าหนด  

โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดย

ก�าหนดระยะเวลาชนิด และพนัธุพ์ชืให้เหมาะสม ซึง่ในปีงบประมาณ 2560 

ด�าเนินการในพ้ืนที่ จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี 

สุรินทร์ ยโสธร หนองบัวล�าภู กระบี่ และสงขลา

โครงการ: โครงการก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

กิจกรรม: การก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการมอบหมายให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดท�าโครงการแหล่งน�้าในไร่นานอก

เขตชลประทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมบรรเทาปัญหา 

ภัยแล้ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าและความต้องการน�้าเพื่อการเกษตร

ของเกษตรกรในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน หรอืพืน้ทีท่ีส่่งน�า้ไปไม่ถงึ และเพิม่

รายได้ให้เกษตรกร โดยขดุสระเกบ็น�า้ประจ�าไร่นา ขนาด 1,260 ลกูบาศก์เมตร 

ซ่ึงเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่

มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินการขุดสระน�้าในไร่นา 

นอกเขตชลประทาน จ�านวน 46,967 บ่อ 
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การดำาเนินงาน
ตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(Agenda)

ส่วนที่ 3
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นโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก
R การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

ปัจจุบันปัญหาส�าคัญด้านการเกษตรของ

ประเทศไทย คือ ต ้นทุนการผลิตสูง สินค้า

การเกษตรล้นตลาดในบางช่วงท�าให้เกิดปัญหา

ราคาสินค้าตกต�่า เกิดความไม่สมดุลระหว่าง

ผลผลิตของสินค้าเกษตรกับความต้องการของ

ตลาด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน สาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิด

ปัญหาดงักล่าว คอืเกษตรกรจ�านวนมากผลิตสินค้า

เกษตรในพื้นท่ีไม่เหมาะสม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

พื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูก

ข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ รวม 13 ชนิด ซึ่งมี

เนื้อท่ีมากถึง 14.52 ล้านไร่ ท่ัวประเทศ ให้เกิด

การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมไปสู่

การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน จึงเป็น

ทีม่าของโครงการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map 

for Adaptive Management: Agri-Map) ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึง่เป็นแผนทีส่�าหรบั

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรรายจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ สังคม 

และเศรษฐกจิ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการใช้พืน้ทีใ่นการเพาะปลกูพชืในแต่ละพืน้ท่ีว่ามคีวามเหมาะสมกบัชนดิของดนิและปริมาณน�า้หรอืไม่  

หากพบว่าไม่มีความเหมาะสมจึงจะสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและความต้องการของ

ตลาด โดยมีแนวทางการพิจารณาพื้นที่ด�าเนินการ ดังนี้

1. เป็นพื้นที่ปลูกพืชเดิมในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) การผลิตมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายสูง และผลผลิตต�่า

2. ระบบการเกษตรใหม่ มีโอกาสทางการตลาดสูงสอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. เกษตรกรมีความประสงค์จะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ

4. ภาครัฐสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน โดยความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบประชารัฐ 

และเกษตรกร

5. บริหารจัดการปรับเปลี่ยนการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาจากการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) น�าไปสู่การ

ปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) และน�าไปสู่รูปแบบแปลงใหญ่
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6. หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command: SC) ในจังหวัดร่วมบูรณาการ ตั้งแต่ 

การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ รูปแบบการปรับเปลี่ยนการผลิต แผนการปฏิบัติงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ

7. สถานีพัฒนาทีดิ่นจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลักในการน�าเสนอพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมจาก Agri-Map เพือ่ให้คณะท�างาน

ระดับจังหวัดพิจารณาพื้นที่ด�าเนินการ

8. การปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่ SC จะด�าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ ในด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และระบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่เกษตร 4.0 ตามนโยบาย 

ยกกระดาษ A4 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินค้าเกษตร (ศพก.) 

ตัวอย่างข้อมูลพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ที่เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการหาเป้าหมาย

ผลการปรบัเปลีย่นการผลติในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม ปี 2560 พบว่าพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) ข้าวปรบัเปลีย่นเป็นการผลติ

สินค้าเกษตรชนิดใหม่ จ�านวน 157,701 ไร่ เกษตรกร จ�านวน 30,444 ราย ใน 53 จังหวัด ดังนี้

 สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ไร่ ร้อยละ หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

- อ้อยโรงงาน 88,132 55.89 กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมวิชาการเกษตร

- เกษตรผสมผสาน 38,287 24.28 กรมพัฒนาที่ดิน/ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/
   กรมส่งเสริมสหกรณ์

- พืชอาหารสัตว์ 20,768 13.17 กรมปศุสัตว์/กรมพัฒนาที่ดิน

- ปาล์มน�้ามัน 5,427 3.45 กรมพัฒนาที่ดิน/กรมวิชาการเกษตร

- มันส�าปะหลัง 2,439 1.55 กรมพัฒนาที่ดิน/กรมวิชาการเกษตร

- ประมง 2,061 1.28 กรมประมง/กรมพัฒนาที่ดิน

- หม่อนไหม 588 0.38 กรมหม่อนไหม
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R ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลื่ยนการผลิตในพื้นที่

ไม่เหมาะสม (N)
1. นายทองบ่อ ชุ่มอภัย อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ต�าบลค�าเหมือด อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิกัดแปลง 304236 E 1824536 N ได้ท�าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน  

โดยก่อนการปรบัเปลีย่นมต้ีนทนุจากการปลกูข้าว 2,578 บาทต่อไร่ ได้ผลผลติ 225 กโิลกรมัต่อไร่ โดยเกษตรกร

มีความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะมีรายได้จากการปลูกอ้อยมากกว่าปลูกข้าว เนื่องจาก 

ปลูกพืชได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และตรงกับความต้องการของตลาด

2. นายอุทัย อุ่นรวัน อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พิกัดแปลง 

400686 E 1997270 N ได้ท�าการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมต่อการปลกูข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน จ�านวน 

3 ไร่ โดยก่อนการปรับเปลี่ยนมีต้นทุนจากการปลูกข้าวไร่ละ 3,391 บาทต่อปี ได้ผลผลิตไร่ละ 250 กิโลกรัม  

คิดเป็นรายได้ 3,125 บาทต่อไร ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนจากการท�าเกษตรผสมผสาน (กล้วย มะละกอ 

เพกา อินทผาลัม ข่า ตะไคร้ มะม่วง และเลี้ยงปลา) 7,663 บาทต่อไร่ ทั้งนี้เกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิต แต่

คาดว่าจะมีรายได้จากเกษตรผสมผสานไร่ละ 20,500 บาท นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีความคิดเห็นว่าเมื่อปรับ

เปลีย่นพืน้ทีป่ลกูพชืแล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน รายได้เพิม่ข้ึน และเมือ่พืน้ทีป่ลกูข้าวน้อยลง เมือ่

ท�าให้ดูแลได้ทั่วถึงมากขึ้น ผลผลิตข้าวน่าจะมากกว่าเดิม 
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3. นายศักดิ์ ฤทธิ์รุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 3 ต�าบลล�าปาว อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด

แปลง 341797 E 1830848 N ได้ท�าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเป็นเกษตร 

ผสมผสาน จ�านวน 3 ไร่ โดยก่อนการปรบัเปล่ียนมต้ีนทนุจากการปลกูข้าวไร่ละ 4,583 บาทต่อไร่ต่อปี ได้ผลผลติ  

250 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 3,000 บาทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนจากการท�าเกษตร 

ผสมผสาน (กล้วย หน่อไม้ และพืชผกั) 4,000 บาทต่อไร่ คาดว่าจะมรีายได้จากเกษตรผสมผสาน 5,800 บาทต่อไร่ 

นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความคิดเห็นว่าหลงัการปรบัเปลีย่นสามารถท�าให้ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนลดลง มีพืชผกั 

ไว้กินตลอดปี และรายได้เพิ่มขึ้น

4. นายสมหมาย บ�ารุงภัคดี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ต�าบลผาสุข อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

พิกัดแปลง 280396 E 1902627 N ได้ท�าการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเป็นปลูกพืช

อาหารสัตว์ จ�านวน 1 ไร่ โดยก่อนการปรับเปลี่ยนมีต้นทุนจากการปลูกข้าว 1,674 บาทต่อไร่ต่อปี ได้ผลผลิต  

400 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 4,000 บาทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนจากปลูกพืชอาหารสัตว์  

(หญ้าเนเปีย หญ้ารูซี่ และหญ้าอาบาต้า) 4,058 บาทต่อไร่ ทั้งนี้เกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิตจากการปลูกพืช

อาหารสตัว์แต่คาดว่าจะมรีายได้จากการปลกูพชือาหารสตัว์เพิม่ขึน้มากกว่าการปลกูข้าว นอกจากนีเ้กษตรกร

ยงัมคีวามคดิเหน็ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากมลูสตัว์ ได้รายได้จากการขายมูลสตัว์ ลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
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5. นางล�าไย ธรรมวงษา เกษตรกรบ้านขว้างคลี ต�าบลฟ้าค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ก่อนด�าเนินการปรับเปลี่ยนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี มีผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนในการผลิต

เฉลี่ย 4,346.19 บาทต่อไร่ มูลค่าการผลิตเฉลี่ย 5,400 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิเฉลี่ย 1,053.81 บาทต่อไร่ 

หลังจากด�าเนินการปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปี เป็นเกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิต 34,255 

บาทต่อไร่ ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นต้นทุนในส่วนของปศุสัตว์ 27,900 บาทต่อไร่ ประมง 5,105 บาทต่อไร่ และ

สวนผสม 1,250 บาทต่อไร่ ส�าหรับรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรจะได้รับในอนาคต เฉลี่ย 53,134.29 บาทต่อไร่

6. นางคัทรียา ศรีภักดี บ้านค้อตานี ต�าบลโนนสูง อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนด�าเนินการ

ปรับเปลี่ยนเกษตรกรปลูกข้าวเจ้านาปี พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุน

ในการผลิตเฉลี่ย 3,242.50 บาทต่อไร่ มูลค่าการผลิตเฉลี่ย 2,800 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิเฉลี่ย -442.50 

บาทต่อไร่ หลังจากด�าเนินการปรับเปลี่ยนจากข้าวเจ้านาปี พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นประมง เน่ืองจาก 

เป็นช่วงเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยน ท�าให้เกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิตในบางกิจกรรมการผลิต และจากการ

เปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการปรับเปลี่ยน พบว่า หลังการด�าเนินการปรับเปลี่ยนเป็นประมงแล้ว 

เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากต้นทุนในส่วนของการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี และ

ต้นทนุค่าพนัธุ ์(พนัธ์ุปลา) โดยเกษตรกรมต้ีนทนุในการผลติ 57,925 บาทต่อไร่ ส�าหรบัรายได้ทีค่าดว่าเกษตรกร

จะได้รับในอนาคต เฉลี่ย 64,575 บาทต่อไร่
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นโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การด�าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเน้นให้ความส�าคัญ

ในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดกิจกรรม 

ลดต้นทุนการผลิตตามที่ก�าหนด เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

กรมพัฒนาที่ดินจึงใช้งานตามภารกิจโดยเน้นการปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความสมบูรณ์

เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค�าแนะน�าการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช

สินค้าเป้าหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์

ลดใช้สารเคมทีางการเกษตร การผลิตปุย๋หมกั/น�า้หมกัชวีภาพเพ่ือช่วยลดต้นทนุการผลติ 

รวมถึงยงัส่งเสริมการอนรุกัษ์ดินและน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์

ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมาย 1,000 แปลง ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย 600 แปลงเดิม ของปี 

2559 และ 400 แปลงใหม่ ของปี 2560 ในพื้นที่ 77 จังหวัด

ผลการด�าเนินงาน

 กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดิน ประกอบด้วย

 แปลงเดิม 600 แปลง  

1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 381 แปลง 382 แปลง

2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 332.80 ตัน 332.80 ตัน

3) จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 5,916 ตัน 5,916 ตัน

4) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ฯ 780 ตัน 780 ตัน

5) ผลิตน�้าหมักชีวภาพ   943,580 ลิตร 943,580 ลิตร

 แปลงใหม่ 400 แปลง  

1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 138 แปลง 138 แปลง

2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 169.20 ตัน 169.20 ตัน

3) จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 1,260 ตัน 1,260 ตัน

4) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ฯ 1,060 ตัน 1,018 ตัน

5) ผลิตน�้าหมักชีวภาพ   309,226 ลิตร 309,226 ลิตร



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน62

2. โครงการศูนย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.)

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส�าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้า

เกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน จึงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า

เกษตร (ศพก.) อ�าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก

ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 

กรมพัฒนาที่ดินร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินใน 

ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเป็น

แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสาน 

หน่วยงานเจ้าภาพในพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมและพื้นที่ของแต่ละ 

ศพก. เพ่ือจัดท�าฐานเรียนรู้/แปลงสาธิตด้านการพัฒนาท่ีดิน พร้อมทั้ง 

ตรวจสอบและซ่อมแซม สื่อ/องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินประจ�า ศพก.  

