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คำนำ 
 

กรมพัฒนาที่ดินมีการพัฒนางานด้านวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรดินและที่ดิน ปัจจุบันได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ครอบคลุมทั้งประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในรูปแบบต่างๆ 
ตามลักษณะและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ทั้งมาตรการทางวิธีพืชและวิธีกล ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานของดินในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช เป็นการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง
การเกษตร การบรรเทาภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยรักษาระบบนิเวศทางดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในผลผลิตที่ 3:
ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 10 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลก
ร้อน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ (1) โครงการการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว      
(2) โครงการการลดการเผาพ้ืนที่โล่งเตียนเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน (3) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือ
บรรเทาภาวะโลกร้อน ครอบคลุมทั้งประเทศเพ่ือเป็นการป้องกัน ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสภาพดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร 
เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลก
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย ให้ลดความ
เสียหายและเพ่ิมรายไดใ้นช่วงที่เกิดวิกฤติจากภัยทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางการเกษตร 

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จจากการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะ จึงได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน ระยะ    
6 เดือน และ 12 เดือน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และสรุปผล
เป็นภาพรวมระดับกรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน และส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม 
กลุ่ ม งานอนุ สัญ ญ าว่ าด้ วยการต่ อต้ านการแปรสภ าพ เป็ นทะเลทราย  (UNCCD) กองแผนงาน  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 จะสามารถนำไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหาร การจัดทำแผนงาน/งบประมาณ และการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
         

       กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)  
                                 กองแผนงาน 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันถึงแม้ภาคเกษตรจะไม่ใช่สาเหตุใหญ่ของปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับ     

ภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม แต่ในอนาคตเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ภาคเกษตรจะทวีความสำคัญมาก
ขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ผลิตอาหารและเป็นผู้ให้ความม่ันคงด้านอาหารแก่ประชากรโลก จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรมสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ  
จากชั้นบรรยากาศ และตรึงไว้ในต้นพืชซากสัตว์และดินได้ จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาจากการปลดปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นได้ และยังเป็นฐานในการผลิตพืชพลังงานทดแทนพลังงานจากน้ำมันจากฟอสซิล  
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อนได้  

บทบาทของกรมพัฒนาที่ดิน ในด้านการบรรเทาภาวะโลกร้อนที่ที่ เกิดจากก๊าซเรือนกระจก            
คือ การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีการจัดระบบพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนา
บุคลากร เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับ 
กับภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
การปลูกต้นไม้ยืนต้น สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมในการกักเก็บน้ำและคาร์บอนในดิน 
และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ 

ดังนั้น การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ครอบคลุม 
25 ลุ่มน้ำหลัก และให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเสริมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและท้องถิ่นจะเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันและบรรเทา
ภาวะโลกร้อนได้รวมทั้งเป็นรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกต้นไม้เพ่ือดูดซับคาร์บอนและรักษาน้ำในดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
อันเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน (Land Degradation) ซึ่งเป็นปัจจัยที่รุนแรงของการเกิด
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร 
2.2 เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือ 

ทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร 



1-2 
 

3. เป้าหมาย 
- ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย 8,000 ไร่งบประมาณ 14,048,000 บาท 
- ปีงบประมาณ 2565-2567 เป้าหมาย 24,000 ไร่งบประมาณ 42,144,000 บาท 
 

4. วิธีการและขัน้ตอนการดำเนินงาน 
4.1 คัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการนำร่องในพ้ืนที่ของจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง

และเสื่อมโทรมซ้ำซาก โดยต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ดอนตามแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร ทั้งนี้
การคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการหากอยู่ในเขตพัฒนาทีดิ่นของจังหวัดให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก 

4.2 สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วม
โครงการแบบมีส่วนร่วม เน้นพ้ืนที่ทำการเกษตรที่มีศักยภาพ และที่จะดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดิน  
และน้ำ หรือปลูกไม้ยืนต้นได้ตามสภาพพ้ืนที่และความเหมาะสม หรือเป็นการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ พ้ืนที่ทิ้งร้าง 

4.3 สำรวจข้อมูลเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็นพ้ืนที่  
ทำการเกษตรที่มี เอกสารสิทธิ์ เตรียมความพร้อมชี้แจงเกษตรกรและผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนทราบ 
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งมีส่วนร่วมตั้งแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ วางแผน และดำเนินการ ตลอดจน
รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำ และไม้ยืนต้นให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ในพื้นท่ีตลอดไป 

