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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สภาพปัญหาแต่ละแห่งแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่าง
กันไปตามลักษณะภูมปิ ระเทศ และตามการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จดั ทำ
“โครงการเขตพัฒนาที่ดิน” ขึ้นมา
เขตพัฒนาทีด่ นิ หมายถึง พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อยทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกให้พฒ
ั นา โดยการบูรณาการกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ เช่น การสำรวจและวางแผนการใช้
ที่ดิน การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนา
แหล่งน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และฟืน้ ฟูดนิ ทีม่ ปี ญ
ั หาทาง
การเกษตร มุง่ หวังให้สามารถใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นที่สาธิตการ
พัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ

ร่วมพลิกฟืน้ คืนชีวติ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กบั ดิน

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



รัพยากรดินและน้ำ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานของ
การผลิตภาคเกษตร แต่ปัจจุบันทรัพยากร
เหล่านี้เสื่อมโทรมลงทุกวัน สาเหตุหนึ่งเกิด
จากการใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ
ขาดการพัฒนาฟื้นฟูดินและน้ำอย่างถูกวิธี อีกทั้ง
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว
ดินเค็ม ดินกรด หรือแม้กระทัง่ ดินในพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการชะล้างพังทลายของดิน ล้วนแล้วแต่เป็น
อุ ป สรรคในการประกอบอาชี พ ของเกษตรกร
ทั้งสิ้น

โดยกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ให้ ส ถานี พ ั ฒ นาที ่ ด ิ น จั ง หวั ด
คัดเลือกพื้นที่ทำการเกษตรที่ประสบปัญหาการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ รูปแบบต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเกษตรกรในพืน้ ทีข่ น้ึ มา
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง/ปี สำหรับประกาศให้เป็นเขต
พัฒนาที่ดิน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดิน
แล้วจะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารเขตพั ฒ นาที ่
ดินที่มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเป็นประธาน
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และคณะทำงานพัฒนาที่ดินระดับ
อำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน ซึง่ คณะกรรมการทัง้ หมด
จะทำหน้าที่ในการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำเป็นแผนงานพัฒนาพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ โดยมีหน่วยงานพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ
งาน ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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เมื่อได้ทราบข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาของเขต
พัฒนาที่ดินแล้ว ขั้นตอนที่ 3.การจัดทำแผนปฏิบัติการ
จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมทัว่ ไปทีส่ ามารถ
ดำเนินการได้ในทุกเขตพัฒนาที่ดิน เช่น การจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรใช้สารอินทรียท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตร การ
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช จัดทำศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนา
ที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมหมอดินอาสา
การส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูก
หญ้าแฝก เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมเฉพาะจุดที่
จะทำการสาธิตเพือ่ การขยายผล ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ที่
และปัญหาแต่ละแห่ง เช่น การจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ในพื้นที่สูง ที่ดอน หรือพื้นที่ลุ่มจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
นอกจากนีย้ งั มีแปลงสาธิตปลูกพืชรูปแบบต่างๆ การพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การดำเนินงานทุกขัน้ ตอน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเขตพัฒนาทีด่ นิ ทุก
ระดับ และมีการติดตามผลเป็นระยะสำหรับระยะเวลา
ดำเนินการในแต่ละแห่งจะอยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี ตามขนาด
ของสภาพปัญหาในพื้นที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สถานีพัฒนาที่ดินที่ตั้งในจังหวัดใกล้บ้าน
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515, 0-2579-2874

เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินนอกจากจะได้
รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้ว ยังจะได้รับการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี เ พื ่ อ การผลิ ต ที ่ ม ี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด นำมาซึ่ง
รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ดังนัน้ เขตพัฒนาทีด่ นิ จึงเป็นจุดเรียนรูแ้ ละแปลงสาธิต
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ขี นาดใหญ่และเป็นระบบ
มากที่สุด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือ
ในพื้นที่ต้นน้ำก็ต้องรักษาพื้นที่ป่าไม้สำหรับเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุน กรมพัฒนาที่ดินจะนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเข้า
ไปช่วยป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เมือ่ น้ำ
ไหลลงมาก็จะวางแผนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ส่วน
พื้นที่เกษตรที่มีปัญหาดินนั้นจะนำเทคโนโลยีของกรมฯ
เข้าไปปรับปรุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้จะ
ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ให้กับเกษตรกร ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน
เพื่อทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

รูปแบบการดำเนินงาน เริม่ จาก 1.การเตรียมข้อมูล
ก่อนดำเนินการ โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะเข้าสำรวจข้อมูลสภาพพืน้ ที่
เขตพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ เรือ่ งทีต่ ง้ั ลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ
สภาพดิน น้ำ และป่าไม้ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการจัด
การและแก้ไข รวมถึงวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
2.การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา เจ้ า หน้ า ที ่ จ ะร่ ว มกั บ เกษตรกร
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ เพื่อกำหนดเป็น
แผนงานต่อไป