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และประสานกับหน่วยงานที่มีแผนการฝึกอบรม

เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ในพื้นท่ี 

ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 882 ศนูย์ 77 จงัหวดั 

ทั่วประเทศ
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3. โครงการเกษตรอินทรีย์
กรมพัฒนาที่ดินมุ่งเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เรื่องระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยสามารถยื่น

ขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ โดยเริม่จากการรวมกลุม่เกษตรกรซึง่มจุีดมุง่หมาย

เดียวกัน กรมพัฒนาที่ดินท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรย์ี และการฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอนิทรย์ี จ�านวน 3 หลกัสตูร ประกอบด้วย 

หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ

รับรองแบบมส่ีวนร่วม” และหลกัสตูร “เทคนคิการตรวจเยีย่มฟาร์มเพือ่นในกระบวนการ

รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจ 

ถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งสามารถน�ามาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มได้

ผลการด�าเนินงานการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 การส่งเสริม และการรับรองมาตรฐาน แผน ผล

พื้นที่ทั่วไป 

ขั้นที่ 1 พื้นที่เริ่มใหม่  6,070.70  6,070.70

 (127) (127) 

ขั้นที่ 2 ต่อยอดด้วยกระบวนการ PGS  2,082.30  5,101 

ขั้นที่ 3 ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS  2,082.30  5,101

 (37)  (53) 

ยโสธรโมเดล

ขั้นที่ 1 พื้นที่เริ่มใหม่  1,150  1,150

 (23) (23) 

ขั้นที่ 2 ต่อยอดด้วยกระบวนการ PGS  697  1,707

 (13) (13)

หน่วย: ไร่ (กลุ่ม)
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4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรมพัฒนาที่ดินมีแนวคิดการผลิตพืชที่ปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์และ 

ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ  

ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบ�ารุงดิน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย เพ่ือลด 

ความเสี่ยงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารพิษในวัตถุดิบ จากสารเคมีที่ใช้ในการผลิต  

เพือ่ให้เกษตรกรน�ามาสูก่ารลดต้นทนุเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันและผลติสนิค้าเกษตร 

โดยในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินให้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 13 

ชนดิสนิค้า ตามทีเ่กษตรกรยืน่ขอรบัการรบัรองมาตรฐานปัจจยัการผลติทีส่�านกัวทิยาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลการด�าเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานได้ให้การบริการแล้ว 

จ�านวน 800 ตัวอย่าง

5. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินการจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ทั่วประเทศจ�านวน  

80 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ

ใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี หรือร่วมกันใช้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรน�าเอาเศษวัสด ุ

เหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ท่ีธนาคาร ธนาคาร 

จะท�าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลาย

เป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่

นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้ถูกต้อง มีราคาถูกพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาการก�าจัดหรือทิ้งขยะ 

ในอนาคต

ในปี 2560 กรมพฒันาทีดิ่นให้การสนบัสนนุปัจจัยในการด�าเนนิการผลติปุย๋หมกัสตูร

พระราชทานฯ ตัง้ต้น จ�านวน 2,682 ตัน และผลิตน�า้หมกัชวีภาพต้ังต้น จ�านวน 749,500 ลติร 
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6. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี ใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่

ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดท�าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ึน เพื่อน้อมร�าลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก  จ�านวน 882 อ�าเภอ  

รวมทัง้สิน้ จ�านวน 70,000 ราย ได้น้อมน�าหลกัทฤษฎใีหม่ไปปรบัใช้ในพืน้ท่ีของตนเอง

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคม โดยมุ่งหวัง 

จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ทั้งนี้กรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน 

โดยจัดท�ากิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นท่ีของเกษตรกรที่เข้าร่วม 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในความรบัผดิชอบของกรมพฒันาทีด่นิและหน่วยงานอืน่ 

รวมจ�านวน 15,606 ราย เพ่ือปรบัปรงุบ�ารงุดนิ ให้ดนิมีความอดุมสมบรูณ์ เหมาะสม 

ในการเพาะปลกูพชื พร้อมทัง้ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการพฒันาทีด่นิให้กบัเกษตรกร 

เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

7. โครงการระบบส่งน�้าและกระจายน�้า
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุด

ในการท�าการเกษตรโดยด�าเนินการงานด้านแหล่งน�้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่

ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าอยู่เสมอ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพฒันาทีด่นิ ด�าเนนิการช่วยเหลอื 

เกษตรกรที่ ได ้ รับความเดือดร ้อนในการขาดแคลนน�้ า ได ้ประมาณ  

73,408 ครัวเรือน สามารถเพิม่พืน้ทีร่บัประโยชน์ รวมจ�านวน 174,981 ไร่ และ

ความจเุกบ็กกัน�า้ จ�านวน 64.5189 ล้านลกูบาศก์เมตร ภายใต้แผนงานบรูณาการ 

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า ประกอบด้วย 3 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก คือ

1) โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 187 

แห่ง โดยด�าเนินการก่อสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็ก จ�านวน 149 แห่ง และระบบ

ส่งน�้าในไร่นา จ�านวน 38 แห่ง

2) โครงการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชน เป้าหมาย 7 แห่ง โดยด�าเนินการ

ขุดแหล่งน�้าเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการ

อย่างครบวงจร ในจังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร หนองบัวล�าภู 

กระบี่ และสงขลา 
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3) โครงการก่อสร้างแหล่งน�า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยด�าเนนิการขดุสระน�า้ในไร่นาขนาด 1,260 ลกูบาศก์เมตร จ�านวน 

44,000 บ่อ ทั่วประเทศ

8. พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรา 44 
โครงการจัดหาที่ดินท�ากินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีท่ีดินท�ากินเป็นของตนเอง และ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ที่มีการครอบครองโดยมิชอบ 

ด้วยกฎหมาย เป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อยกกระดาษ A4 ของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน แต่งตั้ง 

คณะท�างานเพือ่การวางแผนการใช้ทีดิ่นพืน้ที ่ส.ป.ก. และการสนบัสนนุ

ข้อมูลงานขับเคล่ือนการด�าเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรดินและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนที่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

พร้อมทัง้ประสานงานกับหน่วยงานในส่วนภูมภิาค ตลอดจนการตดิตาม

และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง

บ�ารุงดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้รับข้อมูลขอบเขตพื้นที่โครงการ

จาก ส.ป.ก. ประมาณ 30,000 ไร่ จ�านวน 24 แปลง ในพื้นที่ 6 จังหวัด 

ได้แก่ กาญจนบุรี นครราชสีมา 

สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ชลบุรี 

และเชียงใหม่ โดยได้ด�าเนิน

การวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์ 

ข้อมลูดนิ การใช้ทีดิ่น และความ 

เหมาะสมของดิ นต ่ อ ก า ร 

ปลูกพืชและด�าเนินการส่งมอบ

ให้กับ ส.ป.ก. ครบทั้ง 24 แปลง

เรียบร้อยแล้ว
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9. Smart Farmer 
หมอดินอาสา เป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาท่ีดิน และ

อาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดินปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินใน

การให้บริการ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้ามารับการแนะน�า  

ในแต่ละปีกรมพัฒนาที่ดินจะด�าเนินการอบรมหมอดินอาสาให้มีความรู้ความสามารถ และ

การถ่ายทอดความรู ้ค�าแนะน�า ด้านการพฒันาทีดิ่นให้เกษตรกรทีส่นใจได้ทนัตามสถานการณ์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินการอบรมให้ความรู้แก่หมอดินอาสา จ�านวน 

82,744 ราย ซึ่งประกอบด้วย หมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน จ�านวน 74,558 ราย หมอดิน

อาสาประจ�าต�าบล จ�านวน 7,213 ราย หมอดินอาสาประจ�าอ�าเภอ จ�านวน 896 ราย และ

หมอดินอาสาประจ�าจังหวัด จ�านวน 77 จังหวัด

10. Smart Officer
กรมพัฒนาที่ดินใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง HR Scorecard เป็นกรอบการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร  

ซ่ึงตระหนักว่าส่ิงที่ส�าคัญที่ท�าให้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาท่ีดิน บรรลุ 

เป้าหมายสามารถส่งผ่านผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

สู่ผู้รับบริการ คือ บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ 

ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ศักยภาพ การต่อยอดความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จึงเป็นสิ่งส�าคัญต้องท�าให้

เป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2560 ด�าเนินการพัฒนาบุคคลากร ดังนี้ 

หลักสูตร “EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน”
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หลักสูตร “กระบวนการท�างานราชการแบบมีส่วนร่วม”

หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4”

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร”

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
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โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60
(ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร)

จากสถานการณ์การผลิตสินค้าข้าว ที่ผลผลิตข้าวไม่สมดุลกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตส่วนเกิน 

(Oversupply) หลายล้านตัน รัฐบาลจึงต้องก�าหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด้านข้าว ทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มาท�างานเชิงบูรณาการร่วมกัน ภายใต้นโยบายด้านการ

ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท�าโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรังปี 2559/60 และ

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดส�าหรับปรับปรุงบ�ารุงดินในฤดูท�านารอบถัดไป โดยด�าเนินการในพื้นท่ี 19 จังหวัดลุ่มน�้าเจ้าพระยา เป้า

หมาย 200,000 ไร่ (ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 150,000 ไร่ รับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 50,000 ไร่) จากการประชาสัมพันธ์รับสมัครมีเกษตรกร

สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ�านวน 12,477 ราย พื้นที่ 194,510.27 ไร่ (ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด จ�านวน 145,830.67 ไร่ และรับซื้อ 

เมล็ดพันธุ์คืน จ�านวน 48,679.60 ไร่)

พื้นที่ด�าเนินการ 19 จังหวัด ลุ่มน�้าเจ้าพระยา จ�านวน 200,000 ไร่

1. นครปฐม  2. ปทุมธานี 3. สมุทรปราการ  4. นนทบุรี 5. สิงห์บุรี 

6. นครนายก  7. ลพบุรี  8. พระนครศรอียธุยา 9. ชยันาท 10. สพุรรณบรีุ

11. อ่างทอง  12. สระบุรี  13. พิจิตร  14. พิษณุโลก 15. อุตรดิตถ์ 

16. สุโขทัย  17. ก�าแพงเพชร  18. นครสวรรค์ 19. ตาก

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อลดรอบการปลูกข้าวในฤดู   

 นาปรังปี 2559/60

2)  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

3)  เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด 

2. ค่ารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์
จากเกษตรกร

พื้นที่ 50,000 ไร่
รัฐรับซื้อคืน

กิโลกรัมละ 20 บาท

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

1. การไถเตรียมดินครั้งแรก
เป้าหมาย 200,000  ไร่

รัฐสนับสนุนการไถ
ครั้งละ 500 บาท/ไร่

2. การไถกลบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

แยกออกเป็น 2 กรณี คือ
3. เมล็ดพันธุ์

กรณีที่ 1 เกษตรกร
มีรถไถ เกษตรกรไถเอง 

กรณีที่ 2 เกษตรกร
ไม่มีรถไถ เกษตรกรรวมกลุ่ม

จ้างไถ

กรณีที่ 1 ปลูกเพื่อผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดขายคืนให้กับ
กรมพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 
50,000 ไร่ เกษตรกรด�าเนิน

การไถกลบเอง

กรณีที่ 2 ปลูกเพื่อไถกลบ
เป็นปุ๋ยพืชสด

เป้าหมาย 150,000 ไร่
รัฐสนับสนุนการไถ

500 บาท/ไร่

1. ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน
พื้นที่ 200,000 ไร่

รัฐสนับสนุน
จ�านวน 1,000 ตัน
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สรุปผลการด�าเนินงาน

แผนภูมิแสดงผลการด�าเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 12,477 ราย พื้นที่ 
จ�านวน 194,510.27 ไร่

ไถเตรียมดิน
เกษตรกรจ�านวน 12,477 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 100 
พื้นที่จ�านวน 194,510.27 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 100

ไถกลบพืชปุ๋ยสด
เกษตรกรจ�านวน 

10,894 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 87.31 

พื้นที่จ�านวน 124,347.44 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 85.27

รับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจาก
เกษตรกร

เกษตรกรจ�านวน 805 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.45
เมล็ดพันธุ์จ�านวน 
116,290.20 กก. 
คิดเป็นร้อยละ 2

 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ลดรอบการปลูกข้าวนาปรัง ใน 19 จังหวัด 
  ลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้ 194,510.27 ไร่
2. เกษตรกรมีรายได้จากการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้
  กรมพัฒนาที่ดิน
3. ได้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดส�าหรับปรับปรุงบ�ารุงดิน 
 116.290 ตัน
4. ได้ปรับปรุงบ�ารุงดิน 194,510.27 ไร่

1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน(ค่าปุ๋ย) ในฤดูกาลถัดไป 
 (ปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดิน เพื่อย่อยสลายกลายเป็น 
 ปุ๋ยพืชสด) 
2. ท�าให้ผลผลติการปลกูพชืหลกัเพิม่ขึน้อย่างน้อย ร้อยละ 20
3. ลดการใช้น�้าในฤดูแล้ง 233.41 ล้าน ลบ.ม. (เพาะปลูกข้าว  
 1 ไร่  ใช้น�้า 1,200 ลบ.ม.)
4. ลด supply ข้าวเปลือกลง 121,179.90 ตันข้าวเปลือก 
  (ผลผลิตข้าวเปลือก 623 กก./ไร่)

สรุปผลการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของการด�าเนินโครงการฯ

1. กิจกรรมไถเตรียมดิน     ด�าเนินการได้ 194,510.27 ไร่ เกษตรกร 12,477 ราย 

2. กิจกรรมไถกลบพืชปุ๋ยสด    ด�าเนินการได้ 124,347.44 ไร่ เกษตรกร 10,894 ราย 

3. ผลการประเมินของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63) และเสนอแนะ

ให้มีโครงการต่อเนื่อง เพราะสามารถลดรอบการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้
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ผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีดีเด่น

ส่วนที่ 4
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สปอร์เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ภารกิจด้านวิชาการ และด้านการต่างประเทศ
  งานด้านวิชาการ

R  โครงการวิจัยที่ โดดเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ�าปี 2560

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน โดยศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีส�าหรับจัดการดินมีปัญหาต่างๆ 

ให้มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม โดยในปัจจุบันกรมฯ ได้มีการแบ่งการด�าเนินงานวิชาการออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขา

อนุรักษ์ดินและน�้า สาขาปรับปรุงบ�ารุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สาขาส�ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล และสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางดิน ซึ่งผลงานวิจัยที่โดดเด่นประจ�าปี 2560 

ได้แก่ โครงการเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด�าเนินการโดยกอง

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) กับ

แผนทีภ่าพถ่ายออร์โธส ีด�าเนนิการโดยส�านกัเทคโนโลยกีารส�ารวจและท�าแผนที ่จากสาขาส�ารวจ วเิคราะห์ วางแผนการใช้ทีด่นิ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง : เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิต  
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 สาขาการวิจัย : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีบทบาทส�าคัญในการดูดซับธาตุอาหารให้กับพืช ผ่านกลไกของการด�ารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัย 

โดยมีเส้นใยที่แพร่กระจายในดินท�าหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหาร แล้วล�าเลียงเข้าสู่เส้นใยในรากเพื่อส่งให้กับพืช ท�าให้พืชได้รับ 

ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อพืชในด้านอื่นๆ เช่น ท�าให้พืชมีความทนทานต่อสภาพ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และช่วยลดการท�าลายของศัตรูพืชในระบบราก ในกรณีที่น�าเชื้อราดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

ร่วมกบัแบคทเีรยีผลติฮอร์โมนพชื หรือแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจน จะสามารถเพิม่ประสิทธิภาพของเช้ือรา และเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิได้
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กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ จงึได้ศกึษาวิจยัเชือ้ราอาบสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา 

โดยการแยกและเพิ่มปริมาณสปอร์ รวมท้ังทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา 

อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหารและการเพิ่ม

ผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในภาคสนาม มวิีธกีาร คอื เกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณราก

ข้าวโพดน�ามาร่อน แยกสปอร์ เพือ่จ�าแนกชนิดเชือ้ราฯ ในห้องปฏบิติัการ น�าเชือ้ราฯ 

ที่ได้มาเพิ่มปริมาณสปอร์ และทดสอบประสิทธิภาพในโรงเรือนกระจกและ

ภาคสนาม จากการเพิ่มปริมาณสปอร์โดยใช้ข้าวโพดเป็นพืชอาศัย พบว่า  

เชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซา 3 ชนดิ ได้แก่ Glomus aggregatum, Glomus 

intraradices และ Acaulospora morrowiae เพิ่มปริมาณสปอร์ได้สูง  

40-60 สปอร์/ดิน 1 กรัม และการใช้เชื้อราไมคอร์ไรซา (AMF) ร่วมกับแบคทีเรียสร้างฮอร์โมนพืช (PGPR) แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 

(NFB) และปุ๋ยเคมีอัตรา ร้อยละ 75 ในโรงเรือนกระจกสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคสนาม ชุดดินก�าแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการใช้ 

AMF ร่วมกับ PGPR, NFB และปุ๋ยเคมี ร้อยละ 50 มีผลให้การดูดใช้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

สูงสุด 1,877.1 กิโลกรัม/ไร่ โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.13 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับการใช้ AMF ร่วมกับปุ๋ยเคมี ร้อยละ 75

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ ผลิตภัณฑ์อาร์บัส 

คลูาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกบัแบคทเีรยีผลติฮอร์โมนพชื (Bacillus sp.) 

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (A. chroococcum) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

ร้อยละ 25-50 ส�าหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสนับสนุน

นโยบายการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร/

เกษตรอินทรีย์ และช่วยลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของรัฐ
ตรวจนับเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของ

เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก

ชือ่เรือ่ง : โครงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบั (UAV) กบัแผนทีภ่าพถ่ายออร์โธสี

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ส�านักเทคโนโลยีการส�ารวจและท�าแผนที่

 สาขาการวิจัย : สาขาส�ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การน�าเทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบั (UAV) มาประยกุต์ใช้ในการท�าแผนทีภ่าพถ่ายออร์โธสมีวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าภาพถ่าย

ออร์โธสจีากภาพถ่ายทีไ่ด้จากการบนิถ่ายภาพด้วยเทคโนโลย ีUAV ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ซึง่การน�าภาพทีไ่ด้จากเทคโนโลยนีีม้าจดัท�าแผนท่ี

ภาพถ่ายออร์โธส ีจะได้ภาพถ่ายทีถ่กูต้องตามมาตรฐานสากล (Federal Geographic Data Committee: FGDC) ท่ีมคีวามละเอยีดสงู 

สามารถใช้เป็นข้อมูลแผนที่ฐาน ส�าหรับน�าไปใช้ก�าหนดแผนการใช้ที่ดิน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดิน 

และการจัดการระบบการปลูกพืชรวมทั้งสามารถวางแผนการใช้ที่ดินระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในปี 2560 ส�านกัเทคโนโลยกีารส�ารวจและท�าแผนท่ีได้น�าเทคโนโลย ีUAV มาจดัท�าภาพถ่ายออร์โธสใีนเขตพืน้ท่ีได้รบัประโยชน์

จากฝายบ้านพ่อเพื่อการเกษตรกรรม ในขอบเขตอ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

6,500 ไร่ มีระดับความสูงอยู่ในช่วง 219 - 273 เมตร มีผลการด�าเนินการดังนี้
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1. ภาพถ่ายออร์ โธสี 
ผลของการประมวลผลภาพถ่ายออร์โธสีเชิง

เลข จากเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ มีขนาดจุดภาพ  

(Pixel size) 0.10 เมตร เมือ่น�ามาเปรียบเทยีบกบัภาพถ่าย 

ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 ขนาดจุดภาพ  

0.5 เมตร พบว่า ภาพถ่ายออร์โธสีจากเทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับ มีความละเอียด ความคมชัด 

และความเป็นปัจจุบันมากกว่าภาพถ่ายออร์โธสีของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�าให้สามารถตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

2. แบบจ�าลองระดับสูงเชิงเลข
แบบจ�าลองระดับสูงเชิงเลข ที่ได้จากเทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับ มีขนาดจุดภาพ (Pixel size) 0.15 

เมตร เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ แบบจ�าลองระดับสูง 

เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 4,000 ขนาดจุดภาพ 0.5 เมตร  

พบว ่าสามารถแสดงความสูงต�่ าของภูมิประเทศ 

ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากกว่า

3. ผลการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน FGDC 

ซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับจุดตรวจสอบ พบว่า ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 

ก�าลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) เท่ากับ 0.0078 เมตร มีความคลาดเคลื่อนเชิงต�าแหน่ง  

0.0134 เมตร ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 และค่า RMSE มคีวามสมัพนัธ์กับมาตราส่วนของแผนท่ีตามมาตรฐาน

ความละเอียดถูกต้องทางราบตามมาตรฐาน ความละเอียดถูกต้องของสมาคมการส�ารวจจากภาพถ่ายและการ

รับรู้จากระยะไกลแห่งอเมริกา (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing: ASPRS) 

เปรียบเทียบได้กับแผนที่มาตราส่วน ระหว่าง 1 : 50 ถึง 1 : 100

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการน�าเทคโนโลย ีUAV มาใช้ จะได้ภาพถ่ายออร์โธสทีีม่คีวามละเอยีดสงู ความถูกต้อง

เชิงต�าแหน่งสูง ท�าได้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ส�าหรับเป็นแผนที่ฐานเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ด้านต่างๆ เช่น การจัดท�าส�ามะโนที่ดินด้านการเกษตร การ Zoning พื้นที่เกษตร 

การส�ารวจดิน การติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use change) การวิเคราะห์พื้นที ่

เพื่อวางแผนในการสร้างบ่อน�้าขนาดเล็ก และการวางแผนด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ส่งผลให้สามารถ

แปลสภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่ปรบัปรงุข้อมลูการปลูกพชืในฤดูแล้งได้ถูกต้องและรวดเรว็มากยิง่ข้ึน ประหยดั

เวลาและงบประมาณที่ต้องใช้เจ้าหน้าด�าเนินการส�ารวจข้อมูลภาคสนาม
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ผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลจากการน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย

ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจ�าปี 2560

R  สาขาอนุรักษ์ดินและน�้า
การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในสวนยางพาราปลูกใหม่

Leguminosae Forage Crops for Soil and Water Conservation in Para-Rubber 

(Hevea brasiliensis)
วินัย ชมบุตร1  จารุวรรณ เฮียงมะณี1  จารุภรณ์ โต๊ะแสง1  สุรเชษฐ์ นาราภัทร์2

Winai Chombut1 Jaruwan Heangmanee1Jaruporn Tousang1 and Surachet Naraput2

1กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
1Research and Development for Land Management Division,

Land Development Department, Bangkok
2ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

2Office of Science for Land Development,

Land Development Department, Bangkok

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในแปลง

ยางพารา ด�าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน�้า อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

มวัีตถปุระสงค์ เพือ่เปรยีบเทยีบชนดิของพืชตระกลูถัว่อาหารสตัว์ทีใ่ช้ในการปลกูเป็นพชืคลมุดนิทีเ่หมาะสมใน

สวนยางพาราและมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมท้ัง

การเปลี่ยนสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ตั้งแต่ ปี 2553-2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ Ran-

domized Complete Block Design (RCBD) มี 6 ต�ารับการทดลอง จ�านวน 3 ซ�้า มีต�ารับการทดลองดังนี้ 1) แปลงควบคุม (หญ้า

ธรรมชาติ) 2) การปลกูแซมด้วยถัว่ลสิงเถา 3) การปลกูแซมด้วยถัว่ท่าพระสไตโล 4) การปลกูแซมด้วยถัว่ฮามาต้า 5) การปลกูแซมด้วย 

ถั่วมะแฮะ และ 6) การปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา

ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโตของต้นยางพาราทางด้านความสูงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม  

ต้นยางพาราในแปลงที่ปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีแนวโน้มให้ความสูงและขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้นสูงที่สุด  

ทั้งน้ี พบว่า ต้นยางพาราในแปลงที่ปลูกแซมด้วยหญ้าธรรมชาติ (แปลงควบคุม) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้นน้อยที่สุด  

การสูญเสียน�้าหนักตะกอนดินต่อไร่ พบว่า ในปีที่ 1 แปลงยางพาราที่มีการปลูกแซมด้วยหญ้าธรรมชาติ (แปลงควบคุม) มีปริมาณ 

การสูญเสียตะกอนดินมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติกับต�ารับการทดลองอ่ืน ส่วนในปีท่ี 2-4 พบว่า  

ทกุต�ารบัการทดลองมีการสญูเสยีปรมิาณตะกอนดินทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง และไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิทัง้นี ้ในปีที ่4 นัน้ แปลงยางพารา

ที่มีการปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินน้อยที่สุด ส่วนการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน พบว่า การปลูกพืช

ตระกูลถ่ัวอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ แซมต้นยางพารานั้น ท�าให้สมบัติของดินในทุกต�ารับการทดลองดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแปลง 

ที่มีหญ้าธรรมชาติขึ้นแซมในแปลงยางพาราด้วย
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R  สาขาปรับปรุงบ�ารุงดิน
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม 

ในดินทรายชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม

Effects of Organic Fertilizers with Chemical Fertilizer on Growth and Yield of

Watermelon in Sandy Soil, Banphai Soil Series, Mahasarahkam Province
วนิดา พานิกร และศิวพร ศีลเตโช

Vanida Panikorn and Sriwapon Sintesho

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน

Land Development Regional Office 5,

Land Development Department, Khonkaen Province

บทคัดย่อ
 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย 

ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม ท�าการทดลองที่แปลงเกษตรกร บ้านหินลาดพัฒนา ต�าบลท่าสองคอน  

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของ

แตงโม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ�านวน 3 ซ�้า มี 7 ต�ารับการทดลอง ประกอบด้วย แปลงใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยเคมีตามอัตราค�าแนะน�า ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