4.4 จัดหากล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 
ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่หวานไผ่ตง มะกอกน้ำ มะขามเปรี้ยว มะม่วงแก้ว ยูคาลิปตัส ยางนา ไม้สัก ไม้ประดู่ 
ไม้มะค่า กระถินเทพา กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์/สน พร้อมทั้ง ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูก 
ดูแลรักษาหรือประสานกับกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ (ถ้ามี) 
สำหรับการจัดหากล้าไม้ยืนต้นให้ใช้ราคากลางที่สถานีพัฒนาที่ดินกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 

4.5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทำการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน 
รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา หรือตามขอบเขตของพ้ืนที่ รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ทิ้งร้าง      
หรือ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของเกษตรกรและท้องถิ่น  
โดยจำแนกรูปแบบดำเนินงานเป็น 3 รูปแบบคือ 

4.5.1 รูปแบบที่ 1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเดียว 
4.5.2 รูปแบบที่ 2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นตามแนวคันดินทางลำเลียง

ในไร่นา พ้ืนที่ทิ้งร้าง พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรอืเป็น Wind ฺBreak (ชนิดของกล้าไม้ ตามข้อ4) 
4.5.3 รูปแบบที่ 3 ปลูกไม้ยืนต้นเพียงอย่างเดียวในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของปีที่ผ่ านมา 

หรือเป็น Wind Break (ชนิดของกล้าไม้ตามข้อ 4)  
4.6 ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ โดยให้มีการจัดงานรณรงค์      

ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นทีร่่วมกัน เพ่ือให้ขยายผลการดำเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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4.7 เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ร่วมดำเนินการปลูกกล้าไม้ตามขั้นตอนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
พร้อมทั้งดูแลรักษา โดยเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

4.8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
ดำเนินการทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
 

6. ระยะเวลา 
 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 

7. แผนงานและงบประมาณ(จำแนกรายปี) 
      หน่วยนับ (บาท) 

 

กิจกรรม งบประมาณปี 2564 หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 

7.1จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้พร้อม
ปลูกไมย้ืนต้นโตเร็ว 
7.2 ค่าสำรวจพื้นที่และออกแบบลว่งหน้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลกูไม้ยืน
ต้นโตเร็ว 
7.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำพร้อมปลูกไมย้ืนต้นโตเร็ว 
 

ไร ่ 8,000 
 

8,000 
 
 

8,000 

13,600,000 
 

224,000 
 
 

      224,000 

 

 

8. ผลผลิต(output) 
 พ้ืนทีเ่กษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟ้ืนฟูด้วยวิธีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
 

9. ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
 

10. ผลกระทบ (Impact) 
พ้ืนที่เกษตรกรรมสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอน เป็นการป้องกัน

และบรรเทาการเกิดภาวะโลกร้อน 
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11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 11.1 เชิงปริมาณ: พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
และลดโลกร้อนจำนวน 8,000 ไร่ 
 11.2 เชิงคุณภาพ: พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

12. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
12.1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมการปลูกต้นไม้ยืนต้น   

สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภาวะโลก
ร้อนได้ 

12.2 พ้ืนที่เกษตรกรรมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและคาร์บอนในดิน และป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดินได้ 

 

13. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น – ปี 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ปี ผลการดำเนินงาน 
2551–2562 ดำเนินการได้  214,010 ไร่ 
2563 ดำเนนิการได้  8,000 ไร่ 
2564 ดำเนินการได้  8,000 ไร่ 

 

14. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แผนบริหารความเสี่ยง 
1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  ความคลาดเคลื่อนในการคัดเลือกพื้นที่

ไม่เป็นไปตามหลักการวิชาการ 
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ให้ข้อมูลแผนท่ีพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดความแห้งแล้งและเสื่อมโทรม
ซ้ำซาก 

2. สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่และ
ความพร้อมของเกษตรกรและผูม้สี่วน
เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมโครงการแบบมีส่วน
ร่วม 

- มีการเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ี และ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

- จัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่และ
ความต้องการของเกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถวิเคราะห์และใช้ฐานข้อมูล 
ได้ทันเวลา 

3. สำรวจข้อมูลเกษตรกรเจา้ของพื้นที่ต้อง
มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็น
พื้นที่ทำการเกษตรที่มเีอกสารสิทธิ์ เตรียม
ความพร้อมชี้แจงเกษตรกรและผูเ้กี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

- จัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่ และ
ตรวจสอบข้อมลูการถือครองของ
เกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบัน 
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4. จัดหากล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความ
ต้องการของเกษตรกร 

ไม้ยืนต้นโตเร็ว ไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของเกษตรกร  
 

หน่วยงานระดับพื้นท่ีสำรวจความ
ต้องการของเกษตรกร และแหล่ง
ผลิตและจำหน่ายไม้ยืนต้นโตเร็ว 

5. ดำเนินการสำรวจออกแบบระบบ
อนุรักษด์ินและน้ำ ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ พร้อมทำการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานให้แล้วเสร็จก่อน 
ช่วงฤดูฝน  