300 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่และ

ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทุกแปลงจะฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชร่วมด้วย  

พืชทดสอบ คือ แตงโมพันธุ์กินรี ผลการทดลอง พบว่า หลังเก็บผลผลิตแตงโมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตน�้าหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ วิธีการท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน�า ให้ผลผลิตน�้าหนักสด 3,971.61 และ 3,829.87 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล�าดับ และแปลงใส่ปุ ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตสดต�่าสุด คือ  

3,502.81 กโิลกรมัต่อไร่ โดยไม่มคีวามแตกต่างจากต�ารบัอืน่ๆ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิแต่ให้ผลผลติแตงโมสดแตกต่างกนัตามต�ารบั

การทดลอง การใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ปรับสภาพ

ความเป็นกรดเป็นด่างให้ดีขึ้น หลังการทดลอง พบว่า ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

และค่าความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้น ค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อค�านวณผลตอบแทนทาง

ด้านเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะน�า มีรายได้สุทธิดีท่ีสุด คือ 22,639 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยเคมี 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน�าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 21,437  

และ 21,326 บาทต่อไร่ ตามล�าดับ
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R  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน

สร้างออกซินจิบเบอเรลลิน และสารไซเดอโรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

Isolation and Selection of Azospirillumspp. for the Most Efficient in Nitrogen Fixation, 

Producing Auxin, Gibberellins and Siderophore to Promote Rice Growth

พนิดา ปรีเปรมโมทย์ พิกุล เกตุชาญวิทย์ และสิรินภา ชินอ่อน

Panida Preepremmot Pikul Katechanvit and Sirinapa Chin-on

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 10900

Division of Soil Biotechnology, Land Development Department, Bangkok 10900

บทคัดย่อ
งานวจิยันีเ้พือ่แยกและคัดเลอืกอะโซสไปริลลมัทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจน ผลติฮอร์โมนพชื 

และสารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศีกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวปทุมธานี 1 

ด�าเนินการคัดแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว ในอาหาร N-free semi solid malate medium และ 

congo red agar medium ได้ จ�านวน 71 ไอโซเลต จากนั้นตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ที่จ�าเพาะกับจีนัส 

อะโซสไปริลลัม และจ�าแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมจ�านวน 

10 ไอโซเลต (T4 T12 KP6/1 KP6/2 T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2NW1 และ AY16) เมือ่ทดสอบประสทิธิภาพ

การตรงึไนโตรเจนโดยวธิ ีacetylene reduction และตรวจสอบยนี NifH พบว่า มค่ีาการตรงึไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 6.97 - 52.49 µmol 

C2H4/l/hr และตรวจพบยีน NifH ขนาด 360 bp ทั้ง 10 ไอโซเลต การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) และจิบเบอร์เรลลิน 

(GA3) ด้วย spectrophotometer พบว่า สามารถผลิต IAA และ GA3 ได้ในช่วง 12.28 - 47.29 และ 25.80 – 159.13 ppm  

ตามล�าดบัทดสอบประสทิธภิาพการผลติสารไซเดอโรฟอร์ด้วยวธิ ีchrome azurolsulfonate (CAS) assay พบว่า ไอโซเลต T4 KP6/1 

KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้มีค่าอยู่ในช่วง 11.57 - 87.50 % การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัม 

ต่อการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 พบว่า อะโซสไปริลลัม มีผลให้ความสูง จ�านวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก น�้าหนักแห้งต้น 

และน�้าหนักแห้งราก ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
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R  สาขาส�ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาการจัดการน�้าระดับไร่นาในพืชไร่เศรษฐกิจ: 

กรณีศึกษาการให้น�้าอย่างเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินเหนียวสีแดง

Study of Farm Irrigation to the Economic Crops: 

A Case Study of Suitable Irrigation for Sweet Corn Production in Clay Soils

กฤดิโสภณ ดวงกมล อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ จิราพร สวยสม

อรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร และธนัชกฤต กลิ่นหวล

Kridsopon Duangkamol Attaya Phinchongsakuldit Sulawan Suttiworawong

Chiraphon Suaysom Attaphan Srisuphaolarn and Tanatkrit Klinhoun

กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

Office of Soil Resources Survey and Research, Land Development Department, Bangkok

บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดการน�้าระดับไร่นาในพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษาการให้น�้าในการผลิตข้าวโพดหวาน

ที่เหมาะสมในดินเหนียว เป็นการศึกษาการให้น�้าอย่างเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 

3 บนดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน อ�าเภอปากช่อง 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Split Plot in RCBD มี 

3 ซ�้า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือ ระดับการให้น�้า 3 ระดับ ได้แก่ 1) ให้น�้าช่วงความชื้นดินที่ลดลง 40 

เปอร์เซ็นต์ของ AWC 2) ให้น�้าช่วงความชื้นดินที่ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 3) ให้น�้าช่วงความชื้นดิน

ที่ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ปัจจัยรอง เป็นอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 1) ตามค�าแนะน�า 2) 1.25 เท่าของค�าแนะน�า 

3) 0.75 เท่าของค�าแนะน�า และ 4) 0.50 เท่าของค�าแนะน�า จากผลการทดลองพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้น�้ากับอัตราปุ๋ย

ไนโตรเจน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในลักษณะของความสูง น�้าหนักต้นส่วนเหนือดิน น�้าหนักฝัก จ�านวนฝัก และความหวาน อิทธิพล

ของระดับการให้น�้า พบว่าโดยระดับการให้น�้า 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ให้ค่าความสูงต้นสูงสุดที่ 30 วัน เท่ากับ 69.7 และระดับ 

การให้น�้า 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ให้ค่าความยาวฝักปอกเปลือก เท่ากับ 20.6 และ 20.9 เซนติเมตร ตามล�าดับ  

ระดับการให้น�้า AWC ให้ค่าความหวานของข้าวโพด (% Brix) สูงสุด เท่ากับ 15.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน

ตามค่าวิเคราะห์ดิน (5.07-10.40-0.06 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 1.25 เท่าของค�าแนะน�าให้ผลผลิต

น�้าหนักฝักเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,458 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น การให้น�้าอย่างเหมาะสมส�าหรับการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นท่ีดินเหนียว  

ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก ควรรักษาระดับความชื้นของดินไม่ให้ลดลงเกิน 40-60 เปอร์เซ็นต์ AWC เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและ

ปริมาณน�้าในการให้แต่ละครั้ง แต่ยังคงสามารถรักษาผลผลิตไว้ได้ โดยความถี่ของการให้น�้าประมาณ 2 วันต่อครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ

ประมาณ 16,000 ลิตรต่อไร่ และการใช้ปุ๋ย 1.25 เท่าตามค่าวิเคราะห์ไนโตรเจนมีทิศทางที่ดีที่สุด
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R  สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส�าหรับให้ค�าแนะน�าปุ๋ย

Efficiency of LDD Soil Testing Kit for Chemical Fertilizer Recommendation

ทนงศักดิ์ ปะระไทย1 สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์1 นางสุพัตรา จีรัตน์2 ปริวัตร ศรีค�ามูล3  ปวีณา เกษทัน6ทรายแก้ว อนากาศ7 

ดานิเอล มูลอย8 ทิวา ปาตีค�า1 ก�าจรศักดิ์ ปัญญาดี2 สุนีย์รัตน์ โลหะโชติ4 ชุติมา จันทร์เจริญ7 สุทธิพงศ์ วทานียเวช8 

กรวิกา รัตนนพนันทน์1 ณธรรศ สมจันทร์2  มยุรี ปละอุด5 สาธิต กาละพวก7 พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา8

1กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน 

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 3ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
4กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  5กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

6สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 7กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
8กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

บทคัดย่อ
 การทดลองปุ๋ยในแปลงทดลองของคณะนักวิจัยจากส�านักงานพัฒนาท่ีดินเขตต่าง ๆ จ�านวน 4 

แห่ง ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2556-2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของ ข้าว ข้าวโพด พืช

ผักบางชนิดที่ปลูกบนพื้นที่ราบและพื้นที่สูงต่ออัตราการใส่ปุ๋ยเคมี 6 อัตรา ในรายงานนี้จะน�าเสนอเฉพาะ

งานทดลองในปี พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดิน ส�าหรับ

การให้ค�าแนะน�าการใส่ปุ๋ยเคมีในการทดลอง ข้าว ข้าวโพด คะน้า ผักกาดกวางตุ้งและหอมแบ่ง ใช้แผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค มี 4 ซ�้า และ 6 กรรมวิธี (Treatment, T) ซึ่งเป็นอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ดังนี้ 

T1) อัตราควบคุม ซึ่งไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีใดๆ T2) อัตราเกษตรกร T3) อัตราแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร (DOA) หรือกรม

การข้าว (RD) T4) อัตราตามความต้องการไนโตรเจนของพืช T5) อัตราสูงสุดที่แนะน�าโดยกรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว และ 

T6) อตัราตามค่าวเิคราะห์ดนิโดยชดุตรวจดนิภาคสนาม ส�าหรบัการทดลองในพชืผกับนพืน้ทีส่งู คือ ผกักาดหวานและผกักาดหอมห่อ 

เป็นการทดลองแบบ Observation โดยใช้ 3 พื้นที่ต่อผัก 1 ชนิด แต่ละพื้นที่ใช้อัตราปุ๋ย 2 อัตรา คือ T2 และ T6 แต่ละอัตรามีการ

เก็บตัวอย่าง 7 ตัวอย่าง วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลในทางสถิติโดยใช้ F test ส�าหรับการทดลองแบบ RCB และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย LSD ส่วนการทดลองแบบ Observation วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติโดยใช้ T-test ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของชุดตรวจดินภาคสนาม จะใช้ข้อมูลของ T2 T3 และ T6 ส�าหรับการทดลองแบบ RCB ส่วนการทดลองพืชผักบน

พื้นที่สูงใช้ข้อมูลของ T2 และ T6 ข้อมูลที่ใช้พิจารณา ได้แก่ ค่าวิเคราะห์อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ และโพแทสเซียม

ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ของดินก่อนปลูก ปริมาณการใส่ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) ต้นทุนด้านปุ๋ย 

ผลผลิต รายได้และรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย ของการใช้ปุ๋ยอัตราที่คัดเลือกไว้ ในการเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ถือว่าระดับ

ของอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปลี่ยนได้ระหว่างการตรวจดินด้วยชุดตรวจดินกับการ

วิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ มีความแตกต่างกันไม่เกิน 1 ระดับ วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินมีความน่าเชื่อถือในระดับที่

ยอมรับได้ ภายใต้เงื่อนไขนี้ พบว่าการวิเคราะห์อินทรียวัตถุด้วยชุดตรวจดินมีความน่าเชื่อถือ 75% ส่วนค่าวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ได้และโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้มีความน่าเชื่อถือ 92% ในการเปรียบเทียบต้นทุนด้านปุ๋ย ผลผลิต รายได้และ

รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย ระหว่าง T2 และ T6 เพื่อประเมินสิทธิภาพของการใช้ชุดตรวจดินในการให้ค�าแนะน�าปุ๋ยส�าหรับ

พืชชนิดต่างๆ ที่ทดสอบ ถือว่าหาก T6 สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ย โดยผลผลิตและรายได้ไม่ตางจาก T2 หรือดีกว่า T2 กล่าวได้ว่า 

ชุดตรวจดินภาคสนามสามารถใช้ในการให้ค�าแนะน�าการใส่ปุ๋ยเคมีได้ จากการทดลองจ�านวนท้ังหมด 18 การทดลอง พบว่า มีการ

ทดลองจ�านวน 11 การทดลอง ที่การใช้ T6 มีประสิทธิภาพดีกว่า T2 ในกรณีของผักกาดหอมห่อ พบว่า การใช้ปุ๋ยอัตรา T6 สามารถ

ลดต้นทุนด้านปุ๋ย แต่รายได้ก็ลดลงด้วย ส่วนรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยดีกว่า T2 โดยรายได้ต่อหน่วยของต้นทุนด้านปุ๋ยเพิ่ม

ขึ้นจาก 15-14 เป็น 90-66
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R  สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล

การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตอ้อยโรงงาน 

เพื่อก�าหนดเขตการใช้ที่ดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจ ปีการผลิต 2557/58

An Analysis of Cost and Returns of Sugarcane ProductionResponse to Agricultural  
Economics Crop Zoning Analysis of the Production Year 2014/2015

จันทร์เรียง พลายละมูล

Chanriang Plailamul

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

Division of Land Use Policy and Planning, Land Development Department, Bangkok

บทคัดย่อ
การจัดท�าเขตการใช้ที่ดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน เป็นการด�าเนินงานตามภารกิจหลักของ

กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ปัญหา และความต้องการด้านต่างๆ ของ

เกษตรกร เป็นปัจจัยส�าคัญตัวหนึ่งท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรท่ีดินของประเทศให้เป็น

แหล่งผลิตพืชที่มั่นคงและยั่งยืน การศึกษา ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตจ�าแนกตามระดับ

ความเหมาะสมทางกายภาพของดนิ การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างและสมัภาษณ์ข้อมลูจาก