- การออกแบบล่วงหน้าไมส่อดคลอ้ง
ตามพื้นที่เป้าหมาย 
 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของแบบล่วงหน้าที่จัดส่งมาให้
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
งบประมาณ 
 

6. รณรงค์ประชาสมัพันธ์ เผยแพรค่วามรู้ 
ให้คำแนะนำ โดยใหม้ีการจดังานรณรงค์
ปลูกไมย้ืนต้นในพื้นทีร่่วมกัน เพื่อให้ขยาย
ผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีอื่นๆ 

- เกษตรกรยังขาดการรับรู้และความ
ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
และการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

- หน่วยงานในระดับพื้นท่ี 
จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ และสร้าง
ความตระหนักให้กับเกษตรกรในการ
อนุรักษ์ดินและนำ้ และการปลูกไม้
ยืนต้นโตเร็วต่อเนื่อง 

 

15. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ  
 15.1 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) จากรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบฟอร์ม สงป. 301 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และแบบฟอร์มการประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
 15.2 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) จากระบบบริหารงานตรวจราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) และเชิงผลสัมฤทธิ์ ตามแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

2.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมของสำนักงานพฒันาที่ดินเขต 1-12 
จากการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อนดำเนินการทั่วประเทศ 77 จังหวัด มีแผนการดำเนินงาน 8 ,000ไร่  
ดำเนินการได้ จำนวน 8,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ พร้อมการปลูกต้นไม้ยืนต้นสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกร้อนได้และทำให้พ้ืนที่เกษตรกรรมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและ
คาร์บอนในดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ ดังตารางและรายละเอียดตาม QR Code  
 

 

หน่วยงาน แผนการดำเนนิงาน 
(ไร่) 

ผลการดำเนินงาน 
 (ไร่) ร้อยละ 

 
ศูนย์วิจัยฯ ปากช่อง (กวจ.) 100 100 100 

สพข.1 
สพข.2 
สพข.3 
สพข.4 
สพข.5 
สพข.6 
สพข.7 
สพข.8 
สพข.9 
สพข.10 
สพข.11 
สพข.12 

440 
580 
800 
800 

1,070 
600 
650 
500 
800 
550 
590 
520 

440 
580 
800 
800 

1,070 
600 
650 
500 
800 
550 
590 
520 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

รวม 8,000 8,000 100 

 
 
 
 

                                    รายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพรอ้มปลูกไม้ยืน
ต้นโตเร็ว สรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 ด้านการดำเนินงาน 
1.การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้บางปีงบประมาณดำเนินงานไม่ทันกับฤดูกาลเก็บเก่ียว

ของเกษตรกร 
2.เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักจึงทำให้เกษตรกรบางรายที่ไม่มีแหล่งน้ำสำรอง

ประสบปัญหาภัยแล้งและดำเนินการปลูกไม้โตเร็วได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
3. พ้ืนที่ดำเนินการเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

 
2.2.2 ด้านผู้รับบริการ (เกษตรกร) 

1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันนา
บางราย ยังมีมุมมองเก่ียวกับความยุ่งยากในการนำเครื่องจักรมาใช้ในการดำเนินงาน และยังมีการลงทุนที่
ค่อนข้างสูง ในกรณีท่ีเกษตรกรสนใจจะดำเนนิการเอง 

2.เกษตรกรยังมีความเคยชินในการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงเดิมผนวกกับรอดูผลการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของเกษตรกรรายอื่นทีด่ำเนินการจัดระบบฯ แล้วเสร็จไปก่อน 

3. เกษตรกรบางรายยังขาดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำและการ
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
สรุปไดด้ังนี้ 

1.เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่แนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ ทั้งมาตรการวิธีกล และมาตรการวิธีพืช และนอกจากงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านมาตรการ
วิธีกลแล้ว ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านมาตรการวิธีพืชด้วย เช่น เมล็ดพันธุ์พชืปุ๋ยสด การใช้แถบ
หญ้าแฝก ปลูกพืชขวางความลาดชัน ปลูกพืชหมุนเวียนตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นการลดความ
ยุ่งยากในการใช้เครื่องจักรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

2.จัดให้มีแปลงสาธิตเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการ
ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเข้าถึงกระบวนการผลิตได้อย่างใกล้ชิดและถูกต้อง พร้อมที่จะนำไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ไม้
ยืนต้นโตเร็วในพ้ืนทีอ่ย่างเป็นรูปธรรม 
    4. แนะนำให้เกษตรกรใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น เช่น ใบหญ้าแฝก ฟางข้าว หรือใบไม้ที่
เกษตรกรหาได้ในบริเวณใกล้เคยีง เพ่ือป้องกันและสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 



1-8 
 

ส่วนที่ 3 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

    
            