หัวหน้าครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี ในพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ผลผลิตท่ีได้เป็นไปตามความเหมาะสมทางกายภาพของดิน ได้ผลผลิตเฉล่ีย 

15.54 12.87 และ 10.92 ตันต่อไร่ ตามล�าดับ มีการใช้ต้นทุนการผลิตบริเวณพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) เฉลี่ย 

12,267.45 บาทต่อไร่ เหมาะสมปานกลาง (S2) เฉลี่ย 11,070.43 บาทต่อไร่ และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) เฉลี่ย 9,390.36 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทน (สทุธิ) เหนอืต้นทุนทัง้หมดบริเวณพืน้ทีม่คีวามเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็

น้อย (S3) เฉลี่ย 2,094.43 825.18 และ 699.73 บาทต่อไร่ นั่นหมายความว่า รายได้ของการผลิตอ้อยเป็นไปตามความเหมาะสมของ

พ้ืนทีเ่พาะปลกู การศกึษาครัง้นีม้ข้ีอแนะน�าว่าการใช้พืน้ทีเ่พาะปลกูท่ีเหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในการลดต้นทุน
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ตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

 1. สิ่งปกคลุมดิน 2. ผลิตภาพของที่ดิน 3. ปริมาณคาร์บอนในดิน

 (Trends in Land use/cover: LUC) (Net Primary Productivity: NPP) (Soil Organic Carbon stocks: SOC)

ขัน้ตอนการจดัท�า LDN ในระดับประเทศจะให้ความส�าคญักบัการจดัท�าฐานข้อมลู LDN การประเมนิสาเหตุและความเสือ่มโทรม 

การก�าหนดเป้าหมาย LDN การส่งเสริมมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินผล

ก�าหนดเป้าหมาย
และขยายผล LDN สู่ระดับ

นโยบาย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องศึกษาสาเหตุและประเมิน
แนวโน้มความเสื่อมโทรม

ของที่ดิน

การสร้างการมีส่วนร่วม
และการจัดท�า
ฐานข้อมูล LDN

ก�าหนด/ส่งเสริมมาตรการ
เพื่อจัดการปัญหา

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล

การจัดท�า 
LDN 

ในระดับประเทศ

 งานด้านการต่างประเทศ

R  การด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้อนุสัญญา UNCCD 

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน Land Degradation Neutrality (LDN)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devel-

opment Goals) ตามเป้าประสงค์ตัวชี้วัดที่ 15.3 “ต่อต้านการแปรสภาพเป็น

ทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการ 

แปรสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุ

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี 2573 โดยก�าหนดให้ประเทศ

ภาคีสมาชิกจัดท�าเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (Land  

Degradation Neutrality: LDN) ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการน�าร่องเพื่อ

พัฒนาศักยภาพประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ในการจัดท�าเป้าหมายความ

สมดลุของการจดัการทรพัยากรทีด่นิ เป้าหมายของ LDN คอื ด�าเนนิการทีจ่ะรักษา

สถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินไม่ให้มากขึ้น หรืออย่างน้อยจะต้องรักษาสถานะ 

ความเส่ือมโทรมของที่ดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยท�าการเปรียบเทียบ 

ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ระหว่างปี 2558  

และปี 2573 โดยใช้ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ 1) สิ่งปกคลุมดิน 2) ผลิตภาพของที่ดิน และ  

3) ปริมาณคาร์บอนในดิน โดยประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อมูลตัวชี้วัด 

ทัง้ 3 ตวั ซ่ึงเป็นข้อมลูในระดับโลก หรอื Global Scale เป็นข้อมลูจากปี ค.ศ. 2015 

ย้อนหลังไป 10-15 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการจัดท�าเป้าหมาย LDN 



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน82

ผลการด�าเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ปี 2560 

การด�าเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดินอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ 

เป็นทะเลทราย ด้านวิชาการ และ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท�า เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน การติดตามสถานะ

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และเสนอข้อคิดเห็นด้านวิชาการในการด�าเนินงานอนุสัญญาฯ ซึ่งประเด็นส�าคัญดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้เพิ่มขึ้น ด้วยการ

ปลกูป่าและฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้เสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชนั รวมถงึป่า

ชายเลนและป่าโกงกางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าหมายที ่2  ปรบัปรงุและฟ้ืนฟทูรพัยากรดินท่ีเสือ่มโทรมให้กลบัมา

มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่ดี โดยเน้นการเกษตรแบบยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 ลดการสูญเสียคาร์บอนในดิน และเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บคาร์บอนในดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน�้า โดยสร้างการรับรู้ และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน

1) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ด้านวิชาการได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�า

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ของการด�าเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากร

ทีด่นิ (LDN) โดยข้อมลูผลติภาพของทีดิ่น และปรมิาณคาร์บอนในดนิจะใช้ฐานข้อมลู

ในระดับ Global Data ของอนุสัญญาฯ และข้อมูลสิ่งปกคลุมดินจะใช้ฐานข้อมูลใน

ระดับประเทศของกรมพัฒนาที่ดิน

2) จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ในการก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายความสมดลุของ

การจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN Baseline and Target Validation Workshop) 

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน เพื่อก�าหนด

พื้นที่และเป้าหมาย LDN โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ส�าหรับ 

การด�าเนินงาน LDN 3 ลุ่มน�้า ได้แก่ ลุ่มน�้ามูล ลุ่มน�้าน่าน และลุ่มน�้าปิง

3) จดัท�าเป้าหมาย LDN โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอนสุญัญาฯ 

ดังนี้ 
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส

กับกรมพัฒนาที่ดิน (IRD-LDD)

กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินโครงการความร่วมมือด้าน

การเกษตรและวิทยาศาสตร์ทางดินกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา

แห่งประเทศฝรั่งเศส (Institut de Recherche pour te 

De’veloppement : IRD) ซึ่งสถาบัน IRD ให้การสนับสนุนทาง

วชิาการ โดยส่งผูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขามาร่วมให้ค�าแนะน�า

และด�าเนินงานวจิยักบัเจ้าหน้าทีก่รมพัฒนาทีดิ่นและประเทศไทย 

โดยกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเพื่อท�างานวิจัยในประเทศไทย ค่าน�้ามัน

รวมถึงค่าจ้างเลขานุการ และกรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนสถานที่

ตั้งส�านักงานแก่ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ปี 2560 IRD ส่งผู้เชี่ยวชาญระยะยาว จ�านวน 2 คน 

มาปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Toward Improvement of Soil 

Quality in the Context of Land Use and Climate Changes 

in Thailand ระยะที่ 2 ซึ่งได้ร่วมด�าเนินงานวิจัยกับนักวิจัย 

รุ่นใหม่ของกรมพฒันาทีดิ่นในด้านต่างๆ เช่น การใช้เทคนคิ Micro 

Resp ในการวิเคราะห์กิจกรรมของจุลินทรีย์ การใช้โปรแกรม 

R ในการประเมินผลทางสถิติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ

ประจ�าปี 2560 เพ่ือให้นักวิชาการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน

โครงการ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์

สปา อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีระหว่างวนัที ่21 – 23 กนัยายน 

2560 โดยในปี 2560 มีนักวิชาการที่ได้รับทุน IRD เพื่อฝึกอบรม 

ณ ต่างประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 2 ทุน

แผนการด�าเนินการในปีต่อไป
ปี 2561 จะมีการด�าเนินความร่วมมือเพิ่มเติมกับสถาบัน 

INRA ประเทศฝรั่งเศส ในด้านวิชาการ การจัดท�าฐานข้อมูลดิน

ด้วยระบบ digital soil mapping ผลของความร่วมมือจะน�ามา

ซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานข้อมูลดินในระบบต่างๆ  

ของประเทศและการประมวลผลข้อมูล เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์

ต่อไป
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โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับไต้หวัน 

กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรที่ด�าเนินการ

ร่วมกับ Soil and Water Conservation Bureau (SWCB) ไต้หวัน จ�านวน 1 

โครงการ คือ โครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการ

ชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 มกีารด�าเนินการ 

3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันมาให้ค�าแนะน�าศึกษาและ

คัดเลือกพ้ืนที ่และร่วมวางแผนการด�าเนนิโครงการในประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 

3 – 10 กรกฎาคม 2560 2) การประชุมระดับผู้บริหารระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน 

กับ SWCB เพื่อก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงานโครงการร่วมกัน ระหว่าง

วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 ณ ไต้หวัน และ 3) การส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งเป็นสาเหตุ

ของปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของไต้หวัน การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และการน�า

เทคโนโลย ีหรือมาตรการเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้เพ่ือการป้องกันการเกดิดนิถล่มและการชะล้างพงัทลายของดนิในประเทศไทยระหว่าง

วันที่ 18 – 30 กันยายน 2560 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์ต้นแบบ (Outdoor Education Park) เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้า ให้กับนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกร และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ณ ศูนย์วิจัยการ

อนุรักษ์ดินและน�้า อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับราชอาณาจักรภูฏาน

กรมพัฒนาที่ ดินมี โครงการความร ่วมมือด ้าน

การเกษตรที่ด�าเนินการร่วมกับประเทศภูฏาน 1 โครงการ 

คือ โครงการ Production of Soil Maps Using Digital 

Techniques and Generation of Arial Photographs for 

Land Use Planning in Wang Watershed River Basin ปี 

2560 มีข้าราชการ 7 คน เดินทางไปเพื่อหาแนวทางในการ

ส�ารวจดิน และจัดท�าแผนที่ข้อมูลประจ�าชาติของประเทศ

ภูฏาน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560 
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strate-

gy (ACMECS) เป็นยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศลุม่แม่น�า้

อิรวดี เจ้าพระยา และแม่โขง 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย 

และสาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม โดยไทยเป็นผูริ้เริม่ ซึง่กรมพฒันาท่ีดนิได้ด�าเนนิ

การโครงการ ACMECS อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยตระหนักถึงความ

ส�าคัญของทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอด

ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินแก่

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้รับการอนุมัติงบประมาณในการด�าเนินการ จ�านวน 3,375,000 บาท เน้น

การด�าเนินงานด้านการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลดินเป็นส�าคัญ โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทยให้แก่เจ้าหน้าที่ 

3 ประเทศ จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดท�าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และหลักสูตรการ

ส�ารวจดินและระบบฐานข้อมูลดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน�้า นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการส�ารวจและติดตามผลการจัดท�า

ฐานข้อมูลทรัพยากรดินในเขตพัฒนาที่ดิน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ซึ่งผลจากการด�าเนินงานท�าให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินของ 3 ประเทศ เพื่อใช้วางแผนการด�าเนินงานในขั้นต่อไป 

ทั้งนี้ได้มีการจัดท�าแผนแม่บทโครงการ ACMECS ปี 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง 4 ประเทศ ให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการพัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

แผนการด�าเนินงาน ปี 2561
ในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดินจะด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ของแผนแม่บท ได้แก่ การจัดท�าฐานข้อมูล

ทรัพยากรดินและวางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการน�าฐานข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเมื่อปี 2560 เข้ากระบวนการ

วางแผนการใช้ที่ดินต่อไป
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R  การด�าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
สมชัชาความร่วมมือด้านทรพัยากรดนิแห่งเอเชยี (Asian Soil Partnership หรอื ASP)

การด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประเทศสมาชิกและ

ประธานภูมิภาคเอเชียได้เข้าร่วมการประชุมที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) 

การประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil 

Partnership Plenary Assembly: GSP PA) ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และ 

(2) การประชมุ Global Symposium on Soil Organic Carbon 

(SOC 17) ระหว่างวนัที ่21 - 23 มนีาคม 2560 ณ ส�านกังานใหญ่ 

FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอติาล ีผลการประชมุทีส่�าคญั ได้แก่ การ

ประกาศเข้าร่วมเครือข่าย Black Soil ซึ่งมีจีนเป็นผู้น�าและการ

ได้รับเสียงสนับสนุนจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน ในการ

ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชียในประเทศไทย

FAO รวมกลุม่กบัประเทศสมาชกิ จดัต้ังสมชัชาความร่วม

มือด้านดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ภายใต้ GSP 

แบ่งเป็น 8 ภูมิภาค โดยไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย 

(Asian Soil Partnership: ASP) ที่ผ่านมาไทยได้น้อมน�าหลัก 

การเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติจนเป็น

ที่ประจักษ์ จนเป็นที่มาของการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่ง

เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่9 เป็นวนัดนิโลก ท�าให้

ไทยมีบทบาทในเวทีวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรดิน และ

ได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าท่ีประธานคณะอ�านวยการและ

เลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (ASP) 

ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก 24 ประเทศ โดยไทยจะด�ารงต�าแหน่ง

ประธานวาระแรกมีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

แผนการด�าเนินการในปีต่อไป
การด�าเนินการปี 2561 ประเทศไทยโดยกรมพัฒนาที่ดิน

จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านดินของ

ภูมิภาค ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่ง

เอเชยี การจดัท�าหลกัสตูรอบรมหมอดนิอาสาระดบันานาชาตร่ิวม

กบั GSP การจดัท�าแผนท่ีอนิทรย์ีคาร์บอนในดนิของประเทศไทย 

การวจิยัเพือ่ประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิ การสร้างเครอืข่าย