            
            
            
            
   



2-1 
 

            

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-1 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 

โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย มีสภาพเป็นเนินเขาและเทือกเขาสูงชัน มีความลาดชันของพื้นที่  

โดยเฉลี ่ย 35% ขึ ้นไป มีเนื ้อที ่ประมาณ 54 ล้านไร่ หรือร้อยละ 50.9 ของเนื ้อที ่ทั ้งภาค  ทรัพยากรดิน 

มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงมีความลาดชันมากและมีการตัดไม้  

ทำลายป่าจึงก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลายหน้าดินได้ง่ายดินที่พบส่วนใหญ่เหมาะในการทำนาและปลูก    

พืชไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า ในพื้นที่สูงทางภาคเหนือนี้มีชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่กระจัด

กระจายทั่วไปเป็นเวลานานและมักอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอ การดำรงชีวิตลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดการบุกรุก

ทำลายป่าเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งทำให้ป่าไม้ต่างๆ ถูกทำลายกลายเป็นพ้ืนที่โล่งเตียนเป็นจำนวนมาก

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น การเกิดอุทกภัยต่อพื้นที่ด้านล่าง การเกิดภาวะโลกร้อน           

อันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่า 

เกษตรกรในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ เมื่อจะเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปหรือจะบุกเบิกพื้นที่ใหม่ ส่วนใหญ่  

จะใช้วิธีการเผาพื้นที่ป่าเดิม เนื่องจากสะดวกประหยัดแรงงาน และใช้เวลารวดเร็ว หลังจากนั้นจึงจะเข้าไป 

ทำการเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่อายุสั้น ทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งเก็บกัก

คาร์บอนทางธรรมชาติแหล่งใหญ่และสำคัญที ่ส ุด เป็นการเปลี ่ยนแปลงลดลงของพันธุ ์พ ืชคลุมดิน                  

ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำตามธรรมชาติสูง และนำมาซึ่งความเสื่อมโทรม

ของดินจากการชะล้างพังทลายของน้ำหลากบนผิวหน้าดิน ขาดความอุดมสมบูรณ์และคาร์บอนในรูป

อินทรียวัตถุในดินไปกับกระแสน้ำ 

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน จึงได้จัดทำโครงการลดการเผา

พ้ืนที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 

และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เน้นการดำเนินงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นเกษตรกรรมบนที่ราบสูงมีการปลูกพืชไร่ทำให้มีการแผ้วถางและเผาอยู่เป็นประจำโดยจัดระบบโครงสร้าง

พื้นฐานให้เหมาะสมกับพื้นที่เช่นการทำขั้นบันไดดินขุดคูรับน้ำรอบขอบเขาจัดหากล้าไม้ยืนต้น เช่น แมคคาเดเมีย 

ลิ้นจี่ ลำไย ชา เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่

เกิดข้ึนเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง

และบรรเทามลพิษทางอากาศ 
2.2 เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
 

3. เป้าหมาย 
- ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย 4,000 ไร่งบประมาณ 21,080,000 บาท 
- ปีงบประมาณ 2565-2567 เป้าหมาย 12,000 ไร่งบประมาณ 63,240,000 บาท 
 

4. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 4.1 คัดเลือกพ้ืนที่โล่งเตียนที่ใช้เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรมีความเสี่ยงต่อการเผา เป็นพ้ืนที่ดำเนินการจะต้อง
เป็นพื้นที่เกษตรบนที่สูงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแพร่  
โดยเป็นพื้นที่ที่มีการแผ้วถางและเผาอยู่เป็นประจำ และพ้ืนที่ปลูกพืชไร่/ ไร่เลื่อนลอย 

4.2  สถานีพัฒนาที ่ด ิน ตรวจสอบพื ้นที ่และความพร้อมของเกษตรกรที่ต ้องการเข้าร่วมโครงการ  
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน อาทิ การประชุมชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.3 เจ้าหน้าที ่กรมพัฒนาที่ดิน จะทำการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ และทำการออกแบบ  
เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การทำขั้นบันไดดินการขุดคู
รับน้ำรอบขอบเขา ฯลฯ 

4.4 จัดหากล้าไม้ยืนต้นตามความต้องการของเกษตรกร และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น แมคคาเดเมีย 
ลิ้นจี่ ลำไย ชา ฯลฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกร  
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

4.5 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบที่ออกไว้  
4.6 เผยแพร่ความรู้ จัดดูงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ เกษตรกรได้รับรู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างยั่งยืน 
4.7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
        8 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา 
 

6. ระยะเวลา 
 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
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7. แผนงานและงบประมาณ(จำแนกรายปี) 
                                                                                                                   หน่วยนับ (บาท) 

 