มาตรฐานห้องปฏิบตัิการดินในระดบัภูมภิาค และการจดัประชุม

ประจ�าปีของกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย 

รวมทั้งการรายงานผลการด�าเนินงานต่อที่ประชุมสมัชชาความ

ร่วมมือทรัพยากรดินโลก GSP ในครั้งต่อไป
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หมอดินอาสาดีเด่น 
และหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ประจ�าปี 2560

หมอดินสมหมาย ธรรมกิจ ท�าการเกษตรผสมผสาน ท�านา ปลูกพืชผักไม้ผล เลี้ยงสัตว์ และประมง รวมเนื้อที่ จ�านวน 19 ไร่ 

เป็นสภาพพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินต้ืนถึงก้อนกรวด หรือลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน  

เป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต�่า ขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง ดินมีการระบายน�้าเลว หมอดินได้แก้ไขปัญหาดินโดยการ 

หว่านปูนโดโลไมท์ แก้ความเป็นกรดของดิน ปรับปรุงดินก่อนปักด�าข้าว ด้วยการไถกลบตอซังแล้วหว่านปอเทือง ไถกลบเมื่ออายุ  

40 วัน พร้อมใส่ปุ๋ยหมัก ใช้น�้าหมักชีวภาพจากเศษปลา ผัก ผลไม้ ปล่อยพร้อมน�้าเข้านาขณะท�าเทือก ในแปลงเกษตรผสมผสาน  

ปลูกกล้วยน�้าว้า ฝรั่งแป้นสีทอง หม่อนกินผล มะนาว ผักพื้นบ้าน ปลูกพริกไทย ในกระถางท่ีท�าจากปีกไม้ และปลูกหญ้าแฝก 

รอบขอบแปลง มีการรวมกลุ ่มท�าปุ ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและสารควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีผลิตจากสมุนไพรหนอนตายหยาก  

เจตมูลเพลิงแดง ยาเส้น ใช้ในแปลงพืชผักอินทรีย์ มีสมาชิกกลุ่ม 20 คน และสร้างเครือข่ายหมอดินที่เข้มแข็ง ผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ของกรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบ�ารุงดินเป็นเวลา 10 ปี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี ท�าให้มีรายได้สุทธิ

จากการจ�าหน่ายพืชผัก ไม้ผล ข้าว ปลา กบ และพันธุ์ไม้ เฉลี่ยปีละ 130,000 บาท

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และหมอดินอาสาดีเด่น

นายสมหมาย ธรรมกิจ อายุ 57 ปี
หมอดินอาสาประจ�าจังหวัดตรัง

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 15 ต�าบลควนเมา 

อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 083 -173-1902
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หมอดินอาสาดีเด่น 

สาขาการอนุรักษ์ดินและน�้า

หมอดินอาสาดีเด่น 

สาขาการปรับปรุงบ�ารุงดิน

หมอดินค�านึง กริดรัมย์ มีพื้นที่ท�าการเกษตร 8 ไร่ พื้นที่มีความลาดชัน 12-20 % เดิมท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกข้าวโพด

และเผาตอซัง ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้า ท�าให้ดินถูกชะล้าง น�้ากัดเซาะเป็นร่องลึก หลังจากเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม จึงเริ่มท�า 

การฟื้นฟูจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าใช้ทั้งวิธีกลและวิธีพืช โดยจัดท�าคันดินแบบที่ 6 ร่วมกับปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดิน ปลูกพืช

ผสมผสานทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น พะยูง มะม่วงหิมพานต์ ผักหวานป่า พืชไร่ ได้แก่ สับปะรด ถั่วดาวอินคา ผักสวนครัวและนาข้าว 

ท�าการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ใช้ใบหญ้าแฝกและเศษพืชคลุมดิน หลังจากมีมาตรการดังกล่าว 

ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการสูญเสียหน้าดิน รักษาความชื้นในดิน มีการพัฒนาระบบการให้น�้าพืช โดยใช้เครื่องตะบัน

น�า้ ซึง่เป็นการอาศยัแรงดนัน�า้เป็นพลงังานช่วยส่งน�า้ขึน้มารดพชื ท�าให้ปลกูพชืและเกบ็ผลผลติได้ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี มรีายได้เพิม่ขึน้  

ซึ่งรายได้หลักได้จากการขายกล้วยน�้าว้า ปีละ 84,000 – 100,000 บาท

หมอดินไม  ไกรสุทธิ์ มีพื้นที่ท�าการเกษตรจ�านวน 5 ไร่ เดิมเป็นที่นาทิ้งร้าง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อขุดยกร่องมี

ปัญหาเป็นดินเปรี้ยวจัด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 3.5 และน�้าเปรี้ยว ความอุดมสมบูรณ์ต�่าไม่สามารถปลูกพืชได้เริ่มท�าการ

ปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้ปูนโดโลไมท์ ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน โดยหว่านทั่วพื้นที่ หมักทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน เตรียมดินปลูก

พืช ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งไม้ผล เช่น มะพร้าว ส้มโอ ไม้ยืนต้น ผัก และเลี้ยงปลา ท�าปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 

ใส่บ�ารุงดินไม้ผล ต้นละ 30-40 กิโลกรัม/ต้น/ปี พร้อมใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ใช้น�้า

หมักชีวภาพที่เตรียมจากสารเร่งซุปเปอร์พด. 2 ฉีดพ่นไม้ผลเดือนละครั้ง ส�าหรับพืชผักฉีดพ่นทุกสัปดาห์ และใช้น�้าหมักป้องกันแมลง  

นายค�านึง กริดรัมย์ อายุ 46 ปี
หมอดินอาสาประจ�าต�าบลน�้าไผ่ 
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 
จบการศึกษา ปริญญาตรี 
(สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ที่อยู่ 96/3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคอม ต�าบลน�้าไผ่ 
อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์  097-918-4207

นายไม  ไกรสุทธิ์ อายุ 63 ปี
หมอดินอาสาประจ�าอ�าเภอย่านตาขาว 
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ต�าบลนาชุมเห็ด 
อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โทรศัพท์  084-843-9290
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หมอดินอาสาดีเด่น 

สาขาการใช้ประโยชน์

หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร

นายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร อายุ 45 ปี
หมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้านโคกม่วง 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6
ทีอ่ยู ่บ้านเลขที ่29 หมูท่ี ่6 ต�าบลเมอืงเก่าพฒันา 
อ�าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ โทรศัพท์  087-6908083

จากสารเร่งซุปเปอร์พด. 7 ฉีดพ่นตามความจ�าเป็น ก�าจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าทุก 20 วัน และใช้เศษวัชพืชคลุมดินโคนต้น  

ปลกูพืชตระกูลถัว่ (ปอเทอืง) ตัดคลมุดินเพ่ิมธาตุอาหารให้พชืท่ีปลูก หลงัการปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยวธิกีารต่างๆ ดนิมคีวามอดุมสมบูรณ์

มากขึ้น งดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตพืชอินทรีย์ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ 50 % มีรายได้สุทธิปีละ

ประมาณ 300,000 บาท

หมอดินประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร มีพื้นที่ท�าการเกษตร 22 ไร่ เดิมใช้ท�านา 10 ไร่  

แบ่งพืน้ทีใ่ห้เช่า 12 ไร่ ปลกูมนัส�าปะหลงัสลบักบัอ้อย เนือ้ดนิเป็นดนิทราย ความอดุมสมบรูณ์ต�า่ 

การอุ้มน�้าต�่า เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ปริมาณมาก แต่ยังคงให้ผลผลิตต�่า 

ปัจจุบนัท�าการเกษตรแบบผสมผสาน มกีารใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทัง้การปรบัปรงุบ�ารงุ

ดนิและการอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยเฉพาะการอนุรกัษ์ดนิและน�า้ ได้ปลกูหญ้าแฝกพนัธุส์งขลา 

3 ในพืน้ทีก่่อนปลกูผกัหวานป่า เพือ่ใช้เป็นพชืเบกิน�าและปลกูตะขบเป็นพชืพีเ่ลีย้ง ช่วยให้ผัก

หวานป่าอยูร่อดในระยะแรก และเจรญิเตบิโตดี ปลกูหญ้าแฝกเป็นวงกลมและครึง่วงกลมรอบ

รัศมีทรงพุ่มไม้ผล ปลูกเป็นแถวยาวขวางความลาดเท ปลูกเป็นแถวรอบแปลงปลูกพืช พื้นที่

ไหล่ถนน ทางล�าเลยีงรอบๆ บ่อน�า้และสระน�า้ ปลกูเป็นรปูตวัวคีว�า่ในพืน้ทีร่่องน�า้และทางน�า้

ไหล และตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน รวมทั้งมีแปลงขยายพันธุ์ และรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก จาก

การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดการสูญเสียหน้าดิน มีการสะสมตะกอนดินบริเวณ

ที่ปลูกหญ้าแฝก และช่วยรักษาความช้ืนในดิน โดยเฉพาะแปลงปลูกผักหวานป่าที่สามารถ

เจรญิเตบิโต แตกยอดอวบยาว ใบเขยีวเข้มตลอด เนือ่งจากระบบรากหญ้าแฝกทีป่ลกูรอบต้น 

ช่วยดูดซับน�้า ท�าให้ดินชุ่มชื้น ได้การรับรองเป็นผักอินทรีย์ ซึ่งเป็นรายได้ ตัดขายได้วันละ  

5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 250 บาท ท�าให้ปี 2559 มีรายได้ 300,000 บาท
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รางวัลชนะเลิศ : เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้าน�้าแม่จันเขตที่ 1 และเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้าน�้าแม่จันเขตที่ 2 

ลุ่มน�้าสาขาน�้าแม่จัน (0203) ลุ่มน�้าหลักแม่น�้าโขง (02) จังหวัดเชียงราย

ผลการด�าเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้า การปลูกหญ้าแฝก

และโครงการแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและทรัพยากรดิน การรักษา

สภาพแวดล้อมตามแนวพระราชด�าร ิการก่อสร้างแหล่งน�า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัน�า้ไว้ใช้ในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมถึงการจัดท�าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้า ด้วยการวิเคราะห์และวางแผน

การใช้ที่ดิน โดยน�ากิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้า เช่น การจัดท�าระบบอนุรักษ์ดิน 

และน�า้ การพัฒนาแหล่งน�า้ การปรบัปรงุบ�ารงุดิน การฟ้ืนฟดูนิเสือ่มโทรมตามสภาพปัญหาของพืน้ที ่โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ทีด่นิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสม และยัง่ยนื อกีทัง้เพือ่ให้กจิกรรมดงักล่าวด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถกูต้อง 

เหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิชาการ จึงจัดให้มีการประกวดผลการด�าเนินงานดังกล่าว โดยก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา 

ผลการด�าเนินงาน เพื่อตัดสินการประกวด ผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้

   ผลการประกวดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้าดีเด่น

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้าน�้าแม่จัน จังหวัดเชียงราย พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน ท่ีลาดเชิงเขาและเนินเขา ที่มีความ 

ลาดชันสูง ดินมีทั้งที่เป็นดินตื้นและดินลึก ลักษณะดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น�้าป่าไหลหลากและน�้า

ท่วมในพื้นที่ลุ่มเมื่อฝนตกหนัก เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการท�าการเกษตร นอกจากนี้ดินในพื้นที่ลุ่มยังมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต�่า 

จากสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้า การจัดการดินและเลือกชนิดพืช 

ที่จะปลูกให้เหมาะสม ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงด�าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ที่มีความ 

ลาดชัน และลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ลุ่มน�้าโดยการปรับปรุงบ�ารุงดินในระบบ 

ผปลูกพืช เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงการก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน และแหล่งน�้าขนาดเล็ก

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
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ประเภทหน่วยงานของกรมฯ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

บ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ต�าบลหนองแค อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทเกษตรกร  นายไพร  ก๋าวงค์ 

บ้านตอง หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่จริม อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลการประกวดการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น

ผลการประกวดการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานของกรมฯ คือ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เนื่องจากเป็น

พื้นที่ด�าเนินการที่อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้า เห็นผลสัมฤทธิ์ในการปลูกหญ้าแฝก อัตราการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกอยู่ในระดับดี  

มีการดูแลรักษา รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสายพันธุ์ การปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

รางวัลชนะเลิศประเภทเกษตรกร คือ นายไพร  ก๋าวงค์ จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ท�าการเกษตรของเกษตรกร เห็นผล

สมัฤทธ์ิในการปลูกหญ้าแฝก และมรีปูแบบในการปลกูท่ีหลากหลายตามหลกัวชิาการ มกีารขยายผล ถ่ายทอดความรู ้รวมท้ังเกษตรกร

ยอมรับประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝก
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ผลการประกวดโครงการฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ 