กิจกรรม งบประมาณปี 2564 หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 

-จัดระบบการจัดทีด่ินบนพ้ืนท่ีสูง 
-ค่าสำรวจพ้ืนท่ีและออกแบบล่วงหน้า
การจัดระบบการจัดที่ดินบนพ้ืนท่ีสูง 
- ค่าควบคุมการก่อสร้างการจดัระบบ
การจัดที่ดินบนพื้นทีสู่ง 
 

ไร ่ 4,000 
4,000 

 
 

4,000 
 

20,400,000 
340,000 

 
 

340,000 

 

 

8. ผลผลิต(output) 
 พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดภาคเหนือมีการจัดการดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
 
9. ผลลัพธ์ (outcome) 

เกษตรกรในพ้ืนที่โล่งเตียนภาคเหนือ ลดการเผาพ้ืนที่เกษตรก่อนการเพาะปลูกได้ 
 
10. ผลกระทบ (Impact) 

ทรัพยากรดินในพื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  สามารถ
บรรเทามลพิษทางอากาศลดผลกระทบภาวะโลกร้อนได้ 
 
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

11.1 เชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร8 จังหวัดภาคเหนือได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 4,000 ไร่ 

11.2 เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตร8 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนื่องจากไม้โตเร็วซึ ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดินได้  

12.2 ลดผลกระทบภาวะมลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพืชไร่
เป็นไม้ยืนต้นทำให้ลดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนที่โล่งได้ 

12.3 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ให้สามารถเก็บกักน้ำต้นทนุไว้
ให้ได้มากที่สุด และช่วยลดการสูญเสียหน้าดินที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมได้อีกด้วย 
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13. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น – ปี 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
ปี ผลการดำเนินงาน 

2554–2562 ดำเนินการได้  41,760 ไร่ 
2563 ดำเนินการได้  4,000 ไร่ 
2564 ดำเนินการได้  4,000 ไร่ 

 
14. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แผนบริหารความเสี่ยง 
1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  ความคลาดเคลื่อนในการคัดเลือกพื้นที่ไม่

เป็นไปตามหลักการวิชาการ 
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ให้ข้อมูลแผนท่ีความเสี่ยง 
ต่อการเผาและข้อมูล hot spot        
ในระดับพื้นท่ี 

2. สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่และ
ความพร้อมของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการ  

- มีการเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ี และเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- จัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่และ
ความต้องการของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์
และใช้ฐานข้อมูลได้ทันเวลา 

3. เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน จะทำการ
สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่และทำการ
ออกแบบ เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 
(ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) ที่เหมาะสมกับ
พื้นที ่
 

- การออกแบบล่วงหน้าไมส่อดคลอ้งตาม
พื้นที่เป้าหมาย 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบล่วงหน้าท่ีจัดส่งมาให้
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
งบประมาณ 

4. จัดหากล้าไม้ยืนต้นตามความตอ้งการ
ของเกษตรกร และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
พร้อมท้ังถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการ
ปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
 

ชนิดไม้ยืนต้นโตเร็ว ไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของเกษตรกร  
 

หน่วยงานระดับพื้นท่ีสำรวจ
ความต้องการของเกษตรกรและ
แหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ยืนต้น
โตเร็ว 

5. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบท่ี
ออกไว้  
 

ขาดการประเมินผลตามตัวช้ีวัด เช่น การ
ลดการเผา ความตระหนักของเกษตรกร
ในพื้นที่ 

มีการตดิตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของโครงการอนุรักษ์
ดินและน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อดิน
ถล่มอย่างต่อเนื่องทุกป ี

6. เผยแพร่ความรู้ จัดดูงานในพ้ืนท่ี เพื่อ
เป็นการรณรงค์ใหเ้กษตรกรได้รับรู้ถึง
วิธีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยนื 
 

- เกษตรกรยังขาดการรับรู้และ 
ความตระหนักในเรื่องการลดการเผา 

- หน่วยงานในระดับพื้นท่ีจัดทำ 
สื่อเพื่อเผยแพร่และสร้างความ
ตระหนักให้กับเกษตรกรในการ
ลดเผาอย่างต่อเนื่อง 
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15. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ  
15.1 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) จากรายงานผลการดำเนินงานตาม

แบบฟอร์ม สงป. 301 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และแบบฟอร์มการประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)  
15.2 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) จากระบบบริหารงานตรวจราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ( IPA) และเชิงผลสัมฤทธิ์ ตามแบบประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-6 

 

ส่วนที่ 2 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

2.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 

ในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และเขต 7 (ภาคเหนือ 8 จังหวัด) 

จากการดำเนินงานโครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อนดำเนินการ 8 จังหวัด มีแผนการดำเนินงาน 4,000ไร่  ดำเนินการได้ 

จำนวน4,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนื่องจากไม้โตเร็ วซึ่งเป็น   

ไม้เนื้อแข็งสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ ตลอดจนลดผลกระทบภาวะมลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพืชไร่เป็นไม้ยืนต้นทำให้ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่โล่ง      

ได้โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังตารางและรายละเอียดตาม QR Code ของสำนักงานพัฒนาที่ดิน  

เขต 6 และเขต 7 ดังนี้ 

สพข. 
แผนการดำเนนิงาน (ไร่) 

ผลการดำเนินงาน 

 (ไร่) ร้อยละ 

6 

7 

1,900 

2,100 

1,900 

2,100 

100 

100 

รวม 4,000 4,000 100 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และเขต 7 (ภาคเหนือ 8 จังหวัด)สรุปได้ดังนี้ 
1. สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ป่ามีความลาดชันสูง และมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่าง

รุนแรง การปลูกผัก หรือพืชล้มลุก พืชฤดูเดียวเป็นการเร่งการชะล้างของหน้าดินให้เร็วยิ่งขึ้น 
2. ประชากรยังบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือทำการเกษตรทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง  
3. เกษตรกรในพ้ืนที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้ประชาชนบางกลุ่ม

ยังไม่ยอมรบัการปรับปรุงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
4. การดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ คันดินเบนน้ำ และคันคูรับน้ำขอบเขา         

ในระหว่างที่ดำเนินการซึ่งอยู่ในช่วงฤดูแล้งหน้าดินค่อนข้างแห้ง ดินแข็งและบางพื้นที่เจอหินก้อนกรวด      
การดำเนินงานการขุดอาจจะล่าช้า 

5. เนื่องจากในพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ในพื ้นที่สูง การเกษตรอาศัยน้ำฝน ทำให้เกิดปัญหาภาวะ      
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเสี่ยงต่อการถูกไฟป่าเผา ส่งผลกระทบต่อการปลูกไม้ยืนต้น  

6. มีการเปลี ่ยนแปลงพื ้นที ่และเกษตรกรบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ           
การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และเขต 7 (ภาคเหนือ 8 จังหวัด)สรุปได้ดังนี้ 
1.ควรให้คำแนะนำกับเกษตรกรในการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงทนถาวรเพิ่มเติม     

โดยการปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพร้อมทั้งทำการคลุมดินเพื่อรักษา      
ความชุ่มชื้นรวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝกซ่ึงจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบน 

2. ในบริเวณที่มีความลาดชันน้อย ดินค่อนข้างลึกถึงดินตื้น มีน้ำเพียงพอ ควรแนะนำให้เกษตรกรทำนา
และแนะนำให้เกษตรชาวเขารู้จักการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหลังนา 

3. ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 35-50% หรือมากกว่า และดินค่อนข้างลึก ควรใช้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ชา 
กาแฟ หรือไม้โตเร็วที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และสนับสนุนมาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ การทำคูรับน้ำ
ขอบเขา  คันดินแบบขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดินระหว่างต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณที่มีความลาดชันปานกลาง   
ถึงค่อนข้างสูง 20-35% ดินลึกปานกลางถึงลึก ควรแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชไร่หรือไม้ผล โดยสนับสนุน
มาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปลูกแถบหญ้าแฝกขวางความลาดชัน 

4.ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกวิธีควบคู่กับความรู้การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำโครงการนี้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 
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6. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการรณรงค์การใช้ประโยชน์ที ่ดินบนพื้นที ่ลาดชัน     
อย่างถูกต้องและครบวงจร เช่น หน่วยงานด้านเกษตร ปกครอง สาธารณสุข การศึกษาฯลฯ เนื่อ งจากปัญหา
ดังกล่าวมีผลกระทบไปทุกส่วนของสังคม 

7. ควรให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงการแก้ไขปัญหา ในด้านทรัพยากรดินแก่เกษตรกร         
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง
อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-9 

 

ส่วนที่ 3 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



1 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยประสบปัญหาจากการเผาตอซังพืชในพื้นที่เกษตรกรรมและการเผ่าป่าเพื่อบุกรุกพื้นที่  

ทำการเกษตรทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะทางอากาศ ทำลายอินทรียวัตถุทำให้
โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหารพืช
และน้ำในดิน นอกจากนี้ การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
หรือภาวะโลกร้อนได้ ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  