- รางวัลชนะเลิศภาคกลาง : จังหวัดฉะเชิงเทรา

- รางวัลชนะเลิศภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ 

- รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครพนม 

- รางวัลชนะเลิศภาคใต้ : จังหวัดปัตตานี 

โดยมีหลักเกณฑ์เป็นสระน�้าในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ที่ด�าเนินการขุดโดยกรมพัฒนาที่ดินในปีงบประมาณ 2548 

- 2558 มีการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระน�้า เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และมีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรแบบผสม

ผสานโดยเกษตรกรเอง

ผลการประกวดแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น 

ภาคกลาง : นายมานพ  นกอิ่ม 
บ้านคลองยายสร้อย หมู่ที่ 10 ต�าบลทุ่งพระยา อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ : นายจันทร์ติ๊บ  จินา
บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต�าบลปงต�า อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นางผิว  พ่อลีละ 
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 5 ต�าบลนาเลียง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ภาคใต้ : นายมะการี  เจ๊ะโซ๊ะ
บ้านมะนังดาล�า หมู่ที่ 1 ต�าบลมะนังดาล�า อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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การด�าเนินงานด้านการจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2560

ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นแอปพลิเคชัน 

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องกรมพัฒนาทีดิ่น ทีเ่กดิจากการน�าชัน้ข้อมลูเขตความเหมาะสม

พืชเศรษฐกิจ (Zoning) จ�านวน 13 ชนิดพืช ณ ปัจจุบัน จัดระดับความเหมาะสม 

เป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

ปานกลาง (S2) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

(N) และน�าข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน 

( So i l  Su i t ab i l i t y ) 

จ�านวน 13 ชนดิพชื ได้แก่ 

ข ้าว กาแฟ ยางพารา 

ข ้ า ว โ พ ด เ ลี้ ย ง สั ต ว  ์

มนัส�าปะหลงั อ้อยโรงงาน 

ล�าไย สับปะรด มะพร้าว ปาล์มน�้ามัน ไม้ผล (เงาะ มังคุด ทุเรียน) ซึ่งแยกตาม

ระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ เช่นกัน ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  

น�ามาแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อ�าเภอ และ

ต�าบล ภาพถ่ายออร์โธสี ต�าแหน่งข้อมูลแหล่งน�้าของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล

กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลต�าแหน่งของศูนย์การเรียนรู ้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลส�ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมมาพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ี

สามารถน�าไปใช้ในการปฏบัิตงิานในพืน้ท่ีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทาง 

เว็บไซต์กรมฯ ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล

กลุม่ดนิ 62 กลุม่ชดุดนิได้ทัง้ประเทศ พชืทางเลอืก และระดับความเหมาะสม 

(S1 S2 S3 และ N) ในระดับพื้นที่ (รายแปลง) ตามศักยภาพของดิน ใช้เป็น 

ข้อมูลค�าแนะน�าให้แก่เกษตรกร ประกอบการตัดสินใจปรับเปล่ียนพ้ืนที่ 

การเพาะปลูกโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการปลูกพืชจริงในพื้นที่ปัจจุบัน 

สามารถปรับปรุงข้อมูล (Red line) โดย สพข. และ สพด. สามารถพิมพ์

แผนที่เป็นรายแปลง (Polygon) เพื่อน�าไปตรวจสอบกับพื้นที่จริง หรือแก้ไข 

แบบออนไลน์โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet ได้ (หากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 

ด้วยวิธีการดึง Node หรือตัดพื้นที่ ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลในระบบใกล้เคียงกับ

ปัจจุบัน (Near Real Time) และมี Dashboard ส�าหรับผู้บริหารที่สามารถ

เรยีกดขู้อมลูพชืเศรษฐกจิ แบบ Bar Chart, Pie Chart และ กรมฯ ยงัสามารถน�า 

 Dashboard ไปประยุกต์กับงานตามภารกิจอื่นได้ โดยสามารถ Download 

คู่มือการใช้งาน ได้ที่ http://www.ldd.go.th>เลือก Icon “แผนที่ทางเลือก

พืชเศรษฐกิจ LDD Zoning” 
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อ – สกุล นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง

วันเริ่มรับราชการ  วันที่ 2 มกราคม 2523

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการ

 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กอง/ส�านัก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 กรมพัฒนาที่ดิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์) 

 สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานดีเด่น เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตพืช เพิ่มรายได้ 

และรักษาสิ่งแวดล้อม มีผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงบ�ารุงดิน เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 

2) กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 

3) กลุ่มจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม

ชื่อ – สกุล นางพรทิพย์ ขวัญใจ

วันเริ่มรับราชการ  วันที่ 16 กรกฎาคม 2540

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ส.3)

กอง/ส�านัก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

 กรมพัฒนาที่ดิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ผลงานดีเด่น  มีส่วนร่วมในการประสานงานกับส่วนราชการ

ในพื้นที่ และส�านักพระราชวัง เกี่ยวกับการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงระหว่างการทรงงานในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และประทับแรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จนเป็นท่ียอมรบัของส่วนราชการและผูต้ดิตาม

ในขบวนเสด็จฯ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท�าให้ได้รับการยกย่อง 

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
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กิจกรรมเด่น ในรอบปี

ส่วนที่ 5
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การประชุมส�าคัญของกรมพัฒนาที่ดินในรอบปี
R การจัดงานวันดินโลก ปี พ.ศ. 2559

สืบเน่ืองจากองค์การสหประชาชาต ิได้มมีตเิมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 รบัรองให้วนัที ่5 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัดนิโลก 

(World Soil Day) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วันดินโลก 5 ธันวาคม ได้ถูกบรรจุในปฏิทินวันส�าคัญของประเทศสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและส�าหรับประเทศไทย 

ยงัเป็นการสดดุพีระเกียรติคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ในฐานะทรงเป็นนกัวทิยาศาสตร์

ดินเพื่อมนุษยธรรม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การจัดงานวันดินโลก ปี พ.ศ. 2559 ในประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อ 

“ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต”
มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งสดุดี 

พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ผ่านการแสดงนทิรรศการพระราชกรณยีกิจ 

ที่ทรงมีเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทความส�าคัญของถั่วเมล็ดแห้งท่ีมี

ต่อการจัดการทรัพยากรดินและความมั่นคงอาหาร ซึ่งปีนี้สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานด�ารัส

เพื่อเผยแพร่ในงานวันดินโลกให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังประชาชน 

ผู ้ เข ้าร ่วมงานได้รับความรู ้ความเข ้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญ 

และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน�้าอย่างยั่งยืน โดยม ี

ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 8,818 ราย มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

ต่อการจัดงานอยู่ในระดับดีมาก

ส�านักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ กรุงโรม 

สาธารณรัฐอิตาลี
5 ธันวาคม 2559 

โดยมอีงค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
และกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงมี ดร.พิทยากร  
ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะร่วมเวที
อภิปรายและร่วมเป็นเกียรติในงาน

ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

2 ธันวาคม 2559 
โดยมอีงค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

กระทรวงการต่างประเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน รวมท้ัง
ประเทศแคนาดา ปากีสถาน ตุรกี และเลโซโท ร่วมเป็น 
เจ้าภาพ ซึง่ม ีดร.พิสทุธิ ์วจิารสรณ์ ทีป่รกึษากรมพฒันาทีดิ่น 
และคณะร่วมเวทีอภิปรายและร่วมเป็นเกียรติในงาน
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กิจกรรมภายในงาน 

ประกอบด ้วยการจัดแสดง

นิทรรศการ “การขับเคลื่อน

งานตามนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์” (เพ่ือยกกระดาษ A4) แนวคดิ “การยกกระดาษ A4” คอื การยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรให้ดข้ึีน โดยเปรยีบกระดาษ 

A4 เป็นพื้นที่การเกษตรของไทย 149 ล้านไร่ ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดในปัจจุบัน และนิทรรศการอื่นๆ เช่น Agri-Map Online, Zoning 

by Agri-Map, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร, เกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ “PGS กบัการพฒันาการเกษตรอนิทรย์ี” และมพีธิมีอบโล่รางวลัการประกวดผลงานดเีด่น และโล่ประกาศเกียรติคณุข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ตลอดจนมีการออกร้านจัดจ�าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วย

R การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี
กรมพัฒนาที่ ดิ น จั ด ง านวั นคล ้ า ย วั นสถาปนา 

กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี ภายใต้ชื่องาน “54 ปี 

พัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” 

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อน งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ทีป่ระกาศให้ปี พ.ศ. 2560 นัน้ เป็น “ปีแห่งการยกระดบั

มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน” ที่มุ่งยกระดับมาตรฐาน

สินค้าและอาหารของประเทศไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ฟาร์มถึง 

ผู้บริโภค โดยด�าเนินงานผ่านนโยบายที่ส�าคัญต่างๆ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินเป็นการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานรับทราบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน  

2,873 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่น เกษตรกร หมอดนิอาสา ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอืน่ และนกัศึกษา

การประเมินผลการจัดงานฯ ด�าเนินการโดยใช ้

แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR-Code จากผลการประเมิน 

พบว่า ผู ้เข้าร่วมงานให้ความคิดเห็นว่า ในภาพรวมของ 

การจัดงานมีความเหมาะสมมาก โดยมีความชื่นชอบแนวคิด 

“การยกกระดาษ A4” เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานเด่นและแผนภาพ

ความส�าเร็จจากการด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ท�าให้

เข้าใจงานนโยบายและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถ

น�าความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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R  โครงการสมัมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก

 (World Day to Combat Desertification) ปี 2560

เนื่องจากสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก  

(The World Day to Combat Desertification) ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ  

เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด�าเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศ ซึ่งในปี 2560 ส�านักเลขาธิการอนุสัญญา  

UNCCD ก�าหนดหัวข้อการรณรงค์เรื่อง “Our Land, Our Home, Our Future” โดยเน้นถึงปัญหาการอพยพย้ายถ่ินที่เกิดจาก

ปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน ซึ่งการจัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 เน้นการน�าเสนอ

ตัวอย่างความส�าเรจ็ของการจดัการพืน้ทีดิ่นเสือ่มโทรมให้กลบัมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลติ และการพฒันาฐานข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจ 

ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เช่น การจัดท�าเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) เป็นต้น

“ความส�าเร็จของการจัดการทรัพยากรดิน น�้า ป่าไม้ 

สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน”

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ

 เป็นทะเลทรายโลก ในปี 2560 (World Day to Combat Desertification)

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจความส�าคัญ

 ของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน�้า

 ที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคง

 ทางอาหาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การละทิ้งพื้นที่
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การสมัมนาวนัแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 มกีจิกรรม การบรรยายในหวัข้อการด�าเนนิการฟ้ืนฟู

พืน้ทีเ่สือ่มโทรมเพ่ือการผลติทีย่ัง่ยนื (โครงการทุ่งกลุาร้องไห้) การน�าเสนอผลการศกึษาโครงการ Economics of Land Degradation 

การถ่ายทอดประสบการณ์ในการจดัการทรัพยากรปา่ไม้ขององค์กรภาคประชาสังคม การจัดท�าเป้าหมายความสมดุลของการจัดการ

ทรัพยากรที่ดิน และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ดินดี น�้าอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” 

โดยการจัดงานในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

กิจกรรมของ UNCCD และบทบาทของกรมพัฒนาที่ดิน และ

หน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิ น�า้ 

ป่าไม้ให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป รวมถึงเป็นการสร้าง

ความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรดิน การจัดการ

ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน�้าที่มีส่วนสนับสนุนความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



รายงานประจำาปี 2560  กรมพัฒนาที่ดิน100

R การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
“วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรมพัฒนาที่ ดิน เป ็น

หน ่วยงานที่ด�าเนินการวิจัย

ด้านการจัดการทรัพยากรดิน

และที่ดิน โดยในแต่ละปีมีการ

ด�า เ นินงานวิ จัยสาขาต ่างๆ 

ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและน�้า 

ปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยอินทรีย

วัตถุ ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม  

ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ส�ารวจ วิเคราะห์ 

วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ค�าตอบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น�้า

และพืชในพ้ืนทีท่ี่มปัีญหา เพือ่ลดต้นทนุ เพิม่คณุภาพ

และผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้การประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

การจัดองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรน�าไป

ปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดงันัน้ จงึจดัให้มกีารประชมุวชิาการกรมพฒันาทีด่นิขึน้ 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้น�าเสนอผลงาน

วิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ 

ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ 

ผู ้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู ้เกี่ยวข้อง มีการ 

ด�าเนินงานทางวิชาการร่วมกันรวมทั้งน�าความรู้ที่

ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและ

จัดการทรัพยากรดินและท่ีดินในพื้นที่ของเกษตรกร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั คอื นกัวชิาการผูป้ฏิบตังิาน

ในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายการด�าเนินงานวิชาการ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการและ

สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้น�าไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน�าเทคโนโลยีและผลส�าเร็จ

งานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร 

และถ่ายทอดสูเ่กษตรกรน�าไปใช้ในการปฏิบติัได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมวันส�าคัญในรอบปี

ร่วมน้อมเกล้าฯ ร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พร้อมทั้งลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน

วนัศกุร์ที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นายสรุเดช เตยีวตระกูล 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง รองอธิบด ี

ด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวเบญจพร 

ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาที่ดิน จ�านวน 500 คน ร่วมน้อมเกล้าฯ ร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  

ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมด้วยลงนามถวายความอาลัยแด่

พระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. นายสุรเดช  

เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน น�าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

กรมพัฒนาท่ีดิน จ�านวน 100 คน ร่วมประกอบพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

สวดอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นคณะสงฆ์ 

และผู ้ร ่วมพิธี ร ่วมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 9 นาที  

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
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พิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประจ�าปี 2559
วันศกุร์ที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.09 น. 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ

กรมพัฒนาที่ดิน ประจ�าปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน ร่วมพิธี ณ วัดมงคล

ทับคล้อ ต�าบลทับคล้อ อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แปรอักษรประกอบกิจกรรม 

แสดงพลังความภักดีเพื่อน้อมถวาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาที่ดิน 

จ�านวน 500 คน ร่วมแปรอักษรประกอบกิจกรรม “แสดง

พลังความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ร่วมพิธีร้องเพลงชาติ  

ยืนสงบนิ่ง ส�ารวมจิตภาวนาแสดงความอาลัย ถวายความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินได้น�ากล่าว

ค�าปฏิญาณ จากนั้นร่วมร้องเพลงจ�าข้ึนใจ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน 

และเพลงสรรเสริญบารมี หลังจากนั้นมีกิจกรรมแจกสารเร่ง  

น�้าหมักชีวภาพ เพื่องานสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสนามหญ้า

หน้ากรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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กรมพัฒนาที่ดินบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้บริการประชาชน 

ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล 

บรเิวณท้องสนามหลวง โดยบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ข้าวกะเพราไก่ 

ข้าวไก่กระเทียม ผัดพริกแกงหมูราดข้าว ข้าวหลามเมืองกาญจน์  

กล้วยตาก น�้าหวาน และน�้าดื่ม

พิธีท�าบุญปีใหม่ พ.ศ. 2560

วันศุกร์ท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. นายสุรเดช  

เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี น�าคณะผู้บริหาร 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

จ�านวน 1,000 คน สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�ากรมพฒันาทีด่นิ (ศาลพระภมิู 

ศาลตา-ยาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร) และร่วมกันท�าบุญ 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ�านวน 54 รปู เพือ่ความเป็นสริมิงคล

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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พิธีรดน�้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีรดน�้า 

ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ของไทย ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ หลังจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้น�าคณะผู้บริหาร ผู้อ�านวยการส�านัก/

กอง ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 650 คน ร่วมกัน 

สรงน�า้พระ และรดน�า้ขอพรจากอดีตผูบ้รหิาร/ผูอ้าวโุสของกรมพฒันาทีด่นิ ณ สวนหย่อมรปูตวัย ูกรมพฒันาทีดิ่น เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ

พิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีท�าบุญตักบาตร 

ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. 

นายอ�านวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง  

รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ  

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร คณะผู้บริหาร 

และผู ้แทนหน ่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ผู ้อ�านวยการกอง/ส�านัก/ส�านักงานพัฒนาท่ีดินเขต ข้าราชการ  

และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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ส่งมอบดอกไม้จันทน์
แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช 

เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวอุษา ทวีแสง  

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้อ�านวยการกอง 

ส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ โดยม ีนายสตัวแพทย์ธนิตย์ เอนกวทิย์ รองปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานรับมอบฯ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

ได้เชญิชวนบุคลากรในหน่วยงานและส่วนราชการของกรมพฒันาท่ีดนิ 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจ�านวน 19,999 ดอก เพื่อเป็น 

การน ้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห ้องประชุม 123 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น.  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน

ในกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส 

ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันท่ี 

28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  

รองอธบิดด้ีานบรหิาร ผูอ้�านวยการส�านกั/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี  

ร่วมกจิกรรมอย่างพร้อมเพรยีง ณ บรเิวณสนามหญ้า กรมพัฒนาทีด่นิ 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ





ผู้บริหาร
ชุดปัจจุบัน

ระดับจังหวัด
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ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน (ผอ.สพด.)
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

 1. นายสมศักดิ์ อิ่มส�าราญ (ผอ.สพด.อ่างทอง)  2.  นายวิชัย ทองขาว (ผอ.สพด.ชัยนาท)  3.  นายศักดา จันทร์แก้ว (ผอ.สพด.สระบุรี)
 4. นายศักดิ์ดา ศรีขาว (ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร)  5.  นายประวัติ นกอิ่ม (ผอ.สพด.ลพบุรี)  6.  นางอุษา อุตสาหกุล (ผอ.สพด.นครปฐม)
 7. นายวัลลพ พงษ์ราศี (ผอ.สพด.สิงห์บุรี)  8.  นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ (ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา)  9. นายพินิจ งาเนียม (ผอ.สพด.นนทบุรี)
 10. นายวันชัย วงษา (ผอ.สพด.สุพรรณบุรี)  11.  นายวัชระ สิงห์โตทอง (ผอ.สพด.ปทุมธานี) 
12. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร (ผอ.สพด.สมุทรปราการ)   13. นายไลซันต์ ตั้งภูมิ (ผอ.สพด.นครนายก)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 1. นายทนง กนะกาศัย  (ผอ.สพด.ระยอง)
 2. นายอภิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ (ผอ.สพด.ปราจีนบุรี)
 3. นายเจษฎา สาระ (ผอ.สพด.ตราด)
 4. นายปรีชา โหนแหยม (ผอ.สพด.จันทบุรี)
 5. นายวิรุธ คงเมือง (ผอ.สพด.ชลบุรี)
 6. นายพิศุทธิ์ มิกาศ (ผอ.สพด.สระแก้ว)
 7. นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล (ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

 1. นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ (ผอ.สพด.นครราชสีมา)
 2. นายวิญญู เสมียนรัมย์ (ผอ.สพด.สุรินทร์)
 3. นายสิทธิชัย โคตรมา  (ผอ.สพด.ชัยภูมิ)
 4. นายสรรเสริญ เจริญศิริ  (ผอ.สพด.บุรีรัมย์)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

 1. นายกิตติ ไชยนิมิตร  (ผอ.สพด.ศรีสะเกษ)
 2. นายบุญส่ง ชื่นตา (ผอ.สพด.มุกดาหาร)
 3. นายคมกริช จินดามณี (ผอ.สพด.อ�านาจเจริญ)
 4. นางทองอ่อน งานไว (ผอ.สพด.ยโสธร)
 5. นายบุญถม กุมพล (ผอ.สพด.อุบลราชธานี)
 6. นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ (ผอ.สพด.นครพนม)

 7. นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง (ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)
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ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 1. นายชูเกียรติ ค�าโสภา (ผอ.สพด.มหาสารคาม)
 2. นายสุทธิดล วงษ์จันฬา (ผอ.สพด.อุดรธานี)
 3. นายวิรัตน์ แสงแก้ว (ผอ.สพด.กาฬสินธุ์)
 4. นางนงนุช ศรีพุ่ม (ผอ.สพด.ขอนแก่น)
 5. นายสุริยะ ยืนยง (ผอ.สพด.สกลนคร)
 6. นางสาวนุชจรี กองพลพรหม (ผอ.สพด.หนองคาย)
 7. นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ (ผอ.สพด.หนองบัวล�าภู)
 8. นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ (ผอ.สพด.บึงกาฬ)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

 1. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ (ผอ.สพด.ล�าปาง)
 2. นายสงวน พรมชาวนา (ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน)
 3. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (ผอ.สพด.เชียงใหม่)
 4. นายเพียง พรมสงฆ์  (ผอ.สพด.ล�าพูน)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 1. นายวิชิต ขันธ์แก้ว (ผอ.สพด.พะเยา)
 2. นายศรีศักดิ์ ธานี (ผอ.สพด.เชียงราย)
 3. นายเอนก ดีพรมกุล (ผอ.สพด.น่าน)
 4. นายนครินทร์ ชมภู (ผอ.สพด.แพร่)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

 1. นายนิยม เยี่ยมอ่อน (ผอ.สพด.เลย)
 2. นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ (ผอ.สพด.พิษณุโลก)
 3. นายวิญญู เจ็กชื่น (ผอ.สพด.พิจิตร)
 4. นายพัฒนา อภิญดา (ผอ.สพด.อุตรดิตถ์)
 5. นายสนอง ค�าสองสี  (ผอ.สพด.เพชรบูรณ์)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)
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ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

 1. นายสุชาติ เหรียญทอง (ผอ.สพด.สุโขทัย)
 2. นายตระกูล นามโลมา (ผอ.สพด.อุทัยธานี)
 3. นายฐกร กลิ่นจ�าปา (ผอ.สพด.นครสวรรค์)
 4. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ (ผอ.สพด.ตาก)
 5. นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ (ผอ.สพด.ก�าแพงเพชร)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

 1. นายประสิทธิ์  สงนุ้ย (ผอ.สพด.สมุทรสงคราม)
 2. นายอัมพร  พวงพวา (ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์)
 3. นายสากล ณ ฤทธิ์ (ผอ.สพด.กาญจนบุรี)
 4. นายวิโรจน์  ชูช่วย (ผอ.สพด.สมุทรสาคร)
 5. นายพันมหา  ทองบ่อ (ผอ.สพด.ราชบุรี)
 6. นายนิรันดร  ทังสฤดี (ผอ.สพด.เพชรบุรี)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

 1. นายวิเชียร พรหมทอง (ผอ.สพด.พังงา)
 2. นายสามารถ สร้อยทอง (ผอ.สพด.ระนอง)
 3. นายจ�าเริญ นาคคง (ผอ.สพด.ชุมพร)
 4. นายนิพล เข็มขาว (ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช)
 5. นายประสิทธิ์ แสงภักดี   (ผอ.สพด.กระบี่)
 6. นายพิสิษฐ์ บ�ารุงพงษ์ (ผอ.สพด.ภูเก็ต)
 7. นายสะอาด บุตรเล็ก (ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี)

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 1. นายณรงค์ ทองเหล่ (ผอ.สพด.พัทลุง)
 2. นายมงคล ทองจิบ (ผอ.สพด.สตูล)
 3. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า (ผอ.สพด.ตรัง)
 4. นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร (ผอ.สพด.สงขลา)
 5. นายนรา สุขไชย (ผอ.สพด.ยะลา)
 6. นายวีระพจน์ เรืองมี (ผอ.สพด.ปัตตานี)
 7. นายมงคล นิตยบูรณ์ (ผอ.สพด.นราธิวาส)

  

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

(เรียงจากซ้ายไปขวา)
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ที่ปรึกษา

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560

  1. ผู้อ�านวยการกองแผนงาน ประธานคณะท�างาน

  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รองประธานคณะท�างาน

  3. ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน คณะท�างาน

  4. ผู้อ�านวยการกลุ่มโครงการพิเศษ คณะท�างาน

  5. ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะท�างาน

  6. ผู้อ�านวยการกลุ่มระบบงานวิจัย คณะท�างาน

  7. ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะท�างาน

  8. ผู้อ�านวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ คณะท�างาน

   เป็นทะเลทราย 

  9. ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ คณะท�างาน

 10. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะท�างาน

 11. ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน คณะท�างานและเลขานุการ

 12. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 13. นางสาววารุณี ก้อนทอง คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 14. นางสาวกุลนรี ถนอมสุข คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทำ�

    ผู้เรียบเรียงและจัดทำ�  

นางสาวพรรณพิศ   บ่วงนาวา นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน

นางกรียาภรณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี

นางสาวพยัตติกา  พลสระคู นายวิศิษฐ์ งามสม

นางสุมลมาลย์  จงดี นายปรเมศร์ ชะดี

นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์ นางเพ็ญศรี กลางทัพ

นางสาววิไลพร  น้อยบุรี นายนพพร นวลละออง

นางสาวอภสิรี  มีกลาง นายยศ สุคนธมาน

นางสาวมณทิรา  พฤกษกลำามาศ นางสาวธัมญลักษณ์     เสือคง

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์   ดีใจ นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ

นางสาวพิไลพร  ทับเปีย นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง

นายณรงค์ศักดิ์  ฐิติเพิ่มพงศ์ นายฉันทภัค มาคะสมิต

นางสาววารุณี  ก้อนทอง นางสาวสุภาวดี ปิ่นกุมภีร์

นางสาวจิราภรณ์  เจริญหล้า นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

นางสาวสิริกุล  ศิริพรกุลทรัพย์ นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์

นายคนธ์พงษ์  คณาชัยวิรุจน์ นางสาวจันจิรา สุทะธง

นายธีรทรัพย์  ดุสิต นางสาววรินทร์ธนัน ดวงจันทร์

นายกีรติกร  ฤทธิเกรียง นางสาวรุ้งตะวัน โพธิ์สุข

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  พ้นเคราะห์ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กองแผนงาน

จัดทำาโดย
กองแผนงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
http://pld101/ldd.go.th

ช่�งภ�พ

บรรณ�ธิก�ร

นายกฤษชภณ  วัฒนานุกิจ นายอตินันท์  บุญลาโภ

นางสาวพรรณพิศ   บ่วงนาวา ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์