บทบาทของกรมพัฒนาที่ดินในด้านการบรรเทาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์        
เป็นการแก้ไขปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินที่ผิดวิธี และขาดการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การเผา
เศษวัสดุ การใช้ปุ ๋ยเคมีในปริมาณที ่ไม่เหมาะสม ทำให้ดินสูญเสียธาตุอาหาร ขาดความอุดมสมบูรณ์          
และทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางดินและอากาศ โดยนำมาตรการด้านการเพิ่มอินทรียวัตถุด้วยการไถกลบตอซังพืช   
ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ในการหมักตอซัง เพ่ือกระตุ้นการ
เจริญและเพิ ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดินในการย่อยสลายตอซัง  ช่วยให้ตอซังอ่อนนุ ่มย่อยสลายได้ง่าย           
และ ไถกลบได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น การไถกลบตอซังเป็นการ
นำธาตุอาหารจากซังลงสู่ดิน เพิ่มธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทำให้เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายการใช้
ปุ๋ยเคมีได้ ทำให้เกษตรกรรู้จักคุณประโยชน์ของการไถกลบตอซังมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจวิธีการไถกลบ
ตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้ อีกท้ังเป็นการป้องกันและบรรเทาการเกิด
ภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื ่อบรรเทา     
ภาวะโลกร้อน เป็นการสาธิตและรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมาเป็นการไถกลบตอซัง          
เช่น ในพ้ืนที่ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด เพ่ือลดผลกระทบจากการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่เกษตรกรรม
ที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนแล้วยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้  ทำให้เกษตรกร     
มีความเป็นอยู่ดีขึ ้น ตลอดจนเพิ่มพร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเกษตรกรให้รู ้จักการใช้ประโยชน์จากตอซังพืช     
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมาเป็นการไถกลบตอซัง 
2.2 เพื ่อสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร สามารถนำวิธีปฏิบัติ         

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ 
2.3 บรรเทาการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซังพืชในพ้ืนที่การเกษตร 



3-2 
 

 

3. เป้าหมาย 
- ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย 50 แปลง  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 

4. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อกำหนดเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง เช่น พื้นที่ปลูกข้าว 

อ้อย ข้าวโพด พื้นที่นี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแปลงไถกลบตอซังของกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ แต่อาจเป็นพื้นที่ติดต่อกันได้แปลงละอย่ างน้อย 20 ไร่ และจัดงาน
รณรงค์ โดยนำเกษตรกรเข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน/แปลง 

4.2 จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานการไถกลบตอซัง เพ่ือบรรเทาภาวะ
โลกร้อน 

4.3 กำหนดวันรณรงค์เพื ่อการไถกลบตอซัง โดยเชิญผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู ้นำท้องถิ่ น 
เกษตรกร สื่อมวลชน ข้าราชการในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบถึงประโยชน์ในการไถกลบตอซัง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่างๆ และเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกร
หรือผู้เกี่ยวข้องนำรูปแบบไปใช้ขยายผลให้เกิดแพร่หลายมากขึ้น 

4.4 สนับสนุนสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงานรณรงค์ในพื ้นที ่ โดยเกษตรกร 1 ราย           
นำสารเร่ง พด.2 ไปดำเนินกิจกรรมไถกลบตอซัง เนื้อที่ 20 ไร่ 

4.5 ส่งเสริมและขยายผลการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรหลังจากการรณรงค์ไถกลบตอซัง 
และสามารถกำหนดเป็นเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นเกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ 

4.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

 

6. ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 

7. แผนงานและงบประมาณ (จำแนกรายปี) 
                                                                                                       (หน่วยนับ บาท) 

กิจกรรม งบประมาณปี 2564 งบประมาณปีล่วงหน้า หมาย
เหตุ หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 2565 2566 2567 

โครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกร้อน  

แปลง 50 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
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8. ผลผลิต (output) 

พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการสาธิตและรณรงค์ไถกลบตอซังให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

9. ผลลัพธ์ (outcome) 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมา

เป็นการไถกลบตอซัง 
 

10. ผลกระทบ (Impact) 
เกษตรกรสามารถลดการเผาตอซังทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศลดลง และบรรเทาการเกิดภาวะโลกร้อน  

 

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
11.1 เชิงปริมาณ: พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนจำนวน    

50 แปลง   
11.2 เชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการเผาพ้ืนที่เกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

12. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
12.1 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสร้างและรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น 
12.2 การไถกลบตอซังเป็นการนำธาตุอาหารจากซังลงสู ่ด ิน เพิ ่มธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  

โพแทสเซียม ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
12.3 เกษตรกรรู ้จ ักคุณประโยชน์ของการไถกลบตอซังมากยิ ่งขึ ้น และสามารถเข้าใจวิธ ีการ  

ไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้ 
12.4 ป้องกันและบรรเทาการเก ิดภาวะเร ือนกระจกหรือโลกร้อนได้  โดยการไถกลบตอซัง 

จะสามารถเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดินได้ ซึ่งหากดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการไถกลบตอซังข้าวเพิ่มมากข้ึน 
จะช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในดินได้เป็นจำนวนมาก 

 

13. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น – ปี 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 

ปี ผลการดำเนินงาน 
2551–2562  ดำเนินการได้  3,006 แปลง 
2563 ดำเนินการได้  60 แปลง 
2564 ดำเนินการได้  50 แปลง 
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14. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แผนบริหารความเสี่ยง 

1. คัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ  ความคลาดเคลื่อนในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการวิชาการ 

- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ให้ข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงต่อการเผา  
และข้อมูล hot spot ในระดับพื้นท่ี 

2. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้
เกษตรกรถึงวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานการไถกลบตอซัง 
เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน 

- มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 
และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

- จัดทำฐานข้อมูลของพ้ืนที่และความ
ต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์
และใช้ฐานข้อมูลได้ทันเวลา 

3. กำหนดวันรณรงค์เพ่ือการ
ไถกลบตอซัง โดยมีการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

- ขาดการรับรู้จากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน  
- เกษตรกรยังขาดการรับรู้
และความตระหนักในเรื่อง
การลดการเผา 

- วิเคราะห์หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง     
เพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมการรณรงค์ 
- จัดทำสื่อเพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการ และสร้างความ
ตระหนักให้กับเกษตรกรในการลดเผาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สนับสนุนสารเร่ง พด.2 
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน
รณรงค์ในพ้ืนที่ 

- - 

5. ส่งเสริมขยายผลการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร และสามารถ
นำมาเป็นเป้าหมายของการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่
เป็นเกษตรลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

- - 

6. ติดตามผลการดำเนินงาน 
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและ
รายงานผล 
 

ขาดการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด เช่น การลดการเผา 
ความตระหนักของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ และการเพ่ิม
อินทรียวัตถุของดิน 

จัดทำคู่มือการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพ้ืนที่ลดการเผาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
 
 



3-5 
 

15. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ  
15.1 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) จากรายงานผลการดำเนินงานตาม

แบบฟอร์ม สงป. 301 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และแบบฟอร์มการประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
15.2 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) จากระบบบริหารงานตรวจราชการตาม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) และเชิงผลสัมฤทธิ์ ตามแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

2.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 
 

ในภาพรวม ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 และ 12 
จากการดำเนินงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื ่อบรรเทาภาวะโลกร้อนเพื ่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อนดำเนินการ 50 จังหวัด มีแผนการดำเนินงาน 50 แปลง ดำเนินการได้ 
จำนวน 50 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรรู้จักคุณประโยชน์ของการไถกลบตอซังมากยิ่งขึ้น และสามารถ
เข้าใจวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้ อีกท้ังเป็นการป้องกัน
และบรรเทาการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนได้  ดังตารางและรายละเอียดของตาม QR Code ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 และ 12 ดังนี้ 

 
 

สพข. แผนการดำเนนิงาน (แปลง) 
ผลการดำเนินงาน 

 (แปลง) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 

10 
6 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
2 
6 

10 
6 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
2 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

รวม 50 50 100 

 
 
 
                                      
 

รายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน 

 ทั้ง 50 จังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้การดำเนินงาน

ของโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ต้องปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. เกษตรกรบางรายยังขาดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการลดการเผาตอซัง 
3.เกษตรกรที่มีพื ้นที่นามีการปรับพื้นที่มาเป็นการปลูกไม้ผลเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่

เป้าหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง 
4.การวางแผนดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้

ความชื้นในดินมีไม่เพียงพอสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และต้องสอดคล้องกับช่วงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสดของเกษตรกรหรือการเตรียมแปลงสำหรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

5.เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดแรงงานในพื้นที่ ทำให้การใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน 
หรือการบริหารจัดการพื้นที่ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  

6.พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่เช่าเกษตรกรจึงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการไถกลบ   
ตอซังได้น้อย 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื ่อบรรเทาภาวะโลกร้อนทั้ง        
50 จังหวัด สรุปได้ดังนี้ 

1. ในสถานการณ์ปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนแผนโดยใช้กระบวนการสาธิตและถ่ายทอดองค์
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือโซเซียลมีเดียต่างๆ ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบประโยชน์ของการไถกลบตอซัง ให้ทั่วถึง              
รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์  เฟสบุ๊ค ยูทูป     
และทางคลื่นวิทยุ เป็นต้น 

3. ควรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมการปรับปรุงบำรุงดิน 
การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

4. ควรดำเนินกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกทาง และร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือใหเ้กษตรกรรับรู้ความสำคัญในกิจกรรมนี้ 

5. กิจกรรมรณรงค์เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อนควรครอบคลุมถึงพืชอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อ้อย 
ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเมื่อพ่อค้าคนกลาง
เก็บเก่ียวผลผลิตจะดำเนินการเผาใบอ้อยเพื่อให้ทันต่อการขนส่งเข้าโรงงานน้ำตาล 
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ส่วนที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


